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ΑΝΩΝΥΜΑ ΔΑΚΡΥΑ 
 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κλείσω τα μάτια μου και 

να, είμαι εκεί…  

Βλέπω τη μεγάλη τριώροφη πολυκατοικία και την γαλαζοπράσινη 

πόρτα με τον αριθμό 319…   

(Το σπίτι μου). 

Βλέπω τον εαυτό μου να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού μου, 

έχοντας το συναίσθημα ότι το ίδιο παράξενο περιστατικό θα συμβεί και 

πάλι. Η πόρτα του δωματίου είναι κλειστή και κλειδωμένη.  

Οι περισσότερες μέρες κυλούσαν καλά. Ήμουν ένα κοινωνικό 

παιδί, και μου άρεσε να περνώ την ώρα μου μετά από το σχολείο με τους 

φίλους μου, κάνοντας σκέιτ μπορντ ή ωτοστόπ για την παραλία ή απλώς 

τριγυρνώντας στη γειτονιά.  

Όταν λέω ότι οι περισσότερες ημέρες κυλούσαν καλά, εννοώ ότι τα 

πράγματα ήταν τόσο καλά, όσο θα μπορούσαν να είναι, εκτιμώντας και τις 

σχετικές περιστάσεις. Ήμουν το μεγαλύτερο από τέσσερα παιδιά. Η μητέρα 

μου μας μεγάλωνε μόνη της, δουλεύοντας δέκα και δώδεκα ώρες την ημέρα 

ως σερβιτόρα, για να μας ταΐσει και να μας ντύσει. Μόλις πίσω μας δέσποζε 

η μεγάλη, σκοτεινή σκιά ενός διαλυμένου γάμου κι ενός άσχημου 
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διαζυγίου. Το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια ήταν ο κόσμος μας. Οι δρόμοι 

ήταν το στέκι μου. Ενώ η μητέρα μου βρισκόταν στη δουλειά, η ζωή 

ξετυλιγόταν μπροστά στα μάτια μου. Καθημερινά ερχόμουν αντιμέτωπος με 

εμπόρους ναρκωτικών και ναρκομανείς, με πυροβολισμούς και 

μαχαιρώματα, με φυλετικό μίσος και εχθροπραξίες συμμοριών, με 

κακοποιήσεις παιδιών και μ’ένα σωρό άλλα δυσάρεστα περιστατικά..  

Όσο για κάποια θετική χριστιανική επιρροή, δεν υπήρχε καμία. Η 

έννοια του Θεού ήταν άγνωστη σε μένα. Δεν είχαμε Αγία Γραφή στο σπίτι 

μας και ούτε κανένα άλλο θρησκευτικό βιβλίο. Ήξερα για το ροκ 

συγκρότημα των Genesis, αλλά όχι για το βιβλίο της Γένεσης. Ούτε είχα 

ακούσει ποτέ μου για τις Δέκα Εντολές.  Το όνομα Ιησούς Χριστός μου 

ήταν ελάχιστα γνωστό, κυρίως από τη χρήση του σε βρισιές  

Καλά. Οι περισσότερες ημέρες κυλούσαν καλά. Τέτοια ήταν η ζωή. 

Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τίποτα, δηλαδή, εκτός από εκείνες τις παράξενες 

στιγμές κατά τις οποίες βρισκόμουν κλεισμένος στο δωμάτιό μου, με 

ολόκληρο τον κόσμο κλειδωμένο απ’ έξω. Εκεί, μόνος μου, κάπου κάπου 

ερχόμουν αντιμέτωπος μ’ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που πάλευα να 

αποφύγω. Κι όμως, κατά κάποιο τρόπο, προσκολλήθηκα σ’αυτό, επειδή 

ήταν το μόνο πράγμα που φαινόταν σημαντικό. Ήταν σαν μια μακρινή 

τρυπούλα μέσα στο σκοτάδι, η οποία άφηνε να εισχωρήσει μια μικρή αχτίδα 

φωτός, προσκαλώντας πάντα τόσο προκλητικά. Ένιωθα να το ψάχνω στα 

σκοτεινά. 

Ποιό; 

Δεν ήξερα.   

Συνήθως ήξερα πότε πρόκειτο να συμβεί. Το ένιωθα να φουντώνει 

μέσα μου. Στο σχολείο έπιανα τον εαυτό μου να αποτραβιέται από όλους, 

μένοντας σιωπηλός· ήταν μια ακούσια υποχώρηση που δεν την υπαγόρευε 

μια συνειδητή επιλογή. Όταν χτυπούσε το κουδούνι για να σχολάσουμε, 
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αντί να φύγω βιαστικά με τους φίλους μου, επινοούσα κάποια δικαιολογία 

και πήγαινα στο σπίτι. Στο πεζοδρόμιο έτρεχα με το σκέιτ μπορντ μου, 

σπρώχνοντας με το δεξί μου πόδι, όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κατέβαινα 

από τη σανίδα και έτρεχα στο άδειο οικόπεδο, πηδούσα το φράχτη, 

ανέβαινα τις σκάλες μέχρι τον τρίτο όροφο και, περνώντας το κατώφλι της 

πόρτας με τον αριθμό 319, ορμούσα στο δωμάτιό μου. Παίρνοντας μια 

ανάσα, καθόμουν στην άκρη του κρεβατιού μου και περίμενα το  

αναπόφευκτο.  

Και τότε συνέβαινε.  

“Τι μου συμβαίνει;”, συλλογιζόμουν με αναστεναγμό.  

Άρχιζα να αισθάνομαι όλα εκείνα τα γνωστά, αλλά ακαθόριστα, 

συναισθήματα μέχρι που τα δάκρυα άρχιζαν να αναβλύζουν από τα μάτια 

μου. Σύντομα έκλαιγα ασταμάτητα, ανεξέλεγκτα, χωρίς συγκεκριμένο λόγο.  

Ανώνυμα δάκρυα.  

Τα αποκαλώ ανώνυμα δάκρυα, επειδή τέτοια ήταν. Δάκρυα τόσο 

σφοδρά όσο ο τυφώνας, αλλά και τόσο ανεξήγητα όσο η κβαντική φυσική. 

Εάν ήσουν εκεί και με ρωτούσες: “Τι συμβαίνει; Γιατί κλαις;” ειλικρινά 

θα’πρεπε να πω, “δεν ξέρω”…κι όμως, κατά κάποιο τρόπο, κάπου στο 

βάθος της καρδιάς μου, που ως τότε δεν είχα ερευνήσει, ήξερα. 

Τουλάχιστον άρχιζα να ξέρω. Με την κάθε επανάληψη της παράξενης 

αυτής εμπειρίας, άρχισα να αποκτώ μια πιο ξεκάθαρη κατανόηση των 

συναισθημάτων μου. Ήμουν σαν ψάρι στην στεριά  που σπαρταρά για νερό, 

ή σαν θηλαστικό  κάτω από το νερό που ασφυκτιά για λίγο αέρα.  Όλο και 

πιο έντονα μπορούσα να αισθανθώ την ύπαρξη μιας ανώτερης 

πραγματικότητας στην οποία ανήκε η καρδιά μου, αλλά από την οποία 

ήμουν πολύ μακριά. Μισούσα τον κόσμο μου και αισθανόμουν εντελώς 

ξένος μέσα σ’αυτόν. Με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου μισούσα τα πάντα, 

τη βία, το ρατσισμό, τις σεξουαλικές διαστροφές, το ψέμα, την κακοποίηση 
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των παιδιών, τον ωμό, απροκάλυπτο εγωισμό. Κι όμως, ήμουν μέρος αυτού 

του κόσμου, και γι’αυτό μισούσα και τον εαυτό μου. 

Όμως δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι μισούσα τον κόσμο μου και το 

κακό μέσα μου, αλλά το ότι συγχρόνως λαχταρούσα βαθιά και αναζητούσα 

κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο για τον εαυτό μου και για όλο τον κόσμο. 

Ήταν κάτι παραπάνω από μια συγκεχυμένη επιθυμία. Ήταν μια διακριτή 

διαίσθηση, αρχικά αόριστη, η οποία γινόταν όμως ολοένα και πιο ξεκάθαρη 

με κάθε δάκρυ που κυλούσε στα μάγουλά μου και έσταζε στο πάτωμα. Δεν 

ήταν απλά μια επιθυμία, όπως ένα πεντάχρονο παιδάκι επιθυμεί μια 

σοκολάτα μεγάλη σαν ένα σπίτι. Ήξερα ότι, στην πραγματικότητα, υπήρχε 

κάτι αληθινό και καλό και όμορφο πέρα από εκεί που μπορούσα να δω, 

αρκεί να το έβρισκα. Ή ακόμα καλύτερα, αρκεί αυτό να με έβρισκε!  Με 

όλη τη δύναμη του νεανικού πάθους μου, ποθούσα να με αγκαλιάσει εκείνο 

το απροσδιόριστο που με έλκυε από μακριά.  

Τελικά, η μέρα της γαλήνης και της απόφασης έφτασε. Τα δάκρυά 

μου άρχισαν να συλλαμβάνουν την εικόνα ενός προσώπου που με πλησίαζε. 

Αυτό το “κάτι”, το οποίο τόσο βαθιά επιθυμούσα, αποδείχθηκε ότι ήταν 

“κάποιος”. Ο Θεός, μου φανερώθηκε. Όχι πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά Τον 

ένιωσα στην καρδιά μου.  Δεν άκουσα τη φωνή Του, αλλά παρόλα αυτά η 

εμπειρία μου δεν ήταν λιγότερο πραγματική.  

Απ’την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μου με τον Θεό, ήξερα ότι 

Αυτός ήταν η απάντηση στη πιο βαθειά επιθυμία της καρδιάς μου. Όλα 

άρχισαν να έχουν νόημα. Όλον τον καιρό, μέρα και νύχτα, χωρίς διακοπή, 

ήμουν το πολυαγαπημένο αντικείμενο ενός Υπερφυσικού Όντος. Αν και δεν 

είχα καμία θρησκευτική καθοδήγηση κι ούτε την παραμικρή γνώση για την 

ύπαρξη ή το χαρακτήρα του Θεού, Αυτός ξύπνησε μέσα μου μια διακριτή 

συναίσθηση της διαφοράς μεταξύ σωστού και  λάθους, μια επιθυμία για 

κάτι καλύτερο, και μια πεποίθηση ότι αυτό υπήρχε, πράγματι, κάπου εκεί 
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έξω. Ενώ αγνοούσα παντελώς την ύπαρξή Του, Αυτός ενεργά ζητούσε να 

αγγίξει την καρδιά μου με καλοσυντονισμένες ενέργειες και επίμονο πάθος. 

Το νόημα των δακρύων, μου έγινε ξεκάθαρο.   

Αργότερα θα διάβαζα και θα καταλάβαινα τι μου είχε συμβεί. Το 

είχε με σαφήνεια εξηγήσει ο απόστολος Παύλος:  

“Κι έκανε από ένα αίμα κάθε έθνος ανθρώπων, για να κατοικούν 

επάνω στο πρόσωπο της γης, και έχει αποφασίσει τους προκαθορισμένους 

χρόνους τους και διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς, και τα οροθέσια 

της κατοικίας τους· για να ζητούν τον κύριο, ίσως (με την ελπίδα να) 

μπορέσουν να τον ψηλαφήσουν (να τον αισθανθούν) και να τον βρουν· αν 

και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά” (Πράξεις 17:26, 

27).  

Τι καταπληκτική και παρήγορη πραγματικότητα!  

Μη σου ξεφύγει τι λέει εδώ ο Παύλος. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο 

οποίος βρίσκεται επάνω και πέρα από όλους μας, μεριμνά συνεχώς για μας 

με “ελπίδα”. Αυτός, ο Μεγάλος κι όμως Ταπεινός Θεός, επιθυμεί με όλη την 

δύναμη της καρδιάς Του “να Τον ψηλαφίσει  και να Τον βρει” κάθε άτομο. 

Και δεν κάθεται απλά στον θρόνο Του, αδρανώντας και ελπίζοντας. 

Αντίθετα, επεμβαίνει ξεχωριστά, προσωπικά, δυναμικά στη ζωή κάθε 

ανθρώπου. Μέσω της σοφής πρόνοιάς Του, Αυτός “έχει αποφασίσει” τις 

ποικίλες καταστάσεις της κάθε προσωπικής ιστορίας, ακόμα και αυτό το 

μέρος που ζούμε και τις επιδράσεις που δεχόμαστε. Όλες οι εμπειρίες μας 

συμβαίνουν κάτω από την στοργική Του καθοδήγηση.  

“Για να…” 

Ο Παύλος καθιστά σαφές ότι ο Θεός συντονίζει τις περιστάσεις της 

ζωής κάθε ανθρώπου για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: “Για να 

μπορέσουμε να Τον ψηλαφίσουμε και να Τον βρούμε.” Αυτό δε σημαίνει ότι 

είναι δύσκολο να βρεθεί ο Θεός, σπεύδει να προσθέσει ο Παύλος, γιατί “δεν 
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είναι μακριά από τον καθέναν μας.” Και αφού δεν είναι μακριά, άρα 

βρίσκεται κοντά. Κοντά σε ποιον; “Στον καθένα μας”, δηλαδή σε κάθε  

άνδρα, γυναίκα και παιδί, που έχει ποτέ υπάρξει στον πλανήτη Γη, όλα τα 

χρόνια, τους μήνες, τις ημέρες και τις ώρες της ανθρώπινης ιστορίας, σε 

κάθε έθνος και πόλη και σπίτι και δωμάτιο.  Η στοργική προσοχή Του δεν 

έχει αδιαφορήσει για κανέναν, αλλά έχει αγκαλιάσει τους πάντες.  Κανείς 

δεν έχει ξεγλιστρήσει μέσα από τα δάχτυλά Του, όλοι λαμβάνουν την 

απόλυτη ατομική μέριμνα.  Ο Θεός πάντα βρίσκεται κοντά στο κάθε άτομο 

με προμελετημένο σκοπό, ελπίζοντας να Τον νιώσουμε και να Τον βρούμε.  

Πόσο κοντά;  

Ο Παύλος δίνει την απάντηση: “Για τον λόγο ότι, μέσα σ’αυτόν 

ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε” (Πράξεις 17:28). Σύμφωνα με τη 

προηγούμενη δήλωση του Παύλου, ότι ο Θεός “δεν βρίσκεται μακριά από 

τον καθέναν  μας”, ο πληθυντικός εδώ σαφώς συμπεριλαμβάνει όλο το 

ανθρώπινο γένος, γιατί περικλείει όλους όσους “ζουν” και “κινούνται” και 

“υπάρχουν”. Έτσι, αν και ίσως φαίνεται άτοπο το να υποστηρίξεις κάτι 

τέτοιο ακόμη και για τους απίστους, κατά μία έννοια κάθε ανθρώπινη 

ύπαρξη βρίσκεται “μέσα σε Αυτόν.” Αυτή είναι η γλώσσα της οικειότητας 

που χρησιμοποιεί ο απόστολος Παύλος, για να καθορίσει την εγγύτητα του 

Θεού “σε καθέναν από εμάς”. Βεβαίως, αυτό δε σημαίνει ότι κάθε 

άνθρωπος σώζεται αιώνια, ούτε είναι αυτό μια αναφορά σε κάποια 

μυστικιστική ιδέα ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα μικρό κομματάκι του Θεού.  

Αντίθετα, η δήλωση ότι είμαστε “μέσα σε Αυτόν”, αναφέρεται στη 

θαυμάσια αλήθεια της ύπαρξής μας λόγω της δικής Του επιλογής και της 

δικής Του δύναμης.  “Μέσα σε Αυτόν”—μέσα από την επιθυμία της 

θέλησής Του και τον σκοπό της καλοσύνης Του—έχουμε ζωή· γευόμαστε 

τη ζωή μας μέσω του νου μας, των συναισθημάτων, της θέλησης μας και 

του σώματός μας· κι έχουμε την “ύπαρξη” μιας ατομικής προσωπικότητας 
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και χαρακτήρα.  Ζούμε και κινούμαστε και έχουμε ταυτότητα, επειδή ο 

Θεός το θέλει.  “Κι αυτός είναι πριν από όλα, και όλα συντηρούνται 

διαμέσου αυτού” (Προς Κολοσσαείς 1:17) ή, σύμφωνα με μια πιο ελεύθερη 

απόδοση, “Μέσα σε Αυτόν όλα τα πράγματα διατηρούν τη συνοχή τους”.  

Είτε Τον γνωρίζουμε είτε όχι, είτε Τον αποδεχόμαστε είτε όχι, είτε Τον 

ευχαριστούμε είτε όχι, η ζωή που ζούμε, μαζί με όλες τις ικανότητες μας, τα 

προνόμια και τις ευλογίες, είναι το δώρο της χάρης του Θεού κάθε στιγμή 

που περνάει. 

“Να, τι είδα εγώ ως αγαθό·”, δηλώνει ο σοφός βασιλιάς 

Σολομώντας, “είναι καλό να τρώει κάποιος και να πίνει, και να 

απολαμβάνει τα αγαθά ολόκληρου του κόπου του, που κοπιάζει κάτω από 

τον ήλιο, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών της ζωής του, όσες ο Θεός 

τού έδωσε· επειδή, αυτή είναι η μερίδα του.  Και σε όποιον άνθρωπο ο 

Θεός, αφού του έδωσε πλούτη και υπάρχοντα, του έδωσε και εξουσία να 

τρώει απ’αυτά, και να παίρνει το μερίδιό του, και να ευφραίνεται στον κόπο 

του, αυτό είναι το δώρο του Θεού” (Εκκλησιαστής 5:18,19).  

Η ίδια η ζωή συνεχώς αναβλύζει άμεσα από τον Θεό ως δώρο σε 

όλους.  Η ίδια η ικανότητα να δουλεύεις και να παράγεις και να 

απολαμβάνεις τα καλά πράγματα της ζωής, ακόμα και η απλή ικανότητα να 

τρως και να ευχαριστιέσαι το φαγητό, είναι μια συνεχής εκδήλωση της 

υπέρμετρης χάρης του φιλεύσπλαχνου χαρακτήρα του Θεού.  Κάθε φορά 

που συναντάμε κάτι αληθινό, που δοκιμάζουμε κάτι καλό ή βλέπουμε 

μπροστά μας κάτι όμορφο, ο Θεός αποκαλύπτεται σε μας, με την ελπίδα ότι 

θα “Τον αισθανθούμε” ως τη πηγή πίσω από όλες τις ευλογίες. 

Αλλά γιατί θέλει να Τον αισθανθούμε και να Τον βρούμε;   

Επειδή Αυτός, ως ο Πατέρας-Δημιουργός μας, έχει σχεδιάσει τις 

εσωτερικές διεργασίες του μυαλού και των συναισθημάτων μας, ώστε να 

ζούμε και να αναπτυσσόμαστε και να ανεβαίνουμε όλο και ψηλότερα μέσω 
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της αιώνιας αγαλλίασης που νιώθουμε, καθώς λαμβάνουμε και 

προσφέρουμε την αγάπη Του.  Αυτή η πιο βασική και βαθιά 

πραγματικότητα της ύπαρξής μας εκφράζεται υπέροχα από τον απόστολο 

Ιωάννη: “Ο Θεός είναι αγάπη·  κι εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη, μένει 

σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε ενότητα μ’αυτόν” (Α΄ Ιωάννη 

4:16). 

Η ανιδιοτελής αγάπη, που αγκαλιάζει τους πάντες, είναι η 

θεμελιώδης ουσία του χαρακτήρα του Θεού.  Με αυτή ο Θεός  δημιούργησε 

την ανθρωπότητα “σύμφωνα με την εικόνα Του” (Γένεση 1:27).  

Δημιουργηθήκαμε για την αγάπη.  Η πτώση της ανθρωπότητας στην 

αμαρτία προήρθε από την επιλογή μας να πάψουμε να ζούμε μέσα στην 

εικόνα της αγάπης του Θεού και να τολμήσουμε να μπούμε στο σκοτεινό 

βασίλειο μιας ζωής για τον εαυτό μας. Κάτι που στην ουσία είναι μια 

απόπειρα να κατορθώσουμε το αδύνατο, λόγω της ίδιας της φύσης της ζωής 

όπως ο Θεός την έχει δημιουργήσει.  Κανείς δεν μπορεί να ζει για τον εαυτό 

του και πραγματικά να απολαμβάνει τη ζωή του, όπως αυτή προορίστηκε 

από τον Θεό. Το να ζει κανείς για τον εαυτό του επιβάλλει την ενοχή, 

διαβρώνει τον αυτοσεβασμό, και τελικά καταστρέφει την ίδια τη θέληση για 

επιβίωση.  Ο εγωισμός, από τη φύση του, οδηγεί στην αποξένωση και στην 

απομόνωση από όλους τους άλλους και, το τραγικότερο, από τον Θεό, την 

Πηγή της ζωής και της αγάπης. 

Η σωτηρία έχει να κάνει με τη θεραπεία του προβλήματος του 

εγωισμού στο χαρακτήρα του ανθρώπου μέσω της αποκατάστασης της 

θεϊκής αγάπης στην ψυχή.  Γιατί η αγάπη, από τη φύση της, αποτελεί 

σύνδεση και συνένωση με τους άλλους, και οπωσδήποτε με τον Θεό.  

Επομένως, συμπεραίνει ο απόστολος Ιωάννης, το να ζει κανείς με αγάπη 

σημαίνει να ζει σε ενότητα με τον Θεό.  Η θεϊκά προορισμένη σημασία της 

ύπαρξής μας είναι—απλά, βαθιά,—μια σχέση αγάπης με το Θεό και τη 
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δημιουργία Του.  Η αποκατάσταση της ζωτικής ένωσης με τον Δημιουργό 

μας συνεπάγεται την αποκατάσταση της αγάπης Του στις, δίχως την 

επέμβασή Του, εγωκεντρικές-αμαρτωλές ζωές μας.  Ελευθερώνοντάς μας 

από τις βαθιά ριζωμένες διαταραχές της αμαρτίας στο χαρακτήρα μας. 

Ο Θεός επιθυμεί να Τον αισθανθούμε και να Τον βρούμε επειδή 

Αυτός μας αγαπά με όλη τη δύναμη της θεϊκής Ύπαρξής Του.  Είναι στη 

φύση της αγάπης Του να προσφέρει συνεχώς τον Εαυτό Του, με 

ακούραστες προσπάθειες, για να εξασφαλίσει την αιώνια ευτυχία μας.  Η 

οποία είναι δυνατή μόνο εφόσον ενστερνιζόμαστε την αγάπη Του και 

επιτρέπουμε σε αυτή να ξεχύνεται ελεύθερα από εμάς προς Αυτόν και προς 

όλους τους άλλους. 

Ακόμα κλαίω.  Εδώ που τα λέμε, μόλις χθες έκλαψα ξανά.  Αλλά 

τώρα τα δάκρυά μου έχουν όνομα.   

Είναι δάκρυα επιθυμίας για να νιώσω περισσότερο τον Θεό· “Όπως 

το ελάφι επιποθεί, νερό απ’τα ρυάκια η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ.  Διψάει 

η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό τον ζωντανό” (Ψαλμός 42:1,2).  Είναι δάκρυα 

χαράς για την ευχαρίστηση που νιώθω γνωρίζοντας την αγάπη Του· 

“Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου· τερπνότητες βρίσκονται 

στα δεξιά σου, παντοτινά” (Ψαλμός 16:11). 

Μερικές φορές είναι δάκρυα θλίψης για τις στιγμές που Τον αγνοώ 

ή παρερμηνεύω τον όμορφο χαρακτήρα Του·  “Ελέησέ με, Κύριε, επειδή σε 

σένα κράζω όλη την ημέρα” (Ψαλμός 86:3). 

Ακόμη κλαίω.  Εσύ; 

Εδώ θα ήταν καλό να σταθείς για λίγο, για να προσδιορίσεις τα δικά 

σου δάκρυα.  Εάν είναι ακόμα ανώνυμα, παραδέξου ότι οι βαθύτεροι πόθοι 

της καρδιάς σου αποζητούν μια προσωπική, αιώνια σχέση με τον θείο 

Εραστή της ψυχής σου.  Εάν έχουν ταυτότητα, τότε  σε καλωσορίζω στην 

οικογένεια· στην καρδιά του Θεού. 



 13

 

Πατέρα-Δημιουργέ: Σε ευχαριστώ που με βρήκες στο διαμέρισμα 

319, στο δωμάτιό μου. Αγνοούσα εντελώς τι συνέβαινε στην καρδιά μου. 

Είναι αληθινά απίστευτο και θαυμάσιο που τελικά συνειδητοποίησα ότι Εσύ 

ήσουν συνεχώς, σε κάθε καμπή της ζωής μου, πίσω από κάθε δάκρυ που 

έχυσα. Εσύ ήσουν που έλκυες την ψυχή μου με το ορμητικό χείμαρρο της 

αγάπης Σου. Εσύ έβαζες τις σκέψεις μέσα στο μυαλό μου και τα 

συναισθήματα μέσα στην καρδιά μου. Εσύ ψιθύριζες ανήκουστα λόγια  

αλήθειας και καλοσύνης και ομορφιάς στο σκοτάδι της ψυχής μου. Τι δυνατό 

ξύπνημα ήταν, όταν φανερώθηκε στη συνείδησή μου η αλήθεια  πως ήμουν ο 

αγαπημένος σκοπός της ακούραστης προσπάθειας του παντοδύναμου Θεού να 

με ελκύσει κοντά Του!  Σ’ευχαριστώ που ξύπνησες μέσα μου την άσβεστη  

επιθυμία “να Σε αισθανθώ”.  Με χαρά, εν Χριστώ. Αμήν.  
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2 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 

 

Στεκόμουν μπροστά σε έναν εντυπωσιακό πίνακα ζωγραφικής σε 
μια έκθεση έργων τέχνης, είχα απορροφηθεί στις σκέψεις μου. Ο πίνακας 
είχε ένα μήνυμα για μένα–ένα μήνυμα που δεν είχα ακούσει ποτέ. 
Προσπάθησα να ακούσω πολύ προσεκτικά. Αν ποτέ μια εικόνα άξιζε όσο 
χίλιες λέξεις, τότε αυτή που βρισκόταν μπροστά μου σίγουρα άξιζε. Πολύ 
περισσότερο από ότι θα μπορούσαν να περιγράψουν χίλιες λέξεις, αυτό το 
“αριστούργημα”, μέσα σε λίγες στιγμές, μετέδωσε στην καρδιά μου μια 
αιώνια ομορφιά σχετικά με το χαρακτήρα  του Θεού.  

Δες τον μαζί μου.  
Στο βάθος του τοπίου υπάρχει ένα αγρόκτημα με ένα αχυρώνα που 

σιγοκαίγονταν. Οι φλόγες των Ινδιάνων έχουν κάψει ολοσχερώς το σπίτι 
του λευκού.  

Μπροστά ξεχωρίζουν δύο ξανθά παιδιά με μπλε μάτια. Είναι οι 
μόνοι επιζώντες. Το αγόρι είναι περίπου έξι ή επτά χρόνων. Το κορίτσι είναι 
ίσως ένα ή δύο χρόνια νεώτερο. Ο μεγάλος αδελφός κρατά το τρεμάμενο 
χέρι της μικρής του αδελφής. Και τα δύο παιδιά, παγωμένα από τρόμο, 
έχουν τα μάτια τους καρφωμένα σε δύο άλογα που καλπάζουν με ορμή προς 
το μέρος τους. Πάνω τους δύο Ινδιάνοι βαμμένοι με τα χρώματα του 
πόλεμου.  

Το ένα από τα δύο άλογα  προηγείται ελαφρώς.  Ο πολεμιστής στην 
πλάτη του, έχει μια έκφραση άγριου μίσους στο πρόσωπό του. Έχει 
σηκώσει ψηλά το χέρι του, κρατώντας ένα πολεμικό τσεκούρι, έτοιμος να 
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το κατεβάσει με ορμή πάνω στο κατατρομαγμένο κοριτσάκι. Σε κλάσμα 
δευτερολέπτου το κεφάλι της θα αποκοπεί από τους ώμους της.  

Όμως υπάρχει κάτι άλλο εν δράσει, μια δύναμη αντίθετη στο μίσος 
και υπέρμαχος της αγάπης.  

Το δεύτερο άλογο πλησιάζει με εμφανώς μεγαλύτερη ταχύτητα, 
μεταφέροντας έναν άλλο Ινδιάνο, του οποίου η όψη ξεχειλίζει από βαθιά 
συμπόνια.  Υψώνει το χέρι του μπροστά από το χέρι του συμπολεμιστή του, 
για να μην επιτρέψει τη δολοφονία των αθώων. 

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.  
Το βλέπεις;  
Το ακούς;  
Ο Θεός είναι πάντα παρών και η επιρροή Του είναι διάχυτη σε κάθε 

ανθρώπινη εμπειρία. Η σωτήρια αγάπη Του δεν έχει παραβλέψει ποτέ 
κανέναν, και δεν θα σταματήσει ποτέ την επίμονη και ακούραστη 
αναζήτησή της για κάθε ψυχή. Η έλξη που ασκεί η χάρη Του έχει αγγίξει 
κάθε καρδιά, καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο 
των θεολογικών γνώσεων του ανθρώπου ή των θρησκευτικών του 
παραδόσεων.  

Κι όμως, η Καινή Διαθήκη διακηρύσσει έντονα για τον Ιησού 

Χριστό, ότι: “Δεν υπάρχει καμία σωτηρία διαμέσου κανενός άλλου: γιατί 

δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα, δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα 

στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε”  (Πράξεις 

4:12).  Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό; Πώς είναι 

δυνατόν να σώζεται ο άνθρωπος μόνο μέσω της πίστης στο όνομα του 

Χριστού όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί ανά τους αιώνες που ποτέ δεν Τον 

γνώρισαν; Πέρασαν χιλιάδες χρόνια πριν καν γεννηθεί.  Αμέτρητα 

εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ζήσει και έχουν πεθάνει πριν και μετά την 

εποχή Του, χωρίς να έχουν ακούσει καν το όνομα Του.  Λογικά 

οδηγούμαστε σε ένα από τα παρακάτω δύο συμπεράσματα: είτε ότι 
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χάνονται αυτόματα όλοι όσοι δεν Τον έχουν γνωρίσει ποτέ με το όνομά 

Του, λόγω του αναπόφευκτου μειονεκτήματος της γέννησής τους σε λάθος 

τόπο και/ή χρόνο, είτε ότι όλοι αυτοί που έχουν ζήσει ανά τους αιώνες, 

έχουν λάβει την απαιτούμενη φώτιση για την αιώνια σωτηρία. Είτε έχουν 

συναντήσει το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού είτε όχι, καθώς ο Σωτήρας έχει 

παρουσιαστεί σε αυτούς με κάποιον άλλο τρόπο, σε κάποιο διαφορετικό 

επίπεδο. 

Μια από τις πιο συναρπαστικές και παρήγορες διακηρύξεις της 

Αγίας Γραφής είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι “το αληθινό Φως, το οποίο 

φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο” (Κατά Ιωάννη 1:9). Σε 

πρώτη προσέγγιση, αυτή η δήλωση ίσως φαίνεται ότι είναι μια τεράστια 

υπερβολή.  Φαίνεται να είναι ακραία.  Πώς μπορεί η Αγία Γραφή να τολμά 

να λέει ότι ο Ιησούς έχει φωτίσει “κάθε” άνθρωπο που έχει έρθει  στον 

κόσμο, όταν, στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου 

πληθυσμού, καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας, δεν άκουσε ποτέ για Αυτόν;   

Η απάντηση δίνεται στα συμφραζόμενα της περικοπής.  Ο 

απόστολος Ιωάννης αποδίδει στον Χριστό μια ύπαρξη και μια ενεργό 

συμμετοχή στον κόσμο μας, η οποία προηγείται χρονικά της ζωής Του ως 

ανθρώπου πάνω στη γη, ως αναπόσπαστο μέρος της Αγίας Τριάδος.  Στην 

ύπαρξή Του πριν από την ενσάρκωση, Αυτός ήταν ο “Λόγος” και το “Φως” 

του Θεού προς όλους τους ανθρώπους.  Πρόσεξε πως το εξηγεί ο Ιωάννης: 

“Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος υπήρχε μαζί με το Θεό, και ο 

Λόγος ήταν ο Θεός… Μέσα σε Αυτόν υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως 

των ανθρώπων (της ανθρωπότητας).  Και το φως φέγγει μέσα στο σκοτάδι· 

και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε (δεν επικράτησε ενάντια σε αυτό)… Αυτό 

ήταν (σε όλες τις περασμένες εποχές) το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει 

κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο” (Κατά Ιωάννη 1:1,4,5,9). 
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Ως ο πανταχού παρών, ο πάντα πληρών “Λόγος” της αλήθειας, ο 

Χριστός, έχει μιλήσει ενεργά σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων σε 

ολόκληρο το εύρος της ιστορίας.  Τόσο σε εκείνους που Τον έχουν γνωρίσει 

με το όνομά Του, όσο και σε εκείνους που δεν Τον έχουν γνωρίσει.  Όταν ο 

βασιλιάς Σολομώντας προσωποποίησε τη “Σοφία” στο βιβλίο των 

Παροιμιών, αναφερόταν προφητικά στον “Λόγο”, το “Αληθινό Φως” το 

οποίο επρόκειτο να ενσαρκωθεί τελικά στη θεία και ανθρώπινη 

προσωπικότητα του Ιησού Χριστού (Παροιμίες 4 και 8).  Ο Σολομώντας 

περιέγραψε τη Σοφία ως μία αυταπόδεικτη αρχή, η οποία ανέκαθεν κράζει 

σε κάθε ανθρώπινη εμπειρία μας και η οποία καλεί συνεχώς τον καθένα μας 

να εναρμονιστεί με τους δίκαιους τρόπους της.  Η ανάγνωση του κεφ. 8 των 

Παροιμιών δίνει ξεκάθαρα την ιδέα ότι ο “Λόγος της Σοφίας” είναι 

αναπόφευκτος, συνταρακτικός και καθολικός.  Όλοι ακούνε τη φωνή της 

Σοφίας να μιλά στη συνείδησή τους.  Σ’όλες τις καρδιές αντηχεί η 

αναμφισβήτητη αλήθεια της. Και όλοι πρέπει είτε να δεχθούν τις 

εκδηλώσεις της Σοφίας είτε να αντισταθούν σ’αυτές.  Ο απόστολος Παύλος 

προσδιόρισε τον ενσαρκωμένο Ιησού Χριστό ως “τη Σοφία του Θεού” (Α΄ 

Προς Κορινθίους 1:24), επιβεβαιώνοντας ότι Αυτός ήταν για τον οποίο 

έγραψε ο Σολομώντας. 

Ο Μωυσής συμφώνησε: “Επειδή αυτή η εντολή (ο Λόγος του 

Θεού) που εγώ σε προστάζω σήμερα δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε 

βρίσκεται μακριά.  Δεν είναι στον ουρανό, ώστε να πεις: ‘ποιος θα ανέβει 

για μας στον ουρανό, και θα μας τη φέρει, για να την ακούσουμε και να την 

εκτελέσουμε;’. Ούτε είναι πέρα από τη θάλασσα, ώστε να πεις: ‘Ποιος θα 

διασχίσει τη θάλασσα για μας, και θα τη φέρει σε μας, για να την 

ακούσουμε και να την εκτελέσουμε;’.  Αλλά ο λόγος είναι πολύ κοντά σου, 

στο στόμα σου και στην καρδιά σου, για να τον εκτελείς” (Δευτερονόμιο 

30:11-14). 
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Ο Μωυσής λέει στα παιδιά του Ισραήλ κάτι το απίστευτο, δηλαδή, 

ότι ο θεϊκός Λόγος της αλήθειας αντηχεί στην καρδιά και το στόμα τους, 

αρκεί να Τον προσέξουν και να Τον ακούσουν.  “Σταματήστε και σκεφθείτε 

καθαρά”, φαίνεται να λέει, “και θα διαπιστώσετε ότι η αλήθεια για την 

οποία σας μιλώ είναι αυταπόδεικτη, γιατί την έχει ενσταλάξει ο Θεός μέσα 

στην ίδια τη φύση σας.  Δεν θα είναι κάτι ξένο ή περίεργο προς εσάς, αν 

απλά σταματούσατε και αναγνωρίζατε τη φωνή της αλήθειας του Θεού να 

μιλά συνεχώς στην καρδιά σας.  Προτού ακόμη με ακούσετε να σας το 

εξηγώ, ο Λόγος ήταν και είναι πολύ κοντά σας. Στην πραγματικότητα, ο 

λόγος είναι τόσο κοντά ώστε βασικά είναι αυτό που γνωρίζεται ως αληθινό 

στα βάθη της καρδιάς σας, επειδή ανέκαθεν σας μιλά”. 

Ο απόστολος Παύλος αναφέρει και την περικοπή του Μωυσή, και 

την εφαρμόζει άμεσα στο Χριστό  (Προς Ρωμαίους 10:5-10).  Ο Ιησούς όχι 

μόνο “είναι” ο Λόγος του Θεού, αλλά ανέκαθεν “ήταν”.  Και ποτέ δεν ήταν 

σιωπηλός. Όλη η σοφία της αιώνιας αλήθειας είναι ενσωματωμένη σε 

Αυτόν, και αυτή η σοφία ανέκαθεν κράζει μέσα στο σκοτεινό κόσμο μας.  

Το αληθινό Φως ανέκαθεν λάμπει και το σκοτάδι ποτέ δεν κυριάρχησε 

ενάντια σε αυτό.  Πριν από την ένδοξη ενσάρκωσή Του, όταν “ο Λόγος 

έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας” (Ιωάννης 1:14), Αυτός ήταν ο 

αμίλητος Λόγος, ο οποίος ψιθύριζε μέσα σε όλες τις καρδιές, καθ’όλη τη 

διάρκεια της ιστορίας.  Πράγματι, κατά κάποιο τρόπο η φώτιση του 

Χριστού διεισδύει σε κάθε ψυχή, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Βέβαια, σκοπός αυτής της βιβλικής αλήθειας δεν είναι να 

υπονοήσει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει σ’επαφή με τη χριστιανική 

πίστη.  Οι περισσότεροι δεν την έχουν συναντήσει.  Αμέτρητοι άνδρες και 

γυναίκες έχουν ζήσει και έχουν πεθάνει αγνοώντας τελείως τον Ιησού με το 

όνομά Του· κι όμως, Αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου (Κατά Ιωάννη 

3:16, Α΄ Προς Τιμόθεον 4:10), γνωστός, μέσα από θεμελιώδεις αξίες, σε 
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όλους όσους έχουν δεχτεί το Λόγο Του μέσα στις καρδιές τους και έχουν 

αγκαλιάσει το οποιοδήποτε φως μπορούσαν να δουν. “Ο Θεός 

παραβλέποντας,” δείχνει στοργικό έλεος (Πράξεις 17:30), για όλα τα 

θέματα της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα οποία δεν γνώριζαν. 

Πράγματι το μεγάλο πνευματικό σκοτάδι είναι εμφανές σε κάθε σελίδα της 

ανθρώπινης ιστορίας.  Ωστόσο, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ώστε 

δεν περιορίζεται από τέτοιες περιστάσεις.  “Όπου περίσσευσε η αμαρτία, 

υπερπερίσευσε η χάρη” (Προς Ρωμαίους 5:20).  Ενώ δεν μπορεί να ειπωθεί 

ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν γνωρίσει όλη την αλήθεια, πρέπει να αληθεύει 

ότι άφθονες πνευματικές ευλογίες, επαρκείς για την αιώνια σωτηρία, έχουν 

προσφερθεί πλουσιοπάροχα σε όλους χωρίς εξαίρεση. Για πολλούς 

ανθρώπους, ο Χριστός υπήρξε ένας ανώνυμος Σωτήρας, κάποιος, τον οποίο 

έχουν γνωρίσει μέσα από το χαρακτήρα Του, την αγάπη Του, τις αρχές Του 

για την αλήθεια και τη σοφία.  Θα Τον γνωρίσουν με το όνομά Του τη μέρα 

της ανάστασης. 

Ελεήμονα Πατέρα όλων μας: Πόση γαλήνη και χαρά πλημμυρίζει την 

ψυχή μου, καθώς συνειδητοποιώ ότι δεν παρέλειψες κανέναν από τους 

συνανθρώπους μου.  Αληθινά ο Λόγος Σου αντηχεί σε κάθε καρδιά.  Τον 

άκουσα και εγώ ο ίδιος προτού καν ανοίξω την Άγια Γραφή.  Είτε μέσω του 

χαρακτήρα Του, είτε με το όνομά Του, ο Χριστός έχει παρουσιαστεί σε κάθε 

άνδρα, γυναίκα και παιδί.  Ανυπομονώ να συναντήσω όλους αυτούς που θα 

ζήσουν αιώνια μέσα στη βασιλεία Σου.  Με το Λόγο μέσα στη καρδιά μου και 

πάνω στα χείλη μου, προσεύχομαι. Αμήν. 
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3  

ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ 

ΜΕΡΟΣ 
 

Όταν φτάσουμε στον παράδεισο, θα υπάρχουν κάποιοι που θα 

κάνουν στον Ιησού μια παράξενη ερώτηση.  Δε θα φανεί παράξενη από τη 

μεριά τους, γι’αυτούς η ερώτηση θα είναι εντελώς λογική.  Αλλά για σένα 

και για μένα, θα είναι λίγο περίεργη, γιατί εμείς ποτέ δε θα κάναμε μια 

τέτοια ερώτηση.  Νά’τη, κρυμμένη σε μια προφητεία της Παλαιάς 

Διαθήκης:  “Κι αν κάποιος του πει: ‘Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσο των 

χεριών σου;’  Τότε, θα απαντήσει:  ‘Εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των 

φίλων μου” (Ζαχαρίας 13:6). 

Μπορείς να φανταστείς τη σκηνή;  Είμαστε στον παράδεισο, όλοι 

χαιρόμαστε που είμαστε επιτέλους με το Σωτήρα, και κάποιος λέει, “Με 

συγχωρείς, αλλά γιατί τα χέρια Σου έχουν αυτά τα σημάδια;” 

Είμαι σίγουρος ότι εσύ δεν θα κάνεις μια τέτοια ερώτηση, ούτε κι 

εγώ.  Ξέρουμε τι σημαίνουν τα σημάδια στα χέρια του Χριστού.  Έχουμε 
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διαβάσει τη διήγηση της σταύρωσής Του και έχουμε ακούσει 

επανειλημμένα αυτή την ιστορία.  Αλλά προφανώς θα υπάρξουν άνθρωποι 

στον παράδεισο, που δεν θα τη γνωρίζουν και δεν θα την έχουν ακούσει.  Ο 

Ιησούς δε θα εκπλαγεί από την ερώτησή τους, την περιμένει και 

αναμφισβήτητα θα είναι πολύ πρόθυμος να εξηγήσει τη σημασία των 

πληγών Του.   

Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του στη γη, ο Σωτήρας είπε ότι 

πολλοί τέτοιοι άνθρωποι θα σωθούν.  Το περιστατικό αναφέρεται στο 

Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίο, 8:5-11. Ένας ειδωλολάτρης εκατόνταρχος 

πλησίασε τον Ιησού για να Του ζητήσει να θεραπεύσει τον υπηρέτη του.  Ο 

Ιησούς με προθυμία απάντησε, “Θα έρθω και θα τον θεραπεύσω”. 

Απαντώντας ο εκατόνταρχος είπε:  “Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις 

κάτω από τη στέγη μου, αλλά μονάχα πες ένα λόγο, κι ο δούλος μου θα 

γιατρευτεί”. 

Ο Ιησούς εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, ώστε είπε στους Ιουδαίους 

που στέκονταν εκεί, “ούτε στον Ισραήλ δε βρήκα τόσο μεγάλη πίστη”. 

Προσπάθησε να φανταστείς τη σκηνή.  Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τους 

εαυτούς τους πνευματικά ανώτερους από τους άλλους λαούς. Απ’όσα 

καταλάβαιναν, που δεν ήταν και πολλά, αυτοί μόνο είχαν ευνοηθεί από το 

Θεό· αυτοί μόνο θα έμπαιναν ευπρόσδεκτα στη βασιλεία του Θεού.  

Περιφρονούσαν τους ειδωλολάτρες και πίστευαν ότι θα χανόταν, με 

εξαίρεση εκείνους τους λίγους, οι οποίοι, παρά την πίεση που 

αντιμετώπιζαν από την Εβραϊκή υπερηφάνεια, προσηλυτίστηκαν στον 

Ιουδαϊσμό. Οπότε, ποια πρέπει να ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε 

όταν ο Ιησούς δήλωσε ότι αυτός ο ειδωλολάτρης εκατόνταρχος είχε 

μεγαλύτερη πίστη απ’αυτή που ο Ίδιος είχε δει σε οποιοδήποτε Εβραίο; Το 

λιγότερο που θα λέγαμε, πολύ τεταμένη. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα 

συγκριτικά με τα λόγια του Ιησού στη συνέχεια:  “Και σας λέω ότι 
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θά’ρθουν πολλοί από την ανατολή και τη δύση, και θα καθίσουν μαζί με τον 

Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών”.  Το 

Ευαγγέλιο Κατά Λουκά προσθέτει: “από βορρά και από  νότο…και να, 

υπάρχουν τελευταίοι, που θα είναι πρώτοι, και υπάρχουν πρώτοι, που θα 

είναι τελευταίοι”  (Κατά Λουκά 13: 29,30). 

Όλοι όσοι στέκονταν εκεί, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού ήξεραν 

ακριβώς τι εννοούσε. Λέγοντας βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά του 

Ισραήλ, συμπεριέλαβε όλη την Ευρώπη και την απέραντη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία, την Ασία, την Ινδία και την Αφρική, στην πραγματικότητα, 

όλο τον κόσμο.  Ουσιαστικά, ο Ιησούς έλεγε ότι άνθρωποι από κάθε έθνος 

και φυλή θα σώζονταν αιώνια, αν και δεν είχαν καμία επαφή ή ακόμα και 

γνώση της Ιουδαϊκής θρησκείας. 

Ο απόστολος Ιωάννης είδε ένα όραμα για τους πολλούς που θα 

μπουν στη βασιλεία του Θεού· είδε “ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανένας 

δεν μπορούσε να απαριθμήσει, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και 

γλώσσες, οι οποίοι στέκονταν μπροστά στο θρόνο και μπροστά στο Αρνίο” 

(Αποκάλυψη 7:9). 

Θα υπάρχουν πολλοί στη βασιλεία των ουρανών που έζησαν πριν 

από την εποχή του Χριστού.  Όχι μόνο Ιουδαίοι, οι οποίοι περίμεναν με 

ανυπομονησία τον ερχομό του Μεσσία, στηριζόμενοι στις μαρτυρίες των 

προφητών, αλλά και πολλοί άλλοι από κάθε έθνος και γλώσσα πάνω στη γη.  

Θα υπάρχουν επίσης πολλοί που έζησαν ύστερα από την εποχή του 

Χριστού, αλλά δε συνάντησαν ποτέ τους έναν ιεραπόστολο ή δεν άκουσαν 

ποτέ τους ανθρώπινα χείλη να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. 

Άνδρες και γυναίκες Αφρικανικών φυλών. 

Ασιάτες σοφοί και οι μαθητές τους. 

Ινδοί φιλόσοφοι. 

Εσκιμώοι και Άραβες. 
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Βίκινγκς και Κέλτες και Βρετανοί. 

Ίνκας και Αζτέκοι. 

Αυστραλοί Ιθαγενείς και Απάτσι 

Τη μέρα της ανάστασης, το απέραντο, το αναρίθμητο πλήθος της 

λυτρωμένης ανθρωπότητας θα απαρτίζεται από ανθρώπους που θα ξέρουν 

τη σημασία των ουλών στα χέρια του Σωτήρα και από εκείνους που θα 

χρειαστούν να ρωτήσουν. 

Φαντάσου μαζί μου αυτή την εικόνα. 

Η μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό έχει οριστικά 

τελειώσει. Το αιώνιο πεπρωμένο του κάθε ανθρώπου καθορίστηκε.  Η 

σύγχυση και το χάος των τελευταίων ημερών της γης παραχωρούν τη θέση 

τους στο ένδοξο γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού.  Η 

σκοτεινή εποχή της ανθρωπότητας τελείωσε για πάντα. 

Νά’τος, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των κυρίων, 

μπροστά σε όλους αυτούς που είναι ζωντανοί στην παρουσία Του. 

Περιστοιχισμένος από αμέτρητο πλήθος αγγέλων, ο Κύριος πλησιάζει όλο 

και πιο κοντά, μέχρι που όλος ο ουρανός γεμίζει με τη λάμψη της 

παρουσίας Του και γίνεται ένας φωτεινός θόλος.  Όσοι από τους πιστούς 

οπαδούς του είναι “ζωντανοί και παραμένουν”, τρέμουν, όχι από φόβο, 

αλλά από ξέφρενη χαρά. 

“Νά’τος”, ψιθυρίζουν ο ένας στον άλλο. 

“Συμβαίνει πραγματικά.  Ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ.  Έχει έρθει 

ακριβώς όπως υποσχέθηκε”. 

“Κοίταξε το πρόσωπό Του· τα μάτια Του λάμπουν από αγάπη, που 

ξεχειλίζει”. 

Καθώς στεκόμαστε εκεί, με χέρια απλωμένα διάπλατα και με μάτια 

καρφωμένα με λατρεία στην όμορφη όψη Του, η γη αρχίζει να σείεται. 

Τότε, ξαφνικά, συμβαίνει!  Η ανάσταση αυτών που σώθηκαν σε όλες τις 
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εποχές!  Όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας, αντικρίζουμε χαρούμενες 

συναντήσεις. Οικογένειες και φίλοι αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλο.  Κάθε 

πρόσωπο πλημμυρίζει από χαρά. 

Αλλά τότε, μέσα στο απέραντο πλήθος, βλέπω εδώ κι εκεί 

πρόσωπα, που φαίνονται διαφορετικά.  Χαρούμενα, βέβαια· χαρούμενα, 

όπως όλα τα άλλα, αλλά και κάπως μπερδεμένα, σαν να προσπαθούν να 

λύσουν ένα αίνιγμα.  Καθώς κοιτάζω προς τον Ιησού, που βρίσκεται 

ψηλότερα από μας,  φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’αυτούς τους 

ευτυχισμένους, που τα’χουν χαμένα.  Τα μάτια Του ζητούν να συναντήσουν 

τα δικά τους, καθώς χαμογελά στον καθένα τους με ένα πλατύ χαμόγελο 

καλωσορίσματος! Προτού βρω την ευκαιρία να ρωτήσω το Σωτήρα, ποιοι 

είναι αυτοί, στο κάλεσμα της μελωδικής φωνής Του όλοι αισθανόμαστε τα 

σώματά μας να σηκώνονται από το έδαφος.  Στη στιγμή βρισκόμαστε μαζί 

Του στον ουρανό, ανάμεσα στους αγγέλους, μακριά από τη γήινη σκοτεινή 

νύχτα του πόνου. 

Το επόμενο πράγμα που αντικρίζουμε είναι ο τόπος κατοικίας μας, 

η Νέα Ιερουσαλήμ, για την οποία έχουμε συχνά διαβάσει στην Αγία Γραφή.  

Η ομορφιά της δεν περιγράφεται με λόγια.  “Ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο 

κανείς δεν μπορεί να αριθμήσει, απ’όλα τα έθνη, τις φυλές, τους λαούς και 

τις γλώσσες” έχει μπει στην απερίγραπτη ευδαιμονία της παρουσίας του 

Θεού.  Αλλά υπάρχουν πολλοί που φαίνονται πιο έκπληκτοι από όλους τους 

άλλους—εκείνοι οι ξεχωριστοί που είχα δει πριν.  Ξανά, προτού προλάβω 

να ρωτήσω ποιοι είναι, βλέπω τον Ιησού να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

γι’αυτούς.  Το Φως του Κόσμου, περπατά δίπλα τους, από τον ένα στον 

άλλο. 

Μιλά ξεχωριστά με τον καθένα; 

Στην πραγματικότητα, όχι ακριβώς ξεχωριστά, καθώς μιλά και για 

πράγματα που ενδιαφέρουν τον καθένα. 
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Στρέφομαι σ’έναν άγγελο που βρίσκεται δίπλα μου και τον ρωτώ: 

“Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τους πρόσεξα στην ανάσταση”.  Ο άγγελος 

εξηγεί:  “Αυτοί είναι άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που δε γνώρισαν ποτέ 

το Σωτήρα με το όνομά Του, κατά τη διάρκεια της ζωής τους στη γη.  Αυτοί 

είναι άνθρωποι από μακρινές ερήμους και ψηλά ορεινά χωριά, από βαθιές 

τροπικές ζούγκλες και πολυπληθείς ζούγκλες πόλεων, καταπιεσμένοι 

άνδρες και γυναίκες, κακοποιημένα παιδιά, παιδιά των γκέτο και πολλοί 

άλλοι που, ζώντας στην γη, δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο παρά δυστυχία 

και αβεβαιότητα. Αλλά μέσα στον πόνο τους και μέσα στη σύγχυσή τους, 

αυτοί άκουσαν τη φωνή του Σωτήρα στην καρδιά τους.  Ο καθένας τους 

δέχτηκε το έλεος, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και, ενεργώντας έτσι, δέχτηκαν 

Αυτόν, τον Ανώνυμο Σωτήρα τους.  Αυτός τώρα τους συστήνεται για πρώτη 

φορά με το όνομά Του, λέγοντάς τους την ιστορία της λύτρωσης, της οποίας 

τα οφέλη έχουν γευτεί, αλλά δεν έχουν ποτέ ακούσει τα σχετικά με αυτήν 

γεγονότα”. 

Ξέροντας ποια θα είναι η απάντησή μου, ο άγγελος ρωτά:  “θα 

ήθελες να ακούσεις;”. 

“Και βέβαια!  Σ’ευχαριστώ!” 

“Ας περπατήσουμε προς το μέρος τους”, ο άγγελος μου δείχνει προς 

τα μπρος. 

Και τότε η συζήτηση που ακούω με κάνει να κλάψω, θαυμάζοντας 

το μέγεθος της αγάπης του Θεού… 

“Ποιος είσαι Εσύ και πού βρίσκομαι;” ο έκπληκτος Αμερικανός 

Ινδιάνος ρωτά το μεγαλοπρεπή Άντρα που περπατά δίπλα του. 

“Είμαι ο Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός και Σωτήρας σου…” 

“Ποιος;” 

“Ο Ιησούς Χριστός κι αυτό το μέρος είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, το 

αιώνιο σπίτι σου” 
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“Και τι είναι αυτά τα σημάδια στα χέρια Σου;  Όλα τα άλλα είναι 

τόσο τέλεια εδώ.  Σε παρακαλώ, μην προσβληθείς με τις ερωτήσεις μου”, 

λέει ευγενικά ο Ινδιάνος.  “Εγώ πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ· 

είναι θαυμάσια.  Αλλά απλά θέλω να καταλάβω. Το τελευταίο πράγμα που 

θυμάμαι είναι ότι με πήρε ο ύπνος κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής 

ασθένειας, που σάρωσε το χωριό της φυλής μου”. 

Ο Ιησούς χαμογελά.  “Δε θα προσβληθώ απ’τις ερωτήσεις σου. Θα 

χαρώ να σου δώσω απαντήσεις σε καθεμιά από αυτές. Άφησέ Με να σου 

εξηγήσω”. 

Και τότε ο Λυτρωτής του κόσμου αρχίζει να ξετυλίγει ολόκληρη 

την ιστορία από την αρχή, όπως κανένας άλλος δε θα μπορούσε.  Στην αρχή 

η δημιουργία.  Η ανταρσία του Εωσφόρου.  Η πτώση του Αδάμ και της 

Εύας.  Ο καταστρεπτικός κατήφορος της ηθικής κατάπτωσης και η δυστυχία 

που προέκυψε.  Ο κατακλυσμός.  Η ακμή και η πτώση των αυτοκρατοριών.  

Ο εκλεκτός λαός.  Οι πατριάρχες και οι προφήτες.  Το σκοτάδι που γινόταν 

όλο και πιο βαθύ.  Και έπειτα, επιτέλους, η ενσάρκωση της αγάπης του 

Θεού μέσω του Υιού Του.  Η αναμάρτητη ζωή Του. Ο εξιλαστήριος 

θάνατός Του.  Η θριαμβευτική ανάστασή Του.  Η ένδοξη Δευτέρα παρουσία 

Του, και η ανάσταση όλων εκείνων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με πίστη 

στην ήρεμη και απαλή φωνή Του, που πάντα τους μιλούσε. 

Ο Ιησούς διηγείται όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, 

οδηγώντας τον προσηλωμένο ακροατή Του στην κορυφαία απόδειξη της 

αγάπης του Θεού στο Γολγοθά, δείχνοντας τα σημάδια στα χέρια Του ως 

αποδεικτικά στοιχεία εκείνης της αγάπης. Δάκρυα ταπεινής ευγνωμοσύνης 

αναβλύζουν από τα μάτια του Ινδιάνου, καθώς αρχίζει να καταλαβαίνει την 

πλήρη πραγματικότητα της χάρης του Θεού. 
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“Αλλά εγώ ήμουν απλώς ένας πολεμιστής των Απάτσι.  Δεν άκουσα 

ποτέ αυτή την ιστορία… αυτή την αλήθεια.  Γιατί βρίσκομαι εδώ με Σένα;  

Πώς μ’έσωσες;” 

“Ενώ ήσουν στη Γη”, εξηγεί ο Ιησούς, “δεν είχες το προνόμιο να 

Με γνωρίζεις με το όνομά Μου, αλλά, παρόλα αυτά, Με ήξερες.  

Γεννήθηκες σε εποχή και περιοχή, όπου η ακτινοβολία του φωτός Μου δεν 

έλαμπε πλήρως.  Κι όμως, δεν αφέθηκες στο ολοκληρωτικό σκοτάδι.  Το 

Πνεύμα Μου ήταν μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου, αγγίζοντας την 

καρδιά σου και διδάσκοντας το νου σου, μέσω της φύσης, μέσω των 

εμπειριών σου, ακόμη και μέσω του πόνου σου.” 

“Ναι, ναι,” Τον διακόπτει μ’ενθουσιασμό και κατανόηση ο 

Ινδιάνος, “θυμάμαι πολλές στιγμές που ήμουν σε σύγχυση και άλλες 

στιγμές ξεκάθαρης επίγνωσης.” 

“Θα θυμάσαι επίσης,” συνεχίζει ο Ιησούς, “ότι είχες απελπιστεί με 

όλη την αδικία και το κακό που σε περιέβαλε”. 

“Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά”. 

“Θυμάσαι, επίσης, μια επιθυμία, που σχεδόν σου προκαλούσε πόνο, 

για κάτι καλύτερο, για να είναι τα πράγματα δίκαια και αληθινά και 

ειρηνικά στον κόσμο σου; Θυμάσαι που ένιωθες συμπόνια για τους 

καταπιεσμένους και άπλωνες το χέρι για να τους ανακουφίσεις; Θυμάσαι 

που μετάνιωνες, όταν έκανες λάθος;” 

“Ναι, θυμάμαι όλες εκείνες τις σκέψεις και τα συναισθήματα τόσο 

ζωντανά.  Πάντα ευχόμουν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.  Και δεν 

μπορούσα να ανεχτώ τον εαυτό μου τις φορές που έκανα λάθη, για τα οποία 

κατέκρινα τους άλλους.  Στεναχωριόμουν πολύ για τα παραπτώματά μου 

και τα σφάλματα των άλλων”. 
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“΄Ημουν Εγώ, όλο τον καιρό, που βρισκόμουν μέσα σου και σε 

καλούσα σε Μένα.  Αυτά τα συναισθήματα του μίσους και της θλίψης για 

τις αμαρτίες σου ήταν το δώρο της μετάνοιας, από Εμένα προς εσένα”. 

“Είναι όλα τόσο εκπληκτικά!  Τώρα καταλαβαίνω.  Όλα έχουν 

νόημα.  Ήξερα μέσα στην καρδιά μου ότι πρέπει να υπάρχει ένας καλός και 

στοργικός Θεός κάπου ψηλά στον απέραντο ουρανό.  Κι Εσύ είσαι αυτός ο 

Θεός”. 

“Ναι”, απαντά ο Σωτήρας, “Εγώ είμαι ο Δημιουργός και ο 

Λυτρωτής σου και σε αγαπώ.  Καλώς ήλθες στην αιώνια ευτυχία της 

βασιλείας Μου”. 

Ο άντρας γονατίζει μπροστά στο Χριστό και από μέσα του  

ξεχύνεται ένας χείμαρρος ένθερμης ευγνωμοσύνης: “Σ’ευχαριστώ, 

Σ’ευχαριστώ, που με έσωσες με την απίστευτη χάρη Σου!  Σ’αγαπώ με όλη 

μου την καρδιά”. 

Τότε ο Σωτήρας κάνει νόημα σε κάποιον, στο βάθος, να πλησιάσει, 

λέγοντας:  “Υπάρχει και κάτι ακόμα που θέλω να σου πω, προτού αρχίσεις 

να εξερευνάς το νέο σου σπιτικό.  Σ’ευχαριστώ που έσωσες τη ζωή των δύο 

πολυαγαπημένων, μικρών παιδιών μου.  Θέλω να τα συναντήσεις, αν και 

δεν είναι πια παιδιά”. 

Και τότε ένας άνδρας και μια γυναίκα, με ξανθά μαλλιά και μπλε 

μάτια, πλησιάζουν με χαμόγελα ευγνωμοσύνης και απλωμένα τα χέρια… 

Πατέρα όλης της γης: Αγαπώ τόσο πολύ αυτό που Είσαι.  Τι 

απίστευτο σχέδιο σωτηρίας, έχεις επινοήσει!  Ένα σχέδιο που αγκαλιάζει τους 

πάντες!  Θα είναι υπέροχο να ζήσω την αιωνιότητα με άνδρες και γυναίκες, 

τους οποίους Εσύ έχεις σώσει από κάθε εποχή και από κάθε πολιτισμό της 

ιστορίας.  Επειδή έχεις φερθεί τόσο δίκαια και στοργικά σε όλους, η 

αιωνιότητα θα είναι τελείως γαλήνια κάτω από την καλοκάγαθη βασιλεία 

Σου.  Δε θα έχω ποτέ λόγο να αμφισβητήσω τη σταθερή, την αμετάβλητη 
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δικαιοσύνη και αγάπη Σου.   Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι δικό Σου παιδί εν 

Χριστώ.  Αμήν. 
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4 

Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 
 

Είμαι ένας από εκείνους τους τύπους για τους οποίους μερικές 
φορές λένε, “τα φώτα αναμμένα, αλλά κανείς στο σπίτι”.  Είμαι ο 
παροιμιώδης “αφηρημένος”, η χαρακτηριστική περίπτωση του “ονειρο-
πόλου”.  Συχνά χάνω την έξοδό μου στην εθνική οδό και συνειδητοποιώ το 
λάθος μου μετά από καμιά 30αριά χιλιόμετρα. Απαντώ το τηλέφωνο στο 
πέμπτο χτύπημα, ακριβώς πριν κλείσει. Ανταποδίδω το “καλημέρα” με 
διαφορά φάσης. Κλειδώνω τα κλειδιά μου μέσα στο αυτοκίνητο (έχω μάθει 
τέλεια να “κλέβω” το αυτοκίνητό μου). Οδηγώ για τρεις ώρες προς το 
αεροδρόμιο, χωρίς το διαβατήριό μου, με μια σημείωση γραμμένη στο χέρι 
μου να λέει, “ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΟΥ.” Είμαι 
καλεσμένος ως ομιλητής σ’ένα τριήμερο σεμινάριο, και όταν φθάνω 
ανακαλύπτω ότι δεν έχω καθόλου κάλτσες ή εσώρουχα στη βαλίτσα μου.  

Κατά τη γνώμη των δικών μου, μια έκφραση απουσίας πλανάται 
στα μάτια μου. Αλλά όλα αυτά είναι απλές ατυχείς συγκυρίες: δεν 
απουσιάζω και το πιο σημαντικό, ο πάνω όροφος είναι πλήρης και με το 
φως αναμμένο. Πάντα ήταν αναμμένο, ακόμη και προτού το αναγνωρίσω 
και το αποκαλέσω “φως”. Μπορεί να έχω ψηλαφήσει μερικές φορές μέσα 
στο σκοτάδι, αλλά  πάντα υπήρχε μια μικρή αχτίδα φωτός που έφεγγε μέσα 
από κάποιο άνοιγμα στην ψυχή μου.  

Το φως φέγγει και σε σένα, ανεξάρτητα από το τι λένε η οικογένεια 
και οι φίλοι σου. Όπως έχουμε ήδη μάθει από το 1º κεφάλαιο του κατά 
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Ιωάννη Ευαγγελίου, το φως του Χριστού φωτίζει κάθε ανθρώπινη ψυχή. 
Πάντα φώτιζε. Και το σκοτάδι της αμαρτίας, που θολώνει την εικόνα που 
έχουμε για το χαρακτήρα του Θεού, δεν έχει καταφέρει, ούτε για μια 
στιγμή, να εξαλείψει την επιρροή του Χριστού που μας φωτίζει.  

Ο Χριστός έχει κάνει περισσότερα, πολύ περισσότερα, για την 
ανθρωπότητα σαν σύνολο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δική μας ενέργεια 
και προσπάθεια. Ο απόστολος Ιωάννης, αφού εξηγεί τη δραστηριότητα του 
προενσαρκωμένου Ιησού ως “Λόγου” και “Φωτός” σε όλες τις ανθρώπινες 
καρδιές, προβάλλει αυτόν τον τεράστιο, ίσως ακόμη και υπερβολικό 
ισχυρισμό για τον Ιησού, έναν ισχυρισμό που εμπερικλείει τα πάντα:  “Και 
όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμα Του, και χάρη επάνω σε χάρη” (Κατά 
Ιωάννη 1:16).  Η λέξη “πλήρωμα” σημαίνει ολοκλήρωση, ολότητα, το να 
τελειώνεις ή να ολοκληρώνεις κάτι.  Το “όλοι” σ’αυτό το εδάφιο είναι 
σαφώς όλο το ανθρώπινο γένος, δηλαδή συμπεριλαμβάνει κάθε άτομο. Το 
Ευαγγέλιο διακηρύσσει μια πλήρης, ανεπιφύλακτη και δίχως όρους 
προσφορά-παράδωση-δόσιμο του Χριστού, και όλων αυτών που είναι μέσα 
σ’Αυτόν, στην ανθρωπότητα ως σύνολο.  Θα μπορούσαμε να 
παραφράσουμε το εδάφιο ως εξής:  “Το ποιος είναι στην πληρότητά Του ο 
Χριστός και ποια είναι εκείνα που είναι δικά Του προς προσφορά, όλα τους 
έχουν δοθεί άφθονα σε όλους–χάρη πάνω σε χάρη–σε όλο το ανθρώπινο 
γένος. Η ίδια αλήθεια είχε φανερωθεί και στον απόστολο Παύλο: “Αυτός 
που δε λυπήθηκε τον ίδιο του τον Υιό, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων 
μας, πώς και μαζί μ’Αυτόν δε θα μας χαρίσει τα πάντα;” (Προς Ρωμαίους 
8:32). 

Απίστευτο! 
Ο Χριστός είναι το ένα δώρο μέσα στο οποίο εμπερικλείονται όλα 

τα δώρα του Θεού.  Δίνοντας τον Υιό Του, ο Πατέρας έδωσε όλα όσα θα 
μπορούσε να δώσει. “Όλα τα πράγματα” δίνονται σε “μας”, “άφθονα” μέσω 
του Χριστού. 

–Σε ποιον; 
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–Σε “εμάς”  λέει ο απόστολος Παύλος. 
–Λέγοντας “εμάς”, ποιους εννοεί; 
–Εκείνους στους οποίους ο Χριστός δόθηκε. 
–Λοιπόν, σε ποιους δόθηκε ο Χριστός; 
–Σε όλο τον κόσμο—σε κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί. 
“Επειδή ο Θεός αγάπησε με τέτοιο τρόπο τον κόσμο, ώστε έδωσε 

τον Υιό Του το μονογενή, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’Αυτόν, αλλά να 
έχει αιώνια ζωή” (Κατά Ιωάννη 3:16). 

Ναι, για να έχει κάποιος αιώνια ζωή, πρέπει να πιστέψει στον 
Χριστό, στο μέτρο που ο Σωτήρας του αποκαλύπτεται, είτε με το όνομά 
Του, είτε ως ανώνυμο πρόσωπο.  Αλλά προτού υπάρξει οποιαδήποτε πίστη 
απ’την πλευρά οποιουδήποτε ατόμου, πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωτικό 
δόσιμο σε όλους απ’την πλευρά του Θεού.  Κι αυτό γίνεται μέσω του θείου 
και ανθρώπινου προσώπου του Ιησού Χριστού.  Ο “Λόγος”, που ψιθύριζε 
την αλήθεια σ’όλες τις ανθρώπινες καρδιές, καθ’όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας, “έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας” (Κατά Ιωάννη 1:14).  
Ή, όπως λέει η Προς Εβραίους Επιστολή 7:26, ο Χριστός ταυτίστηκε με 
μας. Το να λέμε Αυτός “έγινε σάρκα” είναι σαν να λέμε ότι έγινε ένας από 
εμάς, γιατί εμείς, όλοι εμείς, είμαστε η σάρκα που Αυτός έγινε. Δεν 
κατοίκησε απλά “ανάμεσά μας”, με την έννοια της κοντινής γεωγραφικής 
απόστασης.  Πολύ περισσότερο, αυτός κυριολεκτικά κατοίκησε μέσα σε 
μας, δηλαδή μέσα στην ίδια τη φύση μας.  Μέσω της ενσάρκωσης, ο Θεός 
στην πραγματικότητα, έγινε κυριολεκτικά μια ανθρώπινη ύπαρξη.  Ο θεϊκός 
Υιός του Θεού δόθηκε στο ανθρώπινο γένος ως ένα κανονικό μέλος του.  
“Mεγάλο είναι το μυστήριο της ευσέβειας· ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα”  
(Α' Προς Τιμόθεον 3:16). 

Το ίδιο το γεγονός ότι ο Θεός “έγινε ένας από εμάς” στο πρόσωπο 
του Χριστού λογικά καθιστά το δώρο της σωτηρίας διαθέσιμο σε όλους, 
προτού μπορέσει να γίνει προσωπική εμπειρία του καθενός. Η ανθρώπινη 
υπόστασή Του είναι η ανθρώπινη υπόσταση όλων, όχι μόνο εκείνων που 
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πιστεύουν και Τον αποδέχονται.  “΄Ηρθε στα δικά του και οι δικοί Του δεν 
Τον δέχθηκαν” (Κατά Ιωάννη 1:11).  Ανεξάρτητα από το αν Τον δεχόμαστε 
ή Τον απορρίπτουμε, Αυτός ήρθε σε μας, μέσα σε μας, σαν ένας από εμάς.  
“Αλλά όσοι τον δέχτηκαν, σ’αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του 
Θεού, σ’αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του” (Κατά Ιωάννη 1:12).  Για 
να έχει κανείς την προσωπική εμπειρία της σωτηρίας Του, είναι απολύτως 
αναγκαίο να Τον δεχτεί και να πιστέψει στο όνομά Του.  Ωστόσο, αν Αυτός 
αρχικά δεν είχε προσφέρει τον εαυτό Του απλόχερα σε όλους, δε θα υπήρχε 
απολύτως τίποτα διαθέσιμο για κανέναν. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, ερευνήσαμε δυο από τις απεριόριστες 
διαστάσεις της χάρης του Θεού προς όλους τους ανθρώπους: 

1.  “Ζωή”.  Η ίδια η ύπαρξή μας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις 
υλικές και πνευματικές ευλογίες, είναι το δώρο του Θεού προς όλους μέσω 
του Χριστού. “Μέσα σ’Αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε”  
(Πράξεις 17:28). “Και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού” (Προς 
Κολοσσαείς 1:17).  Ο Πατέρας “μας έχει ευλογήσει με κάθε πνευματική 
ευλογία…διαμέσου του Χριστού” (Προς Εφεσίους 1:3). Ο απόστολος 
Πέτρος αποκαλεί την ίδια την ύπαρξή μας “χάρη της ζωής” (Α΄ Πέτρου 
3:7).  Έτσι όπως είμαστε, δεν το αξίζουμε.  Μόνο λόγω της φιλεύσπλαχνης 
αγάπης του Θεού, κάθε στιγμή, χτυπούν οι καρδιές μας, γευόμαστε, 
σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και η ψυχή μας λαχταρά. Λόγω της 
ευσπλαχνίας Του έχεις γλυτώσει από τη δίκαιη καταδίκη σου, όπως κι εγώ.  
Και τώρα ετοιμάσου ν’ακούσεις κάτι πιο καταπληκτικό.  Είτε πιστεύεις σε 
Αυτόν είτε όχι, είτε Τον αγαπάς, είτε δε σε νοιάζει καθόλου, είσαι 
ζωντανός, επειδή ο Χριστός έχει μεσολαβήσει για χάρη σου και για χάρη 
μου ως Σωτήρας. Υπάρχουμε επειδή Αυτός θέλει να υπάρχουμε, κρατώντας 
μας τρυφερά με το χέρι της αγάπης Του. 

 2.  “Φως”.  Το φως της αλήθειας που φωτίζει συνεχώς, ο Λόγος της 
σοφίας που μιλά ασταμάτητα, είναι το δώρο της χάρης του Θεού εν Χριστώ 
προς όλους τους ανθρώπους.  “Αυτός ήταν το Φως το αληθινό, το οποίο 
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φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο” (Κατά Ιωάννη 1:9).  Κάθε 
γνώση του καλού, κάθε απέχθεια για το κακό, κάθε λαχτάρα για καλοσύνη, 
κάθε πόθος για ομορφιά—τα πάντα απορρέουν από τον Χριστό προς όλους 
τους ανθρώπους είτε Τον αναγνωρίζουμε ως την κύρια πηγή όλων αυτών 
είτε όχι. 

Σ’αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε μια τρίτη διάσταση της χάρης—
τη συγχώρεση. 

Ο Θεός όχι μόνο έχει δώσει τα δώρα της ζωής και του φωτός σε 
κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, αλλά επιπλέον έχει κατακλύσει τον 
κόσμο με τη σωτήρια χάρη Του. Κανείς δεν έχει αποκλειστεί.  Ο απόστολος 
Παύλος λέει: “φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού προς όλους τους 
ανθρώπους”  (Προς Τίτο 2:11).  Η σωτήρια χάρη ασκεί έντονη επίδραση σε 
όλους όσους ζουν, κινούνται και υπάρχουν, αναβλύζοντας αστείρευτα από 
τη θεϊκή καρδιά.  Ολόκληρος ο κόσμος περιβάλλεται από μια θεραπευτική 
ατμόσφαιρα χάρης τόσο αληθινά όσο κι εμείς από τον αέρα που 
αναπνέουμε. Όπως όλοι μας χαιρόμαστε τον αέρα, τη λιακάδα και τη βροχή, 
έτσι και όλοι μας γινόμαστε αποδέκτες της σωτήριας πρωτοβουλίας του 
Θεού εν Χριστώ. 

Αλλά, τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη; 
Πολύ απλά: Αν ο Θεός επρόκειτο να μας θεωρήσει υπόλογους για 

τις αμαρτίες μας, επιτρέποντας να μας επιβληθεί ολόκληρη η ποινή για την 
ανταρσία μας, η ανθρωπότητα θα εξαφανιζόταν ολοκληρωτικά.  Η Αγία 
Γραφή θέτει το παρακάτω σημαντικό ερώτημα: “Αν Εσύ, Κύριε, 
παρατηρήσεις ανομίες, ποιος θα μπορέσει να σταθεί;” κι αμέσως δίνεται η 
εκπληκτική απάντηση: “Αλλά κοντά σου υπάρχει συγχώρηση, για να σε 
φοβούνται” (Ψαλμός 130: 3,4). 

Εδώ σαφώς υπονοείται ότι κανείς δε θα μπορούσε να σταθεί 
μπροστά στον Άγιο Θεό και να ζήσει, αν Εκείνος δεν είχε προσφέρει τη 
συγχώρεση σε παγκόσμιο επίπεδο.  Το γεγονός ότι οι αμαρτωλοί τελικά 
υπάρχουν αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη ότι το έλεος της συγχώρησης 
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του Θεού, κατά μια έννοια, αγκαλιάζει όλο τον κόσμο σαν σύνολο.  Η θεία 
χάρη είναι μια πραγματικότητα, που διατηρεί τη ζωή και ενεργεί σε κάθε 
άτομο. “Αυτό ανακαλώ στην καρδιά μου, γι’αυτό έχω ελπίδα.  Είναι έλεος 
του Κυρίου, ότι δεν συντελεστήκαμε, επειδή δεν έλειψαν οι οικτιρμοί Του” 
(Θρήνοι 3: 21,22). 

Τώρα, πριν αναστατωθείς από αυτή την ιδέα (ξέρεις ποιος είσαι), 
παρακαλώ πρόσεξε τι εννοεί και τι δεν εννοεί η Αγία Γραφή σε αυτό το 
σημείο. 

Χωρίς καμία αμφιβολία, η Αγία Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα ότι η 
συγχώρεση του Θεού εξαρτάται από την δική μας ομολογία και μετάνοια:  
“Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, ώστε 
να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες μας, και να μας καθαρίσει από κάθε 
αδικία” (Α´ Ιωάννη 1:9).  Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την εξίσου 
σημαντική αλήθεια ότι η χάρη του Θεού πρέπει να έχει μια αντικειμενική 
διάσταση πριν από οποιαδήποτε σωστή πράξη από την πλευρά μας.  Η μια 
βιβλική αλήθεια δεν ακυρώνει την άλλη· όταν εξεταστούν και οι δύο μαζί 
ως παράδοξο (όχι αντιφατικό) σύνολο, ρίχνουν πολύ φως. 

Όταν πραγματικά σταματήσεις για μια στιγμή και το σκεφτείς, η 
σωτηρία έχει νόημα μόνο ως δώρο, όταν τη βλέπουμε να δίνεται εν Χριστώ 
σε όλους, δίχως όρους, για να γίνει αποδεκτή μέσω της πίστης στην ατομική 
ζωή (και όχι σαν κάτι δημιουργημένο ή κερδισμένο από το ίδιο το άτομο). 
Διαφορετικά, η σωτηρία δε θα ήταν καθόλου δώρο της χάρης, αλλά θα ήταν 
το προϊόν της μετάνοιάς μας. Αν ο Θεός συγχωρεί μόνο ως 
ανταποκρινόμενος στη μετάνοιά μας, τότε η συγχώρεση δεν είναι 
αποτέλεσμα της δωρεάν χάρης, αλλά μάλλον χρέος, ανταμοιβή.  Με άλλα 
λόγια, ο Θεός θα όφειλε να μας συγχωρέσει.  Αλλά η Αγία Γραφή δε 
διδάσκει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι “ο Σωτήρας 
όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών”. (Α´ Προς Τιμόθεο 4:10).  
“Είναι μέσο εξιλασμού για τις αμαρτίες μας· και όχι μονάχα για τις δικές 
μας, αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου” (Α´ Ιωάννη 2:2).  Με 
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άλλα λόγια, στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώνεται το γεγονός της 
σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Πιστεύοντας αυτή την πραγματικότητα, η 
σωτηρία που υλοποιείται μέσω Αυτού, ενεργοποιείται εμπειρικά μέσα μας.  
Πιστεύουμε το γεγονός· δεν το επινοούμε.  Αγκαλιάζουμε μια σωτηρία που 
υπάρχει· δεν προκαλούμε την ύπαρξή της.  Λαμβάνουμε μέσω της πίστης 
μια σωτηρία που ήδη έχει επιτευχθεί· δε δημιουργούμε τη σωτηρία με τις 
καλές μας πράξεις. 

Όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας και μετανοούμε, το κάνουμε, 
παρακινούμενοι από το φως της αγάπης του Θεού, που συγχωρεί και δεν 
καταδικάζει.  Επομένως, η σωτήρια αγάπη Του, αναγκαστικά, πρέπει να 
προηγείται χρονικά της μετάνοιάς μας. Καθώς συνειδητοποιούμε τη 
συγχώρεση του Θεού, η πίστη μας οδηγεί σε μια προσωπική αποδοχή της 
συγχώρησής Του μέσω της μετάνοιας. Τη στιγμή αυτή αποκτάμε την 
εμπειρία της αιώνιας ζωής, η οποία αλλάζει τη ζωή μας. 

Αλλά (κι αυτό είναι ένα αλλά ζωτικής σημασίας), πριν από τη 
μετάνοιά μας, ο Θεός, χάρη στο έλεός Του, δε λογαριάζει τις αμαρτίες μας 
σε βάρος μας, με την έννοια ότι δε μας δίνει όσα μας αξίζουν.  Τα πλήρη 
αποτελέσματα της αμαρτίας αδρανοποιούνται, διαφυλάσσοντας την επίγεια 
ζωή μας, έτσι ώστε να έχουμε άφθονες ευκαιρίες να δούμε και να 
αγκαλιάσουμε τη συγχώρησή Του για αιώνια ζωή.  Η χάρη του Θεού Τον 
κάνει να μη λογαριάσει τις αμαρτίες μας σε βάρος μας, κάνοντάς μας 
ικανούς να “σταθούμε” μπροστά Του ως αποδέκτες των υλικών και 
πνευματικών ευλογιών που δεν αξίζουμε.  Ο ψαλμωδός αποκαλεί με 
σαφήνεια αυτή την ικανότητα να “στεκόμαστε” μπροστά Του ως συγχώρεση 
(Ψαλμός 103:3,4).  Είμαστε οι κληρονόμοι μιας φιλεύσπλαχνης δεύτερης 
ευκαιρίας. Κατά συνέπεια, η Αγία Γραφή πιστοποιεί ότι ο Χριστός έχει 
“φέρει σε φως (και τα δύο) τη ζωή και την αφθαρσία διαμέσου του 
ευαγγελίου” (Β´ Προς Τιμόθεο 1:10).  Και οι δύο, η επίγεια, προσωρινή 
ζωή, όπως επίσης και η αιώνια ζωή είναι τα εξαγορασμένα αποκτήματα της 
χάρης του Θεού εν Χριστώ. 
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Ο απόστολος Παύλος το εξηγεί ως εξής:  “Τα πάντα, όμως, είναι 
από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον Εαυτό Του, διαμέσου του Ιησού 
Χριστού και έδωσε σε μας τη διακονία της συμφιλίωσης· δηλαδή, ότι ο 
Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον Εαυτό Του, διαμέσου του 
Χριστού, μη λογαριάζοντας σ’αυτούς τα πταίσματά τους· και εμπιστεύθηκε 
σε μας το λόγο της συμφιλίωσης.  Είμαστε πρεσβευτές, λοιπόν, υπέρ του 
Χριστού, ωσάν ο Θεός να σας παρακαλούσε, μεταχειριζόμενος εμάς· 
δεόμαστε, λοιπόν, υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό” (Β´ Προς 
Κορινθίους 5:18-20). 

Ακολούθησε το συλλογισμό του Παύλου.  Αρχίζει λέγοντας ότι: 
“Τα πάντα, όμως είναι από το Θεό”.  Όλα όσα σχετίζονται με τη σωτηρία 
μας πηγάζουν από Αυτόν.  Επομένως, Αυτός πήρε την πρωτοβουλία για τη 
σωτηρία μας, από την αρχή ως το τέλος.  Τίποτα δεν προέρχεται από εμάς, 
ούτε ολοκληρώνεται από μας.  Δεν ξεκινάμε εμείς τη διαδικασία, ούτε την 
τελειώνουμε.  Όλα όσα δοκιμάζουμε πρωτοξεκίνησαν να υπάρχουν, μέσα 
από Αυτόν εξαιτίας της χάρης Του.  Αν όλα τα πράγματα, που σχετίζονται 
με τη σωτηρία μας, προέρχονται από τον Θεό, τότε προκύπτει ότι όλα τους 
πρέπει να προηγούνται χρονικά της δικής μας εμπειρίας μ’αυτά.  Η 
συγχώρησή μας πρέπει ήδη να βρίσκεται στην καρδιά του Θεού, προτού 
μπορέσει να βρει τρόπο να μπει στις καρδιές μας. 

Με βάση τον παραπάνω συλλογισμό, ο απόστολος Παύλος 
επεκτείνει την εμπνευσμένη λογική του, πληροφορώντας μας ότι ο Θεός 
“μας συμφιλίωσε (αόριστος χρόνος) με τον Εαυτό Του διαμέσου του Ιησού 
Χριστού”. Στη συνέχεια, ο Απόστολος ορίζει το “εμείς” ως αυτούς που ο 
Θεός έχει συμφιλιώσει εν Χριστώ.  “Ο Θεός ήταν αυτός που συμφιλίωνε 
τον κόσμο (όχι μόνο τους πιστούς, αλλά ολόκληρο τον κόσμο) με τον Εαυτό 
Του διαμέσου του Χριστού”.  Προτού η συμφιλίωση με τον Θεό γίνει μέσα 
μας μια εμπειρική πραγματικότητα μέσω της πίστης, είναι μια 
πραγματικότητα που ήδη έχει επιτευχθεί εν Χριστώ για όλο τον κόσμο· 
προτού να πιστέψει κανείς. 
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Κατόπιν ο Παύλος μας λέει ακριβώς πώς, με ποια πρακτικά μέσα, ο 
Θεός έχει συμφιλιώσει τον κόσμο με τον Εαυτό Του μέσω του Χριστού:  
“μη λογαριάζοντας σ’αυτούς τα πταίσματά τους”.  Ή όπως το θέτει μια 
άλλη απόδοση του κειμένου, “μη λογαριάζοντας τις αμαρτίες των 
ανθρώπων εις βάρος τους”.  Πριν κάνουμε ο,τιδήποτε—μετανοήσουμε, 
εξομολογηθούμε ή ακόμη και πιστέψουμε—ο Θεός έχει ήδη κάνει κάτι 
εξαιρετικά σημαντικό.  “΄Εχει συμφιλιώσει τον κόσμο με τον Εαυτό Του” 
με “το να μη λογαριάζει τις αμαρτίες των ανθρώπων εις βάρος τους”.  
Επομένως, μπορεί να ειπωθεί χωρίς υπερβολή: “΄Ολα τα πράγματα 
προέρχονται από τον Θεό”.  Κάθε ενδεχόμενο ανθρώπινης καυχησιολογίας 
και αξίας χάνεται εντελώς. Η σωτηρία μας είναι ένα κατόρθωμα του Θεού 
εν Χριστώ.   

Όμως, ο Παύλος δε διδάσκει την “Καθολικότητα”, ένα θεολογικό 
όρο για την ιδέα ότι όλοι οι αμαρτωλοί τελικά θα σωθούν.  Αυτό που ο 
Χριστός πέτυχε, στην πραγματικότητα, με τη ζωή και το θάνατό Του στην 
ανθρώπινη υπόστασή μας, πρέπει να γίνει, ενεργά αποδεκτό στην εμπειρία 
κάθε ανθρώπου, μέσω της πίστης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
προσωπική σωτηρία.  Όταν καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός δε 
έχει καταλογίσει τις αμαρτίες μας σε βάρος μας, ενεργώντας απέναντί μας 
με το πνεύμα της συγχώρησης, ενώ το μόνο που μας άξιζε ήταν η καταδίκη 
και ο θάνατος, τότε συμφιλιωνόμαστε προσωπικά με τον Θεό για αιώνια 
ζωή.  Επομένως, το μήνυμα προς τους άπιστους αμαρτωλούς είναι “εσείς να 
συμφιλιωθείτε με τον Θεό”.  Αυτός έχει ήδη κάνει όλα όσα μπορούσε να 
κάνει από τη μεριά Του. Το ζητούμενο τώρα είναι να έρθουμε σε αρμονία 
με αυτό που Αυτός έκανε και προσφέρει δωρεάν.  Το μήνυμα δεν είναι 
“άλλαξε την καρδιά σου απέναντι στο Θεό, κι έτσι κι Αυτός θα αλλάξει την 
καρδιά του προς εσένα”, αλλά μάλλον “ο Θεός έχει ήδη συμφιλιωθεί με 
σένα στην καρδιά Του. Τώρα εσύ να συμφιλιωθείς με Αυτόν”.   

Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλάξει ο Θεός. Μας έχει ήδη 
χαμογελάσει μέσω του Χριστού.  Εμείς χρειάζεται να αλλάξουμε· κι αυτή η 
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αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο, καθώς το φως της αμετάβλητης αγάπης Του 
μας δίνει τη δύναμη για να αλλάξουμε.  Ο Θεός δε μαλακώνει και δεν 
πλάθεται από την καλοσύνη μας, αλλά εμείς από τη δική Του.  Επειδή “η 
αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια” (Προς Ρωμαίους 2:4).  Αν η 
δική μας αντίληψη για την καλοσύνη Του περιορίζεται ή επισκιάζεται από 
οποιαδήποτε έννοια αυτό-εξάρτησης (πρέπει να κάνω αυτό κι εκείνο ή το 
άλλο, προκειμένου ν’αξίζω, να κερδίσω ή ακόμη και να προκαλέσω τη 
συγχώρεση του Θεού), τότε η ειλικρινής μετάνοια είναι αδύνατη.  Τότε, 
αυτό που μπορεί να μοιάζει με μετάνοια είναι στην πραγματικότητα μια 
εγωκεντρική προσπάθεια να αποσπάσουμε τη σωτηρία από έναν απρόθυμο, 
επικριτικό Θεό, που χρειάζεται τα ερεθίσματα των δικών μας καλών 
πράξεων, για να ενεργοποιηθούν οι δικές Του. Απ’την άλλη, όταν 
καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι τόσο καλός, ώστε “ενώ 
εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο  Χριστός πέθανε για χάρη μας” (Προς 
Ρωμαίους 5:8),  τότε στρεφόμαστε, βαθιά και πραγματικά, προς μια 
μετάνοια, που προέρχεται από αγάπη.  Ξεχνάμε τον εαυτό μας, και η 
επιθυμία να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε ένα τέτοιο Θεό γίνεται ένα 
πάθος που θριαμβευτικά υπερνικά όλα τα άλλα. 

Τώρα, λοιπόν, αν ο Θεός έχει κάνει τόσα πολλά, γιατί χρειάζεται να 
κάνουμε κι εμείς κάτι; Και αν εμείς πράγματι χρειάζεται να κάνουμε κάτι, τι 
είναι αυτό;  Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνονται στο επόμενο 
κεφάλαιο. 

Θεέ της υπερβολικής χάρης: Tι θαυμαστός που είσαι!  Έχεις κάνει 
πολύ περισσότερα από αυτά που η καρδιά μου θα μπορούσε ποτέ να 
ονειρευτεί.  Έχεις κάνει τα πάντα, για να με σώσεις.  Ανατριχιάζω όταν 
σκέφτομαι πόσο σκοτεινό θα ήταν το σύμπαν, αν Εσύ δεν ήσουν τόσο 
φιλεύσπλαχνος και δε μας συγχωρούσες.  Μόνο λόγω του στοργικού ελέους 
Σου δεν καταστρεφόμαστε.  Στρέφομαι σε Σένα με όλη μου την καρδιά και 
αναπαύομαι. Στο όνομα του Χριστού προσεύχομαι.  Αμήν. 
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5 

Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΠΟΥ 

ΚΟΙΜΑΤΑΙ 

ΜΕΣΑ ΜΑΣ 
 

Ο γιος μου ο Ιάσονας έχει ένα σπάνιο ταλέντο. Μπορεί να 

σφραγίσει τα ρουθούνια του με το επάνω χείλος του, χωρίς να 

χρησιμοποιήσει τα χέρια του.  

Ξέρω τι σκέφτεσαι· “Εύκολο. Οποιοσδήποτε μπορεί να το 

κάνει.”  

Κοίτα· πριν η υπερηφάνεια σου φουσκώσει τα μυαλά, σου 

προτείνω να το δοκιμάσεις. Κι ελπίζω να μη βρίσκεσαι σε δημόσιο 

χώρο. Αλλά ακόμα κι αν βρίσκεσαι, η προσπάθεια είναι αθόρυβη. Απλά 

σιγουρέψου ότι κανένας δε σε βλέπει. Ίσως καλό θα ήταν να κρατήσεις 

το βιβλίο ανοιχτό, μπροστά από το πρόσωπό σου.  

Έτοιμος;  Εμπρός, λοιπόν, δοκίμασε.  

  Χμμμμ.  
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 Ξανά. Προσπάθησε περισσότερο. Χρησιμοποίησε όλους τους μυς 

του προσώπου σου. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα σου εάν χρειάζεται, 

αλλά όχι χέρια. Απλώς σήκωσε το επάνω χείλος σου όσο πιο ψηλά 

μπορείς, και σφράγισε αεροστεγώς τα ρουθούνια σου.  

  Βλέπεις;  

Ακριβώς όπως το υποψιάστηκα. Δεν μπορείς να το κάνεις.  

Παραδέξου το. Θα μπορούσες να αφιερώσεις ολόκληρη τη ζωή 

σου για να αποκτήσεις αυτή την ικανότητα, αλλά οι προσπάθειές σου 

θα ήταν άκαρπες. Θα μπορούσες για χρόνια να ξοδεύεις ώρες κάθε μέρα 

στο γυμναστήριο, κάνοντας ασκήσεις άνω χείλους, αλλά χωρίς 

αποτέλεσμα.  Γι’αυτό, απλά, παράτα τα και απάλλαξε τον εαυτό σου 

από μια ζωή απογοήτευσης.  

Το σφράγισμα των ρουθουνιών με το άνω χείλος δεν είναι η μόνη 

ξεχωριστή ικανότητα στον κόσμο. Κάποιοι μπορούν να εκπνεύσουν 

λίγο αέρα από τα μάτια τους. Κάποιοι – λιγότεροι αυτοί – μπορούν να 

γυρίσουν τη γλώσσα τους και προς τις δύο κατευθύνσεις, δεξιά και 

αριστερά. Άλλοι μπορούν να κουνήσουν τα αυτιά τους, χωρίς να τα 

αγγίξουν. Κι ενώ σχεδόν όλοι μπορούν να αλληθωρίσουν προς τα μέσα, 

προς τη μύτη,  μόνο λίγοι μπορούν να αλληθωρίσουν προς τα έξω,  προς 

τα αυτιά.  

Γιατί εσύ και εγώ δε έχουμε τέτοιου είδους ικανότητες, δεν ξέρω. 

Έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε όλοι να τα έχουμε όλα. Ε, και;  Εσύ, 

κύριε, κράτα ψηλά το κεφάλι· κυρία μου, μη στεναχωριέσαι.  Προχώρα, 

γνωρίζοντας ότι ανεξάρτητα από το τι σου λείπει, υπάρχει τουλάχιστον 

μια ικανότητα που όντως έχεις και η οποία μετρά περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη. Ναι, έχεις προικιστεί με κάτι που πραγματικά έχει 

σημασία.  Άσχετα με το ποιος/ποια  είσαι ή το τι άλλο δεν μπορείς να 

κάνεις, μέσα στην καρδιά σου υπάρχει η ικανότητα να εκτιμήσεις και 
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να αγκαλιάσεις την σωτήρια χάρη του Θεού. Η Αγία Γραφή αποκαλεί 

αυτή την ικανότητα πίστη.  Και την έχεις.  Όλη όση θα χρειαστείς σε 

ολόκληρη τη ζωή σου. Το αν τη χρησιμοποιείς ή όχι, αυτό είναι ένα 

άλλο θέμα (κάτι που θα εξετάσουμε σε λίγο), αλλά την έχεις. Όλοι την 

έχουν, χωρίς εξαίρεση:  

 “Σύμφωνα με το μέτρο της πίστης, που ο Θεός μοίρασε στον 

καθένα” (Προς Ρωμαίους 12:3).  

 O Ιησούς είναι “ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης” (Προς 

Εβραίους 12:2).  

 Πολλοί άνθρωποι μπορεί να στερούνται τον πλούτο ή την 

εξωτερική ομορφιά ή τη φυσική δύναμη ή ένα υψηλό δείκτη 

νοημοσύνης ή ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά κανένας, 

απολύτως κανένας, δε γεννιέται σ’αυτόν τον κόσμο χωρίς πίστη. Κάθε 

άνθρωπος, χωρίς εξαίρεση ή όρους, είναι προικισμένος με την 

εσωτερική ικανότητα να δει και να αγκαλιάσει την θεραπευτική αγάπη 

του Θεού. Ο Θεός, όχι μόνο έχει προσφέρει σε μας περίσσια χάρη, 

δωρεάν σε όλους, αλλά έχει επίσης βάλει μέσα μας τον υπερφυσικό 

μηχανισμό της πίστης, μέσω της οποίας μπορούμε να λάβουμε την 

σωτήρια χάρη Του.  

Ο Θεός έχει δώσει όλα όσα είναι δυνατόν να δώσει, και έχει 

κάνει όλα όσα είναι δυνατόν να κάνει, για να μας σώσει, χωρίς να 

παραβιάζει την ελευθερία μας. Η δύναμη της επιλογής μας είναι η 

απαραβίαστη γραμμή, πέρα από την οποία δε θα περάσει ποτέ. Έτσι, 

ενώ η πίστη υπάρχει σε κάθε καρδιά, δεν ενεργοποιείται αυτόματα 

χωρίς τη συνειδητή συγκατάθεση της θέλησης του ατόμου. Ο Θεός δε 

χρησιμοποιεί κανένα τηλεχειρισμό. Έχει δώσει το δώρο, αλλά δε θα το 

χρησιμοποιήσει με κανένα τρόπο που να παραβιάσει τη δική μας 

επιλογή, κάτι το οποίο μας οδηγεί σε μια ζωτικής σημασίας ερώτηση: 
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Πώς, τότε, η πίστη ενεργοποιείται για να εκπληρώσει τον ευγενή σκοπό 

για τον οποίο ο Δημιουργός την έβαλε μέσα στις καρδιές μας; Η Αγία 

Γραφή δίνει μια μόνο απάντηση:  

“Η πίστη που ενεργείται με αγάπη” (Προς Γαλάτας 5:6).  

 Καθώς βρίσκεται μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, η πίστη είναι 

παρούσα σαν ένας γίγαντας με ανεκτίμητες δυνατότητες, ο οποίος 

κοιμάται και προσμένει το ηλεκτροσόκ της θείας αγάπης. Καθώς η 

αγάπη του Θεού είναι η κινητήρια δύναμη που ξυπνά την πίστη προς 

δράση, η κατανόηση της αγάπης του Θεού σε κάθε ανθρώπινη εμπειρία 

είναι ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Η σχέση Του με την 

ανθρωπότητα, η προσφορά εμπειριών γεμάτων με την αγάπη Του και η 

αποκάλυψη της ομορφιάς του χαρακτήρα Του, έχει υπάρξει το κύριο 

μέλημα του Δημιουργού καθ'όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Υπάρχουν 

τέσσερις βασικές δίοδοι μέσω των οποίων ο χαρακτήρας του Θεού 

γίνεται γνωστός:  

1. Ο Λόγος αιώνιας αλήθειας, που διαρκώς μιλά στη συνείδησή 

μας (Προς Ρωμαίους 2:14, 15).  

  2. Η μαρτυρία της τάξης, της ευεργεσίας, και της ομορφιάς στη 

φύση (Προς Ρωμαίους 1:19,20· Ψαλμός 19:14).  

3. Η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος που μιλά μέσω των σοφών 

ατόμων, των συνετών, των δασκάλων και των προφητών και ιδιαίτερα 

μέσω της Αγίας Γραφής (Β΄ Πέτρου 1:21· Κατά Ματθαίος 2:1,2· 

Ησαΐας 41:1-7, 49:10-13).  

4. Και τέλος, το αποκορύφωμα της θείας αποκάλυψης στην 

ενσάρκωση, τη ζωή, την διδασκαλία, το θάνατο και την ανάσταση του 

Ιησού Χριστού (Προς Εβραίους 1:13· Β΄ Προς Κορινθίους 4:6· Κατά 

Ιωάννη 14:9).  
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Προσέξτε το εξής πολύ σημαντικό:  Μόνο με τη χάρη του Θεού 

σωζόμαστε· και η πίστη μέσω της οποίας μπορούμε να λάβουμε αυτή τη 

χάρη είναι και αυτή δώρο. Κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να 

καυχηθούμε, η πίστη είναι η θεϊκά εμφυτευμένη ικανότητα της ψυχής, 

ώστε να πιστεύει και να εφαρμόζει τις αποκαλύψεις της σωτήριας 

αγάπης του Θεού. “Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της 

πίστης·  κι αυτό (η ίδια η πίστη) δεν είναι από σας· είναι δώρο του 

Θεού·  όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος” (Προς Εφεσίους 

2:8, 9).  

Αυτή η θεμελιώδης σχέση μεταξύ της χάρης και της πίστης μας 

οδηγεί σε ένα λογικό συμπέρασμα: η πίστη ανταποκρίνεται στη 

σωτήρια χάρη και όχι η χάρη στην πίστη. Αυτό σημαίνει ότι το δώρο 

της σωτηρίας κατά χάρη πρέπει να προϋπάρχει της άσκησης της πίστης 

μας.  Διαφορετικά, μετατρέπουμε την πίστη σε ένα είδος μυστικισμού 

θετικής σκέψης, μέσω του οποίου κάποιος επιζητά την ύπαρξη μιας 

προηγουμένως ανύπαρκτης πραγματικότητας. Η πίστη απλά βλέπει, 

πιστεύει, και αγκαλιάζει με ευγνωμοσύνη μια σωτηρία που προέρχεται 

εξολοκλήρου από τον Θεό. Εξ ορισμού, πίστη σημαίνει να εστιάσεις με 

εμπιστοσύνη την προσοχή σου σε κάτι έξω από τον εαυτό σου. Πρέπει 

να έχει ένα υπαρκτό αντικείμενο ή έναν αποδέκτη, στον οποίο να 

επενδύσει την εμπιστοσύνη της. Η πίστη δεν επινοεί γεγονότα, αλλά 

απλά αναγνωρίζει τα γεγονότα που ήδη υπάρχουν.  

Επομένως, η σωτήρια χάρη του Θεού πρέπει να είναι μια 

πραγματικότητα που υπάρχει και που έχει επιτευχθεί εν Χριστώ, προτού 

να μπορέσουμε να πιστέψουμε και να την αγκαλιάσουμε. Δε 

δημιουργούμε, ούτε ξυπνάμε τη χάρη στον Θεό, ασκώντας την πίστη. 

Αντιθέτως, ο Θεός ξυπνά την πίστη μέσα μας αποκαλύπτοντας την χάρη 

Του, η οποία προηγείται χρονικώς της άσκησης της πίστης μας. Από τη 
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σκοπιά της δωρεάς του Θεού, “όλοι μας έχουμε λάβει από την χάρη 

Του, χάρη επάνω σε χάρη”, μέσα από το θείο και ανθρώπινο πρόσωπο 

του Ιησού Χριστού. Οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την αιώνια σωτηρία 

μας εμπεριέχονται σε Αυτόν. Η κινητήρια δύναμη που δραστηριοποιεί 

την πίστη είναι η αλήθεια της “δωρεάν” αγάπης του Θεού που 

φανερώθηκε εν Χριστώ. Πρόσεξε την διατύπωση του αποστόλου 

Παύλου σ’αυτό το σημείο:  

“…στον οποίο (Χριστό) κι εσείς ελπίσατε (ασκήσατε πίστη), 

όταν ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το ευαγγέλιο (τα καλά νέα) της 

σωτηρίας σας” (Προς Εφεσίους 1:13).  

Εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αφού ακούσουμε ένα συγκεκριμένο 

λόγο αλήθειας. Ποιος είναι αυτός ο λόγος; Είναι τα καλά νέα της 

σωτηρίας μας. Αλλά πώς μπορούμε να μάθουμε για τη σωτηρία μας, 

προτού πιστέψουμε; Μόνο μ’ένα τρόπο: πρέπει να υπάρχει κάτι στο 

οποίο να πιστέψουμε, προτού να μπορέσουμε να το πιστέψουμε. Η 

σωτηρία μας πρέπει να είναι μια πραγματική και υπαρκτή αλήθεια, που 

μπορεί να μας ειπωθεί πριν από ασκήσουμε τη πίστης μας·  επειδή η 

διακήρυξη αυτής ακριβώς της αλήθειας επιτρέπει στην πίστη μας να 

ασκηθεί. Ο Θεός δεν μας ζητά να πιστέψουμε πρώτα, υποσχόμενος ότι 

μετά θα μας σώσει. Αντιθέτως, μας ζητά να πιστέψουμε στη σωτηρία, 

την οποία έχει ήδη υλοποιήσει για χάρη μας στο πρόσωπο του Υιού 

Του, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή από μέρους μας. 

Κατά την άποψη του απόστολου Παύλου, ολόκληρη η σωτηρία 

μας και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν είναι το επίτευγμα της χάρης του 

Θεού που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρώτο κεφάλαιο 

της επιστολής προς Εφεσίους, ο απόστολος τονίζει  επανειλημμένα τι 

έχει κάνει ο Θεός “εν Χριστώ”. Προσέξτε:  
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 Ο Πατέρας “μάς ευλόγησε (αόριστος χρόνος) με κάθε 

πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού” (εδάφιο 3).  

 “Αυτός (ο Πατέρας) μάς εξέλεξε (κάθε άνθρωπο) διαμέσου 

Αυτού (του Χριστού) πριν από την δημιουργία του κόσμου” (εδάφιο 4).  

 “Μας χαρίτωσε (αόριστος χρόνος) με τον αγαπημένο Του (το 

Χριστό)” (εδάφιο 6).  

 “Με τον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματός 

Του, την άφεση των αμαρτημάτων, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης 

Του” (εδάφιο 7).  

Όλα αυτά – “κάθε πνευματική ευλογία” – υπάρχουν “εν 

Χριστώ”, προτού να υπάρξουν σε μας.  Απλά μέσω της πίστης 

ενεργοποιούνται μέσα μας· δε δημιουργούνται. Επομένως, η σωτηρία 

μας, στο σύνολό της, όντως προέρχεται από τη χάρη Του, μόνο 

διαμέσου της πίστης σε όλα όσα ο Θεός έχει κάνει για μας εν Χριστώ. 

Η πίστη δεν αλλάζει την καρδιά του Θεού, αλλά μας κάνει να βρούμε 

τη γαλήνη στην αμετάβλητη καρδιά Του.  Οτιδήποτε άλλο, εκτός από 

μια ολοκληρωμένη σωτηρία εν Χριστώ για όλη την ανθρωπότητα, 

παρουσιάζει το Θεό ως Αυτόν που ανταποκρίνεται και εμάς ως 

πρωτεργάτες της σωτηρίας μας, με Αυτόν να μας σώζει σαν 

επιβράβευση των καλών μας προσπαθειών.  Αλλά “αν όλα τα πράγματα 

προέρχονται από τον Θεό”, αν η ίδια η πίστη μας είναι το δώρο του 

Θεού σε κάθε άνθρωπο και αν ακόμη και η άσκηση αυτής της πίστης 

γίνεται εφικτή, ενεργοποιούμενη από την αγάπη του Θεού, τότε 

πράγματι εμείς είμαστε απλά οι ταπεινοί αποδέκτες μιας δωρεάν 

σωτηρίας. Ο Θεός είναι απείρως καλός προς όλους, χωρίς καμία 

εξαίρεση, και κανείς δε θα χαθεί λόγω της οποιασδήποτε έλλειψης 

πρόνοιας εκ μέρους Του. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάποιος θα χαθεί 
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μέσα στα καταστρεπτικά δεσμά της αμαρτίας, είναι εξαιτίας της 

επίμονης άρνησης και έμμονης απιστίας του.  

Νομίζω ότι πρόκειται να βρεθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι 

στη βασιλεία του Θεού από όσους έχουμε φανταστεί. Μπορεί να 

εκπλαγούμε με μερικούς από αυτούς που θα συναντήσουμε. Και πάλι  – 

ποιος ξέρει; –  κάποιοι άλλοι μπορεί να εκπλαγούν βλέποντας εμάς εκεί.  

 

Θεέ της άπειρης χάρης· Σε ευχαριστώ και Σε δοξάζω για το δώρο της 

πίστης που έβαλες στην καρδιά μου. Και Σε ευχαριστώ για τις 

αποκαλύψεις της αγάπης Σου, που την ενεργοποιούν. Λατρεία ξεχειλίζει 

μέσα μου, καθώς σκέφτομαι όλα όσα έκανες, για να με σώσεις. Σε αγαπώ 

τόσο πολύ, Κύριε. Στο όνομα του Χριστού, προσεύχομαι.  Αμήν.  
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6 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Η 

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

Κάνε μια αναδρομή στο παρελθόν.  

Πήγαινε όσο πιο πίσω μπορείς. Ανακάλεσε όλες τις πληροφορίες που 

έχεις στη μνήμη σου απ’όσα έχεις ακούσει και από όσα έχεις διαβάσει. 

Πήγαινε ακόμη πιο πίσω, πριν από τη γέννησή σου. Πριν από τη γέννηση 

των προ, προ, προ-παππούδων και προ-γιαγιάδων σου. Πριν από τη Ρώμη 

και την Ελλάδα και την Περσία και τη Βαβυλώνα. Πήγαινε πίσω, πριν από 

τον Μωυσή. Πριν από το Νώε και τον κατακλυσμό. Πριν από τον Αδάμ και 

την Εύα.  

 Είσαι τώρα έξω από αυτόν τον κόσμο, και η πηγή των πληροφοριών 

από όπου αντλεί η φαντασία σου στερεύει.  

Όμως, γνωρίζεις για μια κατηγορία όντων που αποκαλούνται "άγγελοι", 

οι οποίοι δημιουργήθηκαν πριν από την ανθρωπότητα. Έτσι, σκέψου τους 

αγγέλους, και μετά πάψε πια να τους σκέφτεσαι. Πήγαινε πίσω ακόμη και 
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πριν από την ύπαρξή τους και πριν από την ύπαρξη όλων των άλλων 

δημιουργημένων όντων.  

Τώρα έχεις διασχίσει τα όρια του χρόνου, όπως τα ξέρουμε, 

προχωρώντας στο παρελθόν, στην αιωνιότητα.   

Τι βλέπεις;  

Εκεί, στα βάθη της περιορισμένης φαντασίας σου, θα βρεθείς να 

συλλογίζεσαι μια μοναδική, πολύ  βαθιά πραγματικότητα… 

Τον Θεό… και μόνο τον Θεό. 

Γιατί, εάν ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, τότε  Αυτός ο ίδιος 

είναι ο μοναδικός Αδημιούργητος, και πρέπει να υπήρχε μόνος Του πριν 

από όλη τη δημιουργία. Και όμως, καθώς σκέφτεσαι το Θεό, όπως υπήρξε 

στον μοναχικό προ-δημιουργίας κόσμο, θα βρεθείς να συλλογίζεσαι  μια 

άλλη θεϊκή πραγματικότητα...  

Τον Θεό “όχι μόνο”, αλλά σε θεία Συντροφικότητα.  

Ενώ ο Θεός ήταν μόνος, ξεχωριστός από τα πράγματα που 

επρόκειτο να δημιουργηθούν, δεν ήταν μόνος με την έννοια ενός 

απομονωμένου Εαυτού. Ο Θεός είναι μια πολλαπλότητα, αλλά ταυτόχρονα 

και Ένας. Η διήγηση της δημιουργίας του κόσμου μας αποκαλύπτει, όσο 

επιτρέπει το περιορισμένο μυαλό μας, τους συλλογισμούς αυτού του Ενός 

και μοναδικού Θεού: “Ας κάνουμε (πληθυντικός) άνθρωπο σύμφωνα με τη 

δική μας (πληθυντικός) εικόνα” (Γένεση 1:26).  Όχι “Εγώ θα,” αλλά “Εμείς 

ας”. Ο Θεός είναι ένα “Εμείς”, όχι μόνο ένα “Εγώ”. Πατέρας, Υιός και Άγιο 

Πνεύμα. Και έτσι, μια τρίτη πραγματικότητα γίνεται αμέσως αντιληπτή…  

Ο Θεός είναι αγάπη.  

Γι’ αυτό είναι απολύτως κατανοητό να είναι ο Θεός ένα 

Τρισυπόστατο "Εμείς" και όχι ένα απομονωμένο "Εγώ."  Επειδή η αγάπη 

δεν μπορεί να υπάρξει σε απόλυτη μοναχικότητα, αλλά πρέπει, εκ φύσεως, 
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να ξεπεράσει τον εαυτό της και να προσφέρει το πάθος της σε άλλους. Η 

αγάπη απαιτεί την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός.  

Τώρα λοιπόν, Αυτός ο Θεός της αγάπης, που είναι ένα “Εμείς” με 

επίκεντρο τους άλλους, άρχισε να δημιουργεί σύμφωνα με την εικόνα Του.  

Η οποία, όπως και η πολλαπλότητα της φύσης Του, γίνεται απολύτως 

κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η ουσία του χαρακτήρα 

Του είναι η αγάπη.  Αυτός δημιουργεί επειδή αγαπά, και δημιουργεί για να 

αγαπά.  Έτσι δεν πρέπει να μας εκπλήσσει που αυτός ο Θεός, της αγάπης, ο 

Οποίος ήταν μόνος και όμως ποτέ μόνος, είπε: “Δεν είναι καλό  ο άνθρωπος  

να είναι μόνος” (Γένεση 2:18).  Έτσι λοιπόν, ο Θεός δημιούργησε τον 

άνθρωπο ως ένα “εμείς”, σαν τον εαυτό Του.  “΄Ετσι ο Θεός δημιούργησε 

τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική Του εικόνα…αρσενικό και θηλυκό τους 

δημιούργησε” (Γένεση 1 :27).  

Ακριβώς εδώ όμως προκύπτει ένα πιθανό πρόβλημα.  Η φύση της 

πολλαπλής ύπαρξης – της ανθρώπινης υπόστασης που είναι ένα εμείς και 

όχι ένα Εγώ – είναι ότι κάθε άνθρωπος υπάρχει ως ένα ξεχωριστό άτομο 

άρρηκτα συνδεδεμένος με άλλα εξίσου ξεχωριστά άτομα. Όταν έχω 

ταυτόχρονα επίγνωση του εαυτού μου και των άλλων πέρα από τον εαυτό 

μου, έχω την επιλογή να θέσω ως κέντρο τον εαυτό μου ή τους άλλους. Εδώ 

είναι η θαυμάσια πραγματικότητα της ελεύθερης βούλησης.  Με αυτό το 

ευφυές σχέδιο του Θεού μου δίνεται η δυνατότητα της επιλογής, μέσω της 

οποίας η αγάπη είναι εφικτή· μέσω της οποίας, επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος 

του εγωισμού. Είμαι ελεύθερος να βάλω τον εαυτό μου πρώτο ή να βάλω 

τους άλλους πρώτα.  

Έχουμε ενώπιών μας τα θεμελιώδη στοιχεία της πραγματικότητας:  

 

Ο Θεός… 

  μόνος και όμως όχι μόνος.  
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Η Αγάπη… 

ανιδιοτελής, αγάπη με κέντρο τους άλλους ως η ουσία του 

χαρακτήρα του Θεού.  

Η Δημιουργία…  

ανθρώπινα όντα, δημιουργημένα σύμφωνα με την εικόνα 

της θείας αγάπης, όντας το καθένα ένα ξεχωριστό άτομο που 

συνυπάρχει με τους άλλους.  

Η Επιλογή… 

η δυνατότητα να ζει κανείς σύμφωνα με την αγάπη του 

Θεού ή να ζει για τον εαυτό του. 

 

Με αυτό το σκηνικό ως εισαγωγή, είμαστε έτοιμοι να ερευνήσουμε 

τη φύση των πραγμάτων, όπως ο Θεός τα δημιούργησε σύμφωνα με την 

εικόνα της αγάπης Του· το πρόβλημα της αμαρτίας που κατέστρεψε την 

αρμονία και το σχέδιο του Θεού για πλήρη συμφιλίωση.  

Έχουμε την τάση να ορίζουμε την αμαρτία με την περιορισμένη 

έννοια της παραβίασης των κανόνων συμπεριφοράς που όρισε και επέβαλε 

ο Θεός, και την ενοχή ως την απόφαση της καταδίκης Του για αυτούς που  

διαπράττουν τις παραβιάσεις. Φυσικά η αμαρτία περιλαμβάνει την 

εξωτερική κακή διαγωγή, και πράγματι ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία. 

Αλλά υπάρχει και κάτι περισσότερο. Πρέπει να προσέξουμε να μην 

αφήσουμε την περιορισμένη αντίληψή μας για την αμαρτία και την ενοχή 

να είναι εσφαλμένη, εμποδίζοντάς μας έτσι να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα 

και δίνοντάς μας μια διαστρεβλωμένη άποψη για το χαρακτήρα του Θεού.  

Η Αγία Γραφή λέει ότι  “η αμαρτία είναι η ανομία” (καταπάτηση 

του νόμου) (Α΄ Ιωάννη 3:4). Αλλά ποιος είναι ο νόμος; Και γιατί  η 

παραβίασή του αποτελεί πρόβλημα; Η Αγία Γραφή λέει επίσης ότι η 

αμαρτία είναι “να στερηθείς τη δόξα του Θεού” (Προς Ρωμαίους 3:23). Η 
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“δόξα του Θεού” είναι μια Βιβλική αναφορά στο χαρακτήρα του Θεού, που 

έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά, τα οποία εμπερικλείονται στο ένα και 

κύριο χαρακτηριστικό, την αγάπη (Έξοδος 33:18, 19· Α  ́ Ιωάννη 4:16). 

Επομένως, όταν η Αγία Γραφή λέει ότι η αμαρτία είναι καταπάτηση του 

νόμου του Θεού, πρέπει να κατανοούμε ότι ο νόμος είναι, κατά κάποιο 

τρόπο, το αντίγραφο του θεϊκού χαρακτήρα αγάπης. Ο νόμος δεν είναι ένα 

αυθαίρετο σύνολο κανόνων που θεσπίστηκαν τυχαία από τον Θεό για να 

αποδείξει την εξουσία Του πάνω μας, αλλά πρόκειται για μια πρακτική 

έκφραση της εκδήλωσης αγάπης στην ζωή μας. Γι’αυτό τον λόγο ο Ιησούς 

μπορούσε να συνοψίσει τις Δέκα Εντολές ως  αγάπη για το Θεό και αγάπη 

για όλους τους συνανθρώπους μας (Κατά Ματθαίο 22:37-40). Επομένως, 

αμαρτία είναι οτιδήποτε είναι αντίθετο προς το χαρακτήρα του Θεού· 

ειδικότερα, οτιδήποτε είναι αντίθετο προς την αγάπη Tου. Αλλά ας μην 

προσπεράσουμε τόσο γρήγορα την έννοια της αγάπης. Όταν μιλάμε για το 

χαρακτήρα αγάπης του Θεού, τι ακριβώς εννοούμε;  

Αντίθετα με την κάπως μπερδεμένη χρήση της λέξης αγάπη στο 

σημερινό λεξιλόγιο – αγαπώ τη σύζυγό μου, αγαπώ τις φράουλες, αγαπώ το 

σκυλάκι μου – η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη για να προσδιορίσει ένα 

πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, αισθημάτων και συμπεριφοράς.  Αγάπη 

σημαίνει να ζεις  έχοντας την πρόθεση να βάλεις όλους τους άλλους πάνω 

από τον εαυτό σου. Είναι η ουσία της φύσης του Θεού, το να είναι μια 

τελείως ανιδιοτελής ύπαρξη με κέντρο τους άλλους, που δημιούργησε την 

ανθρωπότητα με σκοπό να ζει κι αυτή κατά τον ίδιο τρόπο – σύμφωνα με το 

νόμο της αγάπης.  

 "Ο Θεός είναι αγάπη", ανιδιοτελώς δίκαιος και φιλεύσπλαχνος σε 

κάθε ενέργειά Του.  Δημιούργησε το σύμπαν με αυτή την ταυτότητα, έτσι 

ολόκληρη η δημιουργία είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σωστά, με τάξη 

και αιώνια, σε τέλεια αρμονία με τις δίκαιες αρχές της αγάπης που 
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συνθέτουν τον χαρακτήρα Του. Επομένως, η αγάπη είναι ο νόμος του Θεού, 

η βασική αρχή σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ο Θεός ζει. Είναι νόμος, 

επειδή δεν είναι αυθαίρετος, αλλά επειδή βασίζεται στην υπαρκτή 

πραγματικότητα, και ρυθμίζει τη ζωή με τις δίκαιες αρχές του. Η αγάπη 

είναι ο νόμος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε και συντηρεί τη ζωή.  

Τώρα, σε αντίθεση, υπάρχει αυτό που αποκαλείται αμαρτία.  Όπως 

και με την αγάπη, η Αγία Γραφή αποκαλεί την αμαρτία "νόμο" (Προς 

Ρωμαίους 8:2, 7:21-23). Η αμαρτία είναι η αντίθετη, η ανταγωνιστική αρχή, 

που αντιμάχεται το νόμο της αγάπης.  Μη θεωρείς την αμαρτία απλά  ως 

ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής, ο οποίος τυχαίνει να είναι ακίνδυνα 

διαφορετικός από τον τρόπο του Θεού. Ο τρόπος ζωής που μας προσφέρει ο 

Θεός, είναι ο μόνος τρόπος ζωής.  Όχι επειδή τυχαίνει ο Θεός να είναι πιο 

ισχυρός και μπορεί αυθαίρετα να μας τιμωρήσει αν δε συμμορφωνόμαστε 

με τον νόμο Του, αλλά επειδή η ζωή υπάρχει πραγματικά και ουσιαστικά 

μόνο σε συμφωνία με τον τρόπο του Θεού, που είναι ο τρόπος της αγάπης.  

Το πρόβλημα με την αμαρτία είναι ότι είναι λάθος, πραγματικά λάθος, 

ουσιαστικά από τη φύση της λάθος. Δικαίως είναι λάθος, όχι απλά επειδή 

δεν αρέσει σ’Αυτόν που έχει την εξουσία.  Πράγματι, στον Θεό δεν αρέσει 

η αμαρτία. Αλλά δεν Του αρέσει για τα όσα προκαλεί στα θύματά της και 

όχι επειδή Αυτός είναι ένας τελειομανής, αυταρχικός χαρακτήρας, που 

αποφάσισε να ορίσει μια λίστα με αυθαίρετους κανόνες για να μας κρατά 

υπό τον έλεγχό Του.   

Η αμαρτία, από την ίδια τη φύση της, αντιτίθεται στη ζωή.  Είναι 

πέρα για πέρα καταστροφική. Γι’αυτό η Αγία Γραφή την αποκαλεί “ο νόμος 

της αμαρτίας και του θανάτου” (Προς Ρωμαίους 8:2).  Είναι νόμος επειδή 

είναι η αιτία που επιφέρει το θάνατο. 

Μόλις γίνει κατανοητή η φύση της αμαρτίας, είναι εύκολο να δούμε 

γιατί η αμαρτία είναι ο νόμος του θανάτου: η αμαρτία είναι εγωισμός, το 
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αντίθετο της αγάπης.  Και σαν τέτοια που είναι, οδηγεί αναπόφευκτα στον 

αποκλεισμό και στην απομόνωση από την αγάπη και την υποστήριξη όλων 

των άλλων ανθρώπων, γιατί η αμαρτία συνεπάγεται πάντα τη δράση ενάντια 

στους γύρω μας για τη διατήρηση και εξύψωση του εγώ. Κάθε 

συγκεκριμένη αμαρτία, για την οποία ο Θεός προειδοποιεί με το νόμο της 

αγάπης του, έχει τον εγωισμό στη βάση της.  Κάποιος διαπράττει φόνο, για 

να αποκτήσει κάτι για τον εαυτό του ή για να εξαλείψει μια απειλή προς τον 

εαυτό του, πράγμα που έχει ένα προφανές αρνητικό αντίκτυπο στο θύμα.  

Κάποιος διαπράττει μοιχεία, για να ικανοποιήσει μια εγωιστική σεξουαλική 

ή συναισθηματική επιθυμία, χωρίς να νοιάζεται για εκείνους που κατά 

συνέπεια θα πληγωθούν.  Κάποιος λέει ψέματα, για να προστατέψει την 

υπόληψή του ή για να δημιουργήσει μια ευνοϊκή εντύπωση για τον εαυτό 

του, όποιο κι αν είναι το κόστος γι’αυτούς που θα τον πιστέψουν.  Φέρε στο 

νου σου μια αμαρτία, μια οποιαδήποτε αμαρτία, και μετά από λίγη σκέψη 

θα καταλάβεις πως ο εγωισμός βρίσκεται στη βάση της. 

Επέτρεψέ μου να παρουσιάσω την έννοια του νόμου και της 

αμαρτίας με μια απλή απεικόνιση. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν με 

σκοπό να λειτουργεί ως κύκλος, με τον Ίδιο στο κέντρο του κύκλου ως την 

αρχική Πηγή της ζωής και της αγάπης και κάθε καλού πράγματος.  Αυτός 

μας προσφέρει τα πάντα, και μας έπλασε για να περιστρεφόμαστε γύρω από 

Αυτόν, σ’ενα αμοιβαίο ξεχείλισμα ανιδιοτελούς προσφοράς προς τους 

άλλους: 
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Η αμαρτία, από την άλλη πλευρά, μπορεί να απεικονιστεί την 

αποκοπή μας από τον κύκλο της ευεργετικής αγάπης του Θεού. Τη στιγμή 

που η αμαρτία ενεργεί μέσα στον αμαρτωλό, αυτός αποχωρίζεται και 

μπαίνει σε μια μοναχική ευθεία γραμμή και μακριά από τον κύκλο: 

 

Βγαίνοντας εκτός του κύκλου του “δούναι και λαβείν”, η φυσική 

παρόρμηση είναι να παίρνεις και να διατηρείς, παρά να δίνεις και να 

λαμβάνεις. Αρχικά, ο εγωισμός μεταδίδει μια απατηλή αίσθηση 

ικανοποίησης, που εξαπατά το μυαλό με την ιδέα ότι το να φροντίζεις τον 

Εαυτούλη σου είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσεις. Αλλά το συναίσθημα 

είναι πράγματι απατηλό και ξεθωριάζει με την πάροδο του χρόνου, καθώς 

αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα, κάτι που μας οδηγεί 

στο θέμα της ενοχής. 

Επειδή η αγάπη του Θεού είναι ο νόμος του σύμπαντος, με βάση 

τον οποίο δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα, οι αρχές του έχουν χαραχτεί 

μέσα στην ίδια τη φύση μας.  Μέσα στον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο μας, 

η αγάπη κωδικοποιείται ως ο νόμος της ζωής. Όταν παραβιάζουμε αυτό το 

νόμο, ένα σήμα δυσλειτουργίας και προειδοποίηση εκπέμπεται με τη μορφή 

της ενοχής.  Το μέρος του μυαλού μας που αποκαλούμε “συνείδηση”, 

αισθάνεται κάποια αναστάτωση εξαιτίας της αμαρτίας και την προσδιορίζει 
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ως ένα καταστροφικό “ιό” που εισέβαλε στο σύστημα του “ηλεκτρονικού 

υπολογιστή” του εγκεφάλου μας.  Όσο ο νόμος της αγάπης Του δεν είναι 

αυθαίρετος, άλλο τόσο και η ενοχή δεν επιβάλλεται αυθαίρετα από το Θεό. 

Αυτός είναι ο Αρχιτέκτονας της συνείδησης, αλλά όχι η πηγή της ενοχής.  

Μας έπλασε με την ιδιότητα να αισθανόμαστε ενοχή, κάτι που αποτελεί ένα 

φιλεύσπλαχνο και σοφό μέσο που βοηθάει στο να αποτρέπεται η αμαρτία, 

καθώς ο Θεός επιθυμεί να μη δοκιμάσουμε ποτέ τον πόνο της. 

Μπορεί να γίνει μια σύγκριση με την αίσθηση του φυσικού πόνου.  

Αν ακουμπήσεις το χέρι σου σε μια πυρακτωμένη σόμπα, θα αισθανθείς τον 

πόνο της σάρκας που αρχίζει να καίγεται.  Χωρίς πόνο, η καταστροφή του 

χεριού σου θα ήταν αναπόφευκτη. Ο πόνος όμως χρησιμεύει ως μια 

προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά, προκαλώντας την φυσική 

παρόρμηση να τραβήξεις το χέρι σου μακριά από την πηγή θερμότητας.  Το 

χέρι σου τραυματίζεται, αλλά σώζεται. Παρόλο που πονάει, είσαι ευγνώμων 

για την ικανότητα να αισθάνεσαι πόνο. Μετά από σκέψη, καταλήγεις στο 

συμπέρασμα ότι ο πόνος είναι μια πολύ σοφή επινόηση του Θεού.  Το ίδιο 

ισχύει και για την ασθένεια. Γίνεται αντιληπτή με τον πόνο.  Μισούμε τον 

πόνο, αλλά τον χρειαζόμαστε για να μας πει ότι κάτι δεν πάει καλά έτσι 

ώστε να ζητήσουμε βοήθεια. Αν δεν υπήρχε ο πόνος στην αρρώστια, απλά 

θα πεθαίναμε κάποια μέρα χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να έχουμε την 

ευκαιρία να διορθώσουμε το πρόβλημα.  Ο Θεός δεν είναι η πηγή του 

πόνου, αν και δημιούργησε τους φυσικούς νόμους που καθιστούν δυνατή 

την αίσθηση πόνου. 

Ο Θεός δεν επιθυμεί να δοκιμάσει ποτέ κανείς το σωματικό πόνο ή 

τον ψυχολογικό πόνο της ενοχής·  πόσο μάλλον, δεν επιθυμεί την ολοσχερή 

καταστροφή μας.  Ο πόνος είναι ένας ενσωματωμένος μηχανισμός ελέους, 

που σκοπό έχει να βοηθήσει στη διατήρηση της ζωής.  Ο πόνος δεν είναι 

μια ένδειξη ότι ο Θεός από ψηλά ασκεί κάποια δύναμη, πέρα ή αντίθετα 
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από το δικό Του νόμο της αγάπης, με σκοπό να προκαλέσει πόνο ως μια 

αυθαίρετη τιμωρία για την αμαρτία.  Η τιμωρία είναι σύμφυτη με την ίδια 

την αμαρτία.  Το μόνο που αποκαλύπτει ο πόνος σχετικά με τον χαρακτήρα 

του Θεού είναι ότι μας αγαπά πραγματικά, και θέλει τόσο πολύ να ζήσουμε 

που μας έπλασε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι προειδοποιήσεις Του για την 

αμαρτία να είναι έντονες και ξεκάθαρες. Ο Θεός μας έχει πλάσει έτσι ώστε 

να είναι κυριολεκτικά δύσκολο σε μας να καταστρέφουμε του εαυτούς μας.   

Όπως στο σωματικό επίπεδο, έτσι και στο πνευματικό, η ενοχή 

είναι μια φιλεύσπλαχνη, θεϊκά σχεδιασμένη προειδοποίηση πως εκείνο που 

αγγίζουμε είναι καυτό και καταστροφικό· πως η αμαρτία είναι κακή επιλογή 

και θα επιφέρει την πλήρη καταστροφή μας, αν δε βρούμε τρόπο να 

ξεφύγουμε από την επιρροή της. 

Είναι κοινή η αντίληψη ότι η σχέση ανάμεσα στην αμαρτία και στο 

θάνατο βρίσκεται μεμονωμένα στο γεγονός ότι, αν δε μετανοήσουμε για τις 

αμαρτίες μας, ο Θεός θα μας καταστρέψει.  Συχνά ανάμεσα στην αμαρτία 

και στο θάνατο δε διακρίνεται καμία πραγματική σχέση που να πηγάζει από 

τη φύση τους.  Αλλά ακόμη και μια πρόχειρη μελέτη της Αγίας Γραφής 

σ’αυτό το θέμα μας πείθει για το αντίθετο.  Πρόσεξε τα παρακάτω 

παραδείγματα: 

“Ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει· για το λόγο ότι, 

αυτός που σπέρνει στη σάρκα του, θα θερίσει από τη σάρκα φθορά·  

αλλ’εκείνος που σπέρνει στο Πνεύμα, θα θερίσει από το Πνεύμα αιώνια 

ζωή” (Προς Γαλάτες 6:7,8). 

“Η αμαρτία…οδηγεί στο θάνατο,…Ποιον καρπό είχατε, λοιπόν, 

τότε από εκείνα τα έργα, για τα οποία τώρα ντρέπεστε;  Επειδή το τέλος 

εκείνων είναι θάνατος. Αλλά, τώρα, καθώς ελευθερωθήκατε από την 

αμαρτία, και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε 

τέλος αιώνια ζωή.  Επειδή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το χάρισμα, 
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όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας” 

(Προς Ρωμαίους 6:16,21-23). 

“Για το λόγο ότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος” (Προς 

Ρωμαίους 8:6) 

“Επειδή, αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα, πρόκειται να πεθάνετε” 

(Προς Ρωμαίους 8:13). 

“΄Οποιος, όμως, αμαρτήσει σε Μένα, τη δική του ψυχή αδικεί· όλοι 

εκείνοι που Με μισούν, αγαπούν το θάνατο” (Παροιμίες 8:36). 

“Η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννά τον θάνατο” (Ιάκωβος 1:15). 

Όλες αυτές οι περικοπές της Αγίας Γραφής δείχνουν ότι υπάρχει μια 

άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην αμαρτία και στο θάνατο.  Η αμαρτία 

παρουσιάζεται ως νόμος ή δύναμη, η οποία από μόνη της γεννά το θάνατο.  

Ακολουθεί την αρχή της σποράς και του θερισμού. Φύτεψε σπόρους 

καρότων στο έδαφος και θα φυτρώσουν καρότα.  Κανένας δε φυτεύει 

σπόρους καρότων, περιμένοντας έπειτα τον Θεό να ρίξει ένα σακούλι με 

καρότα απ’τον ουρανό ως ανταμοιβή για τη φύτευση των σπόρων.  

Αντίθετα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πραγματική σχέση ανάμεσα 

στην πράξη της σποράς και του θερισμού.  Μπορεί να ειπωθεί ότι τα καρότα 

που φυτρώνουν ύστερα από τη σπορά μας είναι μια ευλογία από τον Θεό; 

Βεβαιότατα!  Γιατί; Επειδή ο Θεός δημιούργησε και στηρίζει τους νόμους 

που θέτουν την όλη διαδικασία σε λειτουργία. 

Έτσι, όταν ο απόστολος Παύλος λέει ότι ο αγιασμός έχει ως 

αποτέλεσμα την αιώνια ζωή (Προς Ρωμαίους 6:22), δεν αφαιρεί τον Θεό 

από την εξίσωση και δεν παρουσιάζει τη ζωή ως ένα απλό φυσιοκρατικό 

φαινόμενο αιτίας και αποτελέσματος. Απλά περιγράφει με ποιο τρόπο ο 

Θεός μας προσφέρει αιώνια ζωή.  Ο Θεός είναι Εκείνος ο οποίος, με την 

άπειρη σοφία Του, καθιέρωσε τους νόμους που διέπουν τη ζωή.  Και έχει 

ορίσει ότι η αιώνια ζωή συντελείται μόνο μέσω του αγιασμού, δηλαδή, 
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μέσω μιας σχέσης αρμονίας με τις αρχές του νόμου Του· μιας αρμονίας με 

κίνητρο την αγάπη. 

Το ίδιο ισχύει και για την αρνητική πλευρά της πραγματικότητας.  

Όπως ακριβώς οι αρχές της αγάπης οδηγούν στη ζωή, έτσι και “η αμαρτία, 

όταν εκτελεστεί, γεννά το θάνατο” (Ιάκωβος 1:15).  “Όπως η δικαιοσύνη 

τείνει προς τη ζωή, έτσι κι εκείνος που κυνηγάει το κακό, τρέχει στο θάνατό 

του” (Παροιμίες 11:19). Όταν η Αγία Γραφή λέει: “O δρόμος των 

παρανόμων φέρνει σε όλεθρο” (Παροιμίες 13:15), δε σημαίνει, για 

παράδειγμα, ότι αν πιεις και οδηγήσεις ο Θεός θα στείλει έναν άγγελο για 

να προκαλέσει μια μετωπική σύγκρουση.  Αλλά σημαίνει ότι το αλκοόλ θα 

εξασθενίσει την κρίση και τα αντανακλαστικά σου, γεγονός που μπορεί να 

σε κάνει να χάσεις τον έλεγχο του αυτοκινήτου σου και να έχεις ένα 

δυστύχημα.  Δε σημαίνει ότι αν καπνίζεις για είκοσι χρόνια, ο Θεός ως εκ 

θαύματος θα προκαλέσει καρκίνο στο σώμα σου, αλλά ότι το κάπνισμα 

προκαλεί καρκίνο.  Τα ίδια ισχύουν για όλα τις αμαρτίες και τον πόνο που 

προκαλούν, όπως επίσης και για το τελικό αποτέλεσμα της αμαρτίας που 

είναι η ολοκληρωτική καταστροφή.  

Πρέπει να συμπεράνουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει ποτέ για 

να αφαιρέσει τη ζωή με μια άμεση πράξη από την πλευρά Του;  Και βέβαια 

όχι.  Υπάρχουν σαφή παραδείγματα στη Αγία Γραφή όπου ο  Θεός ασκεί τη 

δύναμή Του πάνω στη δημιουργία για να βάλει ένα τέλος στη ζωή: ο 

Κατακλυσμός· η καταστροφή με φωτιά στα Σόδομα και Γόμορρα· ο Κόρα, 

ο Δάθαν και ο Άβιραμ που άνοιξε η γη και τους κατάπιε· ο Ανανίας και η 

Σαπφείρα, που έπεσαν νεκροί μπροστά στον απόστολο Πέτρο είπαν ψέματα. 

Όλα αυτά είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Θεός έχει αφαιρέσει 

τη ζωή. Έχει σημασία όμως να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση 

υπήρχε ένα πλαίσιο το οποίο μας πείθει ότι ο Θεός ενεργούσε με 

δικαιοσύνη και αγάπη.  Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα 
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στην δίκαιη εκτέλεση και το φόνο.  Ο Θεός έχει αφαιρέσει τη ζωή μόνο σε 

πολύ σοβαρές περιπτώσεις, και με το ευγενέστερο κίνητρο αγάπης, για το 

καλύτερο δυνατό τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών.  Αλλά ακόμα και 

σε τέτοιες περιπτώσεις, η αμαρτία όσων εκτελέστηκαν τους οδηγούσε στο 

θάνατο ως το έσχατο φυσικό τέλος της και ο Θεός απλά επενέβη για κάποιο 

ευγενή σκοπό.  Έτσι, ύστερα από προσεκτική σκέψη, γίνεται σαφές ότι ο 

Θεός είναι ο Δημιουργός και Συντηρητής της ζωής και ότι ο θάνατος είναι 

ένας ανεπιθύμητος εισβολέας στο σύμπαν Του ο οποίος προέρχεται από την 

αμαρτία και όχι από τον Θεό. Ο Κύριος υπάρχουν περιπτώσεις που 

επεμβαίνει και αφαιρεί τη ζωή, μόνο αν αφήνοντάς τη να συνεχίζει θα ήταν 

πιο επιζήμιο από το να την τερματίσει.  Εκτός από αυτές τις σπάνιες 

παρεμβάσεις από την πλευρά Του, η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο πόνος και ο 

θάνατος είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας.  Ο Θεός δεν απειλεί: “αν 

συνεχίσεις να αμαρτάνεις, θα σε σκοτώσω”. Αλλά προειδοποιεί, “αν 

συνεχίσεις στην αμαρτία, θα πεθάνεις”, γιατί “η αμαρτία, όταν εκτελεστεί, 

επιφέρει το θάνατο”.  Κι έτσι μας παρακαλεί, “δε θέλω το θάνατο του 

αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του, και να ζει· 

επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους· γιατί να 

πεθάνετε…;” (Ιεζεκιήλ 33:11).  Μας ξαφνιάζει μια τέτοια ερώτηση από τον 

Θεό. Από τη μεριά μας θα Τον ρωτήσουμε, “γιατί σκοτώνεις;”. Αλλά Αυτός 

δείχνει την αμαρτία μας και μας ρωτά:  “Γιατί επιλέγεις το θάνατο;”. 

Τελικά, αφήνοντας κατά μέρος τις απόπειρες αντιπερισπασμού με 

τα παράπονά μας προς τον Θεό που περιστασιακά απονέμει δικαιοσύνη 

αφαιρώντας τη ζωή, πρέπει να δούμε ότι η αμαρτία είναι μια καταστροφική 

δύναμη, εναντίον της οποίας ο Θεός μας έχει προσφέρει ευσπλαχνικά τον 

Χριστό ως καταφύγιο.  Μας έπλασε μέσα στον κύκλο της αγάπης Του για 

την αιώνια ζωή και την ευτυχία μας.  Εμείς έχουμε απομακρυνθεί από αυτόν 

τον κύκλο, επιζητώντας την ψευδαίσθηση της ζωής και της ευτυχίας μέσω 
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της ικανοποίησης  του εαυτού μας.  Επειδή ο χαρακτήρας Του δεν αλλάζει 

λόγο της σχέσης μας με την αμαρτία και το θάνατο, μας έχει εμπερικλείσει 

σ’ένα ακόμη μεγαλύτερο κύκλο αγάπης—αγάπης που επεκτείνεται ως 

χάρη—για να μας συναντήσει την ώρα της ανάγκης μας. 

Ο τελικός στόχος του σχεδίου της σωτηρίας είναι να επέλθει η 

πλήρης συμφιλίωση, μια αρμονική ενότητα ανάμεσα στους αμαρτωλούς 

ανθρώπους και τον άγιο Θεό· να μας επαναφέρει στη ζωή, μέσα στον κύκλο 

της ανιδιοτελούς αγάπης Του, η οποία έχει ως επίκεντρό της τους άλλους.  

Ο Ιησούς Χριστός είναι Εκείνος που στάλθηκε από τον Πατέρα, για να 

πραγματοποιήσει τη συμφιλίωση:  “Εμείς επίσης καυχιόμαστε στο Θεό 

διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου πήραμε 

τώρα τη συμφιλίωση” (Προς Ρωμαίους 5:11). 

“Επειδή και ο Χριστός έπαθε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος 

για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στο Θεό” (Α Πέτρου 3:18). 

“Ο Οποίος τις αμαρτίες μας βάσταξε ο ίδιος στο σώμα του επάνω 

στο ξύλο, για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη, αφού πεθάναμε ως προς τις 

αμαρτίες· ‘με την πληγή του οποίου γιατρευτήκατε’.  Επειδή ήσασταν ‘ως 

πρόβατα που περιπλανιόνταν’· αλλά, τώρα, επιστραφήκατε στον ποιμένα και 

επίσκοπο των ψυχών σας” (Α  ́Πέτρου 2:24,25). 
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“Δεδομένου ότι η αγάπη του Χριστού μάς συσφίγγει…ώστε αυτοί 

που ζουν να μη ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά γι’αυτόν που πέθανε 

και αναστήθηκε για χάρη τους”  (Β  ́Προς Κορινθίους 5:14,15).   

Παρακαλώ πρόσεξε το θέμα που επανέρχεται στα προηγούμενα 

εδάφια: 

 Μέσω του Χριστού λαμβάνουμε τη “συμφιλίωση”·  

γινόμαστε ένα με τον Θεό. 

 Ο σκοπός του θανάτου του Χριστού, που λειτούργησε ως 

υποκατάστατο, είναι να “φέρει εμάς στον Θεό”, όχι Αυτόν 

σε μας. Ο Θεός έχει επιδείξει τη δική Του στάση 

συμφιλίωσης με μας μέσω του Χριστού. 

 Μέσω της αμαρτίας έχουμε “περιπλανηθεί”, αλλά μέσω της 

θυσίας του Χριστού “επιστραφήκαμε” στον Θεό. 

 Η αγάπη του Χριστού, που αποκαλύπτεται με το θάνατό 

Του, μας κάνει να πάψουμε να ζούμε για τον εαυτό μας και 

να αρχίσουμε να ζούμε γι’Αυτόν· αποκατασταθήκαμε στον 

κύκλο της ανιδιοτελούς αγάπης, που έχει επίκεντρο τους 

άλλους, μέσα από το συμφιλιωτικό θάνατο του Χριστού. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα εξετάσουμε 

λεπτομερέστερα, στην πράξη, τα “πώς” και τα “γιατί” της 

συμφιλίωσης.  Εδώ κάναμε μόνο μια εισαγωγή στο θέμα.  Κύριο 

μέλημά μας θα είναι να αναλογιστούμε την ενσάρκωση της 

συμφιλιωτικής χάρης του Θεού διαμέσου του Χριστού.  Τέλος, στο 

τρίτο και τελευταίο τμήμα του βιβλίου, θα εμβαθύνουμε στον 

εμπειρικό αντίκτυπο αυτής της χάρης στη ζωή του πιστού. 

 

Δημιουργέ του κύκλου της ατέλειωτης αγάπης:  Με κομμένη την 

ανάσα και με δέος αναλογίζομαι το ποιος είσαι Εσύ και με ποιο 
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τρόπο έχεις δημιουργήσει τα πάντα.  Όταν κοιτάζω ειλικρινά μέσα 

μου, γίνεται επίπονα ξεκάθαρο το ότι έχω προσπαθήσει να ζήσω έξω 

από τον κύκλο της αγάπης Σου.  Είμαι εγωκεντρικός μέχρι το 

κόκκαλο.  Αλλά Εσύ μ’έχεις συμπεριλάβει μέσα στον ευρύτερο κύκλο 

της χάρης Σου εν Χριστώ.  Προσεύχομαι με τίποτα να μη σταματήσεις 

μέχρι να με επανασυνδέσεις πλήρως με το σύμπαν Σου.  Γιατί ζητώ 

ακόμα κάτι τέτοιο, λες και δεν το έχεις κάνει;  Μάλλον, άνοιξε τα 

μάτια μου, που τα συσκότισε η αμαρτία, για να δω όλα αυτά που Εσύ 

έχεις κάνει.  Προσηλωμένος στο Χριστό, προσεύχομαι.  Αμήν. 
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7  

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΕΛΚΥΕΙ 
ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ 

 

“Μόνο σε μια άλλη περίπτωση στη ζωή μου αισθανόμουν όπως 
αισθάνομαι απόψε …” 

Ο Αλέξανδρος ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας με δυνατή φωνή, 
μεθυσμένος και εκτός ελέγχου.  Μπήκε στην  αίθουσα όπου έδινα μια 
σειρά ομιλιών στην πόλη Μαντόνα της Λετονίας.  Έγινε κάποια φασαρία 
στο σημείο όπου καθόταν.  Ή μήπως στεκόταν; Κάτι κι απ’τα δύο. 
Ακούστηκαν φωνές. Κάποιοι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τον 
βγάλουν από το κτίριο λόγω της μέθης του.  Στην πραγματικότητα όμως 
αυτοί που προσπαθούσαν να τον βγάλουν έκαναν πολύ περισσότερο 
θόρυβο από τον ίδιο.  Αυτός όμως δεν έφευγε.  Έβαλα τα δυνατά μου να 
συνεχίσω την ομιλία μου δίχως να χάσω την αυτοσυγκέντρωση μου.  
Μόλις τελείωσε η ομιλία πήγα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προς το 
μέρος του, για να μιλήσω με τον ταραχοποιό και τους “νηφάλιους” 
καλοθελητές που των περιτριγύριζαν. Όταν τα βλέμματά μας 
διασταυρώθηκαν, ήξερα ότι ο Θεός τον είχε οδηγήσει στη συνάθροιση. 

“Είμαι ο Αλέξανδρος” είπε, μπερδεύοντας τα λόγια του. 
“Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Αλέξανδρε.  Είμαι ο Τάι.  Εκτιμώ το 

ότι ήρθες εδώ απόψε (δε νομίζω ότι αυτό ήταν ψέμα. Μάλλον είχα 
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αρχίσει να νιώθω κάποια σημάδια εκτίμησης για την παρουσία του 
εκεί…) 

Οι εξοργισμένοι παριστάμενοι άρχισαν να ψιθυρίζουν. 
“Θα μπορέσεις να έρθεις στη ομιλία αύριο το βράδυ;”, ρώτησα, 

βάζοντας το χέρι μου στον ώμο του. 
“Δε θέλουν να έρθω” είπε, δείχνοντας προς τα συνοφρυωμένα 

άτομα. 
“Αλλά εγώ θέλω να έρθεις.  Εγώ σε προσκαλώ ως φιλοξενούμενό 

μου.  Σε παρακαλώ, θέλω να νιώθεις ευπρόσδεκτος και να καθίσεις στην 
μπροστινή σειρά”. 

Φαινόταν μπερδεμένος και δίστασε.  Έπειτα, κοιτάζοντας τριγύρω 
του μ’ένα πλατύ χαμόγελο, είπε: “εντάξει, θα έρθω”. Συνήλθε με τη 
σκέψη ότι ήθελα πραγματικά να ξανάρθει.  Έτσι δώσαμε τα χέρια και 
έφυγε τρεκλίζοντας. 

Αναρωτιόμουν αν θα θυμόταν καν την πρόσκλησή μου. Την 
επόμενη μέρα αποδείχθηκε ότι πράγματι τη θυμήθηκε καθώς ήρθε να 
παρακολουθήσει την ομιλία μου, και προς ευχάριστη έκπληξή μου αυτή 
τη φορά ξεμέθυστος.  Εκείνη τη βραδιά το θέμα της ομιλίας επηρέασε 
βαθιά τον Αλέξανδρο.  Μετά την ομιλία κουβεντιάσαμε για λίγο.  Ακόμα 
τον βλέπω να κάθεται εκεί στη θέση του, μ’ένα βλέμμα απορίας στο 
πρόσωπό του, προσπαθώντας να βρει ένα τρόπο να εκφράσει τις σκέψεις 
του. 

“Μόνο σε μια άλλη περίπτωση στη ζωή μου αισθανόμουν όπως 
αισθάνομαι απόψε”, άρχισε. “Ήταν όταν η μητέρα μου με κρατούσε 
στην αγκαλιά της όταν ήμουν μικρός και, ενώ είχα κάνει αταξίες, ήξερα 
ότι αυτή εξακολουθούσε να με αγαπά. Δεν πιστεύω στο Θεό. Είμαι 
άθεος.  Αλλά, αν αυτό που είπες απόψε είναι αληθινό, είναι το πιο 
όμορφο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ μου.  Θέλω να  ελπίζω ότι είναι 
αληθινό και εύχομαι να υπάρχει ένας τέτοιος Θεός, όπως Τον γνώρισα 
απόψε”. 
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Ο Αλέξανδρος γευόταν την ακαταμάχητη έλξη, στην οποία 
αναφέρθηκε Ιησούς: “Κι εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω 
όλους στον εαυτό μου” (Κατά Ιωάννη 12:32). 

Η λέξη “ελκύω” σημαίνει “προσελκύω”, υπονοώντας επιθυμία που 
προκαλείται από την ομορφιά κάποιου.  Ο Ιησούς εννοούσε ότι η θυσία 
Του μέσω του σταυρικού θανάτου Του αποκαλύπτει μια ομορφιά που θα 
επιδράσει σε κάθε θεατή, ελκύοντας την καρδιά του σε Αυτόν.  Όμως, 
εννοούσε άραγε ο Ιησούς ότι πράγματι θα ελκύσει τους πάντες; Δεν είναι 
κάπως υπερβολικό αυτό;  Δε θά’πρεπε να ήταν πιο μετριοπαθής στα 
λεγόμενά Του, ελπίζοντας να ελκύσει τουλάχιστον μερικούς, ή ίσως 
αρκετούς; Είναι προφανές ότι όλοι όσοι βλέπουν το Σταυρό δεν 
ελκύονται προς τον Χριστό. 

Πρόσεξε, ο Ιησούς δεν είπε ότι όλοι θα Τον πίστευαν ή θα Τον 
ακολουθούσαν.  Απλά, στην ουσία είπε ότι θα ελκύσει όλους όσους δουν 
το Σταυρό. Το να υποκύψουν στην έλξη Του είναι ένα άλλο θέμα.  
Πιστεύω ότι ο Ιησούς εννοούσε ότι με την αποκάλυψη που γίνεται στο 
Γολγοθά, όποια κι αν είναι αυτή, αγγίζει την ευαίσθητη χορδή σε κάθε 
καρδιά.  Πράγματι, κανείς δεν μπορεί να δει τι συνέβη στο Σταυρό, 
κατανοώντας το μήνυμα του Θεού προς την ανθρωπότητα που 
παρουσιάζεται πάνω σε αυτόν, και να μην ευχηθεί τουλάχιστον να ήταν 
αληθινό, ακόμα κι αν επιλέξει να μην το πιστέψει. Γιατί ο Σταυρός του 
Χριστού έχει φανερώσει μια ομορφιά, η οποία γεννά την επιθυμία σε 
οποιονδήποτε την ατενίζει. 

Περί τίνος πρόκειται λοιπόν; Ποια είναι αυτή η ομορφιά; Τί είναι 
τόσο ελκυστικό στον Σταυρό, ώστε να τραβά σαν μαγνήτης κάθε θεατή;  
Αυτό που βλέπουν τα μάτια είναι σχισμένη σάρκα και μια προφανής 
ήττα. Κάθε άλλο παρά όμορφο, το θέαμα μπορεί να σε κάνει να στέψεις 
το βλέμμα σου αλλού…Επομένως, πού είναι η έλξη; 

Βαθύτερα! 
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Για να μπορέσουμε να δούμε την ελκυστική ομορφιά του Γολγοθά, 
πρέπει, με τα μάτια της πίστης, να κοιτάξουμε βαθύτερα.  Πέρα από το 
αιμόφυρτο σώμα.  Να εξετάσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του 
Εσταυρωμένου.  Πρέπει να αναζητήσουμε το λόγο για τον οποίο 
παρέδιδε τον εαυτό Του σε μια τέτοια αγωνία και σε έναν τέτοιο θάνατο.  
Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα βάθη της ψυχής Του, για να 
προσδιορίσουμε το κίνητρο που Τον έκανε να υπομείνει έναν τέτοιο 
απίστευτο πόνο. Τότε θα ανακαλύψουμε το βαθύτερο νόημα του 
Σταυρού του Χριστού, και μέσα από το νόημά Του θα δούμε την 
ομορφιά Του και θα αισθανθούμε τη δύναμη της έλξης Του. 

Το κίνητρο, 
 Είναι το βαθύτερο νόημα, 
  Είναι η ομορφιά, 
   Είναι η δύναμη της έλξης. 
Έλα μαζί να ψάξουμε βαθύτερα. 
Ο Σταυρός απηχεί ένα συνταρακτικό νόημα και σκοπό, που μας 

φέρνει πίσω στην ημέρα της δημιουργίας μας.  Από τη δημιουργία 
υπάρχει ένα θεϊκά κωδικοποιημένο μήνυμα σε κάθε καρδιά, κάτι σαν ένα 
αρχικό DNA, που μιλά συνεχώς για ένα ένδοξο παρελθόν. Παρόλο που 
αυτή η βαθιά χαραγμένη κωδικοποιημένη πληροφορία δεν είναι άμεσα 
αντιληπτή στη συνείδησή μας, φαίνεται ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι 
είμαστε πολύ κατώτεροι απ’ό,τι ήμασταν κάποτε, και φιλοδοξούμε να 
επιστρέψουμε σ’εκείνο το μυστηριώδες παρελθόν.  Οι καρδιές μας μάς 
λένε ότι έχουμε ξεπέσει από κάποια υψηλή ηθική θέση και επιθυμούμε 
να ξαναβρεθούμε εκεί· να ξανακερδίσουμε ότι χάσαμε.   

Στους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, η ανθρωπότητα ήταν 
συναισθηματικά και ψυχολογικά δημιουργημένη έτσι ώστε να ζουν σε 
αρμονία με την ανιδιοτελή αγάπη, που έχει επίκεντρο τους άλλους και 
προέρχεται από τον Θεό.  “Ο Θεός είναι αγάπη” (Α΄ Ιωάννη 4:8) και “Ο 
Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα” 
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(Γένεση 1:27).  Η πτώση του Αδάμ και της Εύας ουσιαστικά επέφερε την 
απώλεια εκείνης της αγάπης ως της αρχής που διέπει την ύπαρξή μας.  
Έτσι, ο Σταυρός έχει ένα βαθύ ηθικό νόημα για τις απομακρυσμένες 
καρδιές μας.  Όπως ένα άτομο που ξυπνά με αμνησία, έπειτα από ένα 
σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, έτσι και εμείς αισθανόμαστε σαν να 
μας διαφεύγει η αληθινή μας ταυτότητα. Όπως και το θύμα της αμνησίας 
αισθάνεται μια παράξενη αίσθηση οικειότητας στο άκουσμα του 
ονόματός του ή βλέποντας ένα στενό φίλο, έτσι κι εμείς αισθανόμαστε 
ότι έχουμε έρθει σε επαφή με το αληθινό νόημα της ζωής μας, όταν 
αντικρίζουμε την αγάπη που φανερώνεται στο Γολγοθά.  Μια φωνή, 
βαθιά μέσα μας, μας ψιθυρίζει: “Πλάστηκα γι’αυτό το είδος της αγάπης, 
που με καλεί”. 

Ο απόστολος Παύλος διαβεβαιώνει ότι πράγματι η δύναμη της 
έλξης του Σταυρού βρίσκεται στην αγάπη που επιδεικνύεται εκεί: 
“Επειδή ο Χριστός, όταν εμείς ήμασταν ακόμα ασθενείς, πέθανε κατά 
τον ορισμένο καιρό για χάρη των ασεβών.  Δεδομένου ότι, με δυσκολία 
θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο· για τον αγαθό, βέβαια, ίσως και 
τολμάει κάποιος να πεθάνει.  Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη 
σε μας, επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε 
για χάρη μας”. (Προς Ρωμαίους 5:6-8). 

Ο απόστολος Παύλος θίγει εδώ τρία κρίσιμα ζητήματα: 
1.  Η συντακτική δομή της πρώτης πρότασης φανερώνει την άποψη 

του αποστόλου Παύλου ότι η δική μας έλλειψη ηθικής δύναμης είναι ένα 
πρόβλημα για το οποίο η θεία λύση είναι ο θάνατος του Χριστού.  Ο 
Σταυρός είναι η ανταπόκριση του Θεού που μας ενδυναμώνει στην 
παρούσα κατάσταση ηθικής αδυναμίας μας.  Έχοντας θίξει αυτό το 
θέμα, ο απόστολος Παύλος είναι έτοιμος να εξηγήσει πώς ο Σταυρός 
θεραπεύει την αδυναμία μας. 

2. Επισημαίνεται μια αντίθεση ανάμεσα σε δυο διαφορετικά είδη 
αγάπης: η υψηλότερη μορφή της ξεπεσμένης ανθρώπινης αγάπης σε 
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αντιπαράθεση με τη Θεία αγάπη.  Η πρώτη εκδηλώνεται όταν, σε 
σπάνιες περιπτώσεις, ένας άνθρωπος θα πεθάνει πρόθυμα για κάποιον 
άλλο τον οποίο θεωρεί καλό· για κάποιον που θεωρείται ότι αξίζει μια 
τέτοια θυσία.  “Αλλά ο Θεός”, διακηρύσσει ο απόστολος Παύλος, 
τονίζοντας την αντίθεση, “δείχνει τη δική Του αγάπη σε μας, επειδή, ενώ 
εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας”.  Με 
άλλα λόγια, η αγάπη του Θεού είναι τέτοιας ποιότητας και βάθους, ώστε 
δεν αλλοιώνεται από το γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε καλοί.  Πράγματι, 
είμαστε αμαρτωλοί και δεν αξίζουμε καθόλου ούτε καν την ανοχή Του, 
πόσο μάλλον την αγάπη Του.  Δε μας αγαπά περισσότερο όταν 
πράττουμε το σωστό, ούτε μας αγαπά λιγότερο όταν κάνουμε το κακό.  
Τέτοια είναι η καταπληκτική φύση της αγάπης, η οποία πάλλεται 
συνεχώς στην καρδιά του άπειρου Θεού. 

3.  Έτσι, λοιπόν, η επίδειξη αυτής της αγάπης που εκδηλώνεται 
μέσω του Χριστού στο Σταυρό είναι η δύναμη με την οποία ο Θεός 
ελκύει τους αμαρτωλούς.  Όπως αναφέρει ο απόστολος Παύλος σ’ένα 
άλλο χωρίο, “ο λόγος του Σταυρού…είναι δύναμη Θεού” (Α  ́ Προς 
Κορινθίους 1:18).  Τι είδους δύναμη;  Κινητήρια δύναμη!  Η δύναμη της 
αγάπης Του που δονεί τις καρδιές μας καθώς βλέπουμε την εκδήλωση 
της αγάπης Του για μας μέσω του Χριστού. 

“Επειδή η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει (μας διακατέχει)· 
επειδή κρίνουμε (βλέπουμε ή διακρίνουμε) τούτο, ότι, αν ένας (ο 
Χριστός) πέθανε για χάρη όλων, επομένως όλοι αυτοί πέθαναν (έχοντας 
ως αντιπρόσωπο Αυτόν)· και πέθανε για χάρη όλων, ώστε αυτοί που 
ζουν, να μη ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά γι’Αυτόν που πέθανε 
και αναστήθηκε για χάρη τους” (Β΄ Προς Κορινθίους 5:14,15). 

Πρόκειται για μια απίστευτα διευκρινιστική περικοπή της Αγίας 
Γραφής.  Ξανά, όπως στην Προς Ρωμαίους 5:6-8, ο απόστολος Παύλος 
λέει ότι η αγάπη του Θεού, την οποία βλέπουμε διαμέσου του Χριστού, 
δρα μέσα μας ως μια δύναμη που μας συγκρατεί και μας παρακινεί.  
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Πράγματι, τόσο δυνατή είναι η αγάπη Του, ώστε, όταν τη δούμε και 
πιστέψουμε σ’αυτήν, αρχίζουμε να κινούμαστε προς μια τελείως νέα 
κατεύθυνση – δηλαδή παύουμε να ζούμε για τους εαυτούς μας και 
αρχίζουμε να ζούμε γι’Αυτόν, ανταποκρινόμενοι στη δική Του αγάπη 
αυτοθυσίας.   Όταν “κρίνουμε” ή διακρίνουμε ότι ο Χριστός πέθανε για 
χάρη όλων μας, χωρίς καμία εξαίρεση, η αγάπη Του αιχμαλωτίζει τις 
καρδιές μας με μια δύναμη που μεταμορφώνει.  Η φύση της αγάπης του 
Θεού, που απευθύνεται σε όλους, δίχως εξαίρεση, είναι αυτή που 
συνιστά τη δύναμη του Σταυρού, αγκαλιάζοντας ολόκληρο το 
ανθρώπινο γένος, ανεξάρτητα από τον όποιο βαθμό ενοχής ή από τον 
όποιο βαθμό καλοσύνης.  Σύμφωνα με την εμπνευσμένη από το Άγιο 
Πνεύμα σκέψη του Παύλου, ο θάνατος του Χριστού αντιπροσώπευσε  το 
θάνατο της ανθρωπότητας ως σύνολο,  επειδή Αυτός πέθανε ως ένας από 
εμάς, ως ένα μέλος της ανθρώπινης οικογένειας.  Επομένως, αν όλοι 
συμπεριλήφθηκαν στην ενανθρώπιση του Χριστού και έτσι όλοι 
εκπροσωπήθηκαν με το θάνατό Του, μπορούμε μόνο να καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα – με απερίγραπτη χαρά – ότι η σωτήρια χάρη του Θεού 
μας έχει αγκαλιάσει όλους, με απαράλλαχτη φροντίδα και εκτίμηση, 
προτού εμείς να κάνουμε κάτι, για να την αξίζουμε. 

Πράγματι,  ελκυστικός! 
Η ξεπεσμένη ανθρώπινη αγάπη είναι εκλεκτική, σύμφωνα με την 

Προς Ρωμαίους 5:7, και προσφέρεται μόνο σε εκείνους που θεωρούμε 
καλούς ή εκείνους που πρακτικά έχουν κάποια “αξία” για μας.  Αυτό 
βέβαια σημαίνει ότι ούτε καν αγαπάμε πραγματικά όσους έχουμε 
επιλέξει, αλλά ότι μάλλον αγαπάμε τον εαυτό μας μέσω αυτών.  Το να 
αγαπάς τους άλλους λόγω της ωφέλειας που αποκομίζεις ισοδυναμεί με 
εγωισμό και όχι αγάπη. 

Η αγάπη του Θεού είναι τελείως διαφορετική. Είναι αληθινά 
ανιδιοτελής και έχει ως επίκεντρο τους άλλους. Αντίθετα από την 
ξεπεσμένη ανθρώπινη αγάπη, η αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται από 
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επιρροές έξω από τον Εαυτό Του, όπως μια θυσία ή μια τελετή ή 
οποιεσδήποτε καλές πράξεις.  Τίποτε άλλο πέρα από τον δικό Του 
χαρακτήρα δεν απαιτήθηκε, για να Τον προτρέψει να σώσει τη χαμένη 
ανθρωπότητα.  Η άμεση, αυθόρμητη ανταπόκρισή Του στην αμαρτία μας 
ήταν, και είναι, να πλησιάσει και να μας γεμίσει με τη χάρη Του.  Χωρίς 
δισταγμό ή προσωπικό όφελος, μόλις ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, 
πρόσφερε τον Εαυτό Του, αναζητώντας εμάς για να μας σώσει επειδή 
από τη φύση Του ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο.  Όλες οι ενέργειες της 
θείας ύπαρξής Του άμεσα επικεντρώθηκαν στη δική μας διάσωση και 
αποκατάσταση.  Η αγάπη του Θεού ανέκαθεν ξεπερνά την αμαρτία, και 
προσφέρεται ανεπιφύλακτα από τη στιγμή που οι πρώτοι γονείς μας 
ξέπεσαν, μέχρι σήμερα και για πάντα. 

Ο πόνος και ο θάνατος του Χριστού δεν υποκίνησαν την αγάπη του 
Θεού, ούτε ενεργοποίησαν τη σωτήρια χάρη Του.  Ο Σταυρός είναι η 
ορατή εκδήλωση μιας αγάπης που πάντα ήταν ευδιάκριτη σε κάθε 
συνείδηση, κατά ποικίλους τρόπους, μέσα από τη δημιουργία μας.  Η 
αγάπη αυτή έφτασε στο κορυφαίο σημείο της αποκάλυψής της στο 
Σταυρό.  Όμως ήταν εκεί διαρκώς στην καρδιά του Θεού, ξεχειλίζοντας 
ως ένας ατέλειωτος χείμαρρος ζωής και φωτός προς όλους.  Είναι 
εύκολο λοιπόν να δούμε πως οι γενεές πριν από το Γολγοθά  μπορούσαν 
να σωθούν, γιατί τα πάθη του Χριστού δεν υποκίνησαν τη σωτήρια χάρη 
του Θεού, αλλά απλά αποκάλυψαν – σε εκπληκτική κλιμάκωση – τη 
χάρη που προσφερόταν ενεργά προς όλο τον κόσμο από την πρώτη 
εμφάνιση της αμαρτίας.  Ο θάνατος του Ιησού δεν έκανε τον Θεό να μας 
ευνοήσει, ούτε Τον παρακίνησε να μας αγαπήσει, αλλά απλά κατέστησε 
σαφές το ότι ήδη μας αγαπούσε. 

Έτσι λοιπόν, όταν αντικρίζουμε το Σταυρό του Χριστού, 
αντικρίζουμε τον Θεό, όπως είναι και όπως πάντα ήταν.  Ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με τη θεία αγάπη στο αποκορύφωμα της έκφρασης της· την 
ίδια αγάπη που αρχικά έβαλε μέσα μας κατά τη δημιουργία.  Έχοντας 
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χάσει αυτή την αγάπη μέσω της αμαρτίας, τη λαχταρούμε.  Ο Σταυρός 
την αναδεικνύει μπρος στα μάτια μας που ψάχνουν γι’αυτήν και μας 
ελκύει για άλλη μια φορά προς τα εκεί, όπου ανήκουμε. 

Ωστόσο, υπάρχει ένα οδυνηρό παράδοξο.  Ενώ τα μάτια μας 
προσελκύονται προς Αυτόν, ταυτόχρονα Τον αποφεύγουν με αμηχανία.  
Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ ατενίζουμε την ομορφιά του Θεού στο 
Σταυρό, παράλληλα ερχόμαστε αντιμέτωποι και με τη δική μας ασχήμια.  
Έχοντας αυτό υπόψη σου, προχώρα με προσοχή στο επόμενο κεφάλαιο. 

 
Πολύτιμε Πατέρα:  Προσελκύομαι τόσο δυνατά προς Εσένα,  καθώς 

κοιτάζω τον Ιησού. Αλήθεια, είσαι απερίγραπτα υπέροχος.  Η καρδιά μου 
λαχταρά να βυθιστεί στην αγάπη Σου.  Να τη δει πιο ξεκάθαρα.  Να την 
αγκαλιάσει με μεγαλύτερο πάθος. Να την απεικονίσει με μεγαλύτερη 
ακρίβεια.  Πλημμύρισέ με τη χάρη Σου.  Στο ζητώ στο φως της αγάπης 
Σου εν Χριστώ.  Αμήν. 
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8  

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ 
ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟ 

ΒΛΕΜΜΑ ΜΑΣ 
 

Πράγματι, ο Σταυρός του Χριστού αποκαλύπτει την ομορφιά του 
χαρακτήρα του Θεού, αλλά κάνει επίσης γνωστή την ασχήμια της αμαρτίας 
μας. Κάποιος που κόβει το τριαντάφυλλο, θα νιώσει και τα αγκάθια. Αυτός 
ο Ίδιος, που μας προσελκύει τόσο δυνατά, είναι επίσης ο “άνθρωπος από 
τον οποίο κάποιος (εγώ και εσύ) αποστρέφει το πρόσωπο” (Ησαΐας 53:3).  
Μια ανησυχία φουντώνει μέσα μας, καθώς προσπαθούμε να αποφύγουμε τη 
ντροπή και την ενοχή μας. Προκειμένου να αντικρίσουμε το  Σταυρό και να 
πιστέψουμε στην εικόνα του Θεού που μας προσφέρει, πρέπει πρώτα να 
νιώσουμε φρίκη και αηδία για την αμαρτία μας, η οποία Τον έφερε εκεί.  Η 
ομορφιά Του είναι η δική μας ταπείνωση, αν βέβαια ταπεινωθούμε. Αλλά το 
βρίσκουμε δύσκολο να πιστέψουμε ότι Αυτός μπορεί να είναι τόσο καλός κι 
εμείς τόσο κακοί. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο συγκλονιστική η διπλή 
αποκάλυψη, της αμαρτίας μας από τη μια πλευρά, που έρχεται σε αντίθεση 
με την αρετή Του, και του εγωισμού μας από την άλλη, που μαίνεται 
ενάντια στην αγάπη Του, ώστε συχνά κατασκευάζουμε θεολογικά 
παραδείγματα για τη διάσωση του εγώ μας. Για να Τον κάνουμε να φαίνεται 
αυθαίρετος και να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας σχεδόν σαν θύματα 
μιας αυστηρής δικαιοσύνης, πράγμα που είναι αποκύημα της φαντασίας 
μας.  Προσπαθούμε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας από την αλήθεια 
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της αμαρτωλής μας κατάστασης, πιστεύοντας ότι ο πόνος και ο θάνατός 
Του ήταν στο χέρι του Θεού μάλλον παρά στο δικό μας. 

Ο Ησαΐας εξέτασε με προσοχή αυτή τη διαστρεβλωμένη, 
ψυχολογική ανεντιμότητα, όταν έγραψε: “Αυτός, στην πραγματικότητα, 
βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας· ενώ, εμείς τον 
θεωρήσαμε τραυματισμένον, πληγωμένον από τον Θεό και   
ταλαιπωρημένον. Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας· 
ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας 
ειρήνη, ήταν πάνω σ’αυτόν” (Ησαΐας 53:4,5).  Σύμφωνα με μια παράφραση 
της ίδιας περικοπής:  “Εμείς (από άγνοια) τον θεωρήσαμε τραυματισμένο, 
πληγωμένο και ταλαιπωρημένο από το Θεό (σαν από λέπρα). Αλλά Αυτός 
τραυματίστηκε για τις δικές μας παραβάσεις, Αυτός χτυπήθηκε για τη δική 
μας ενοχή και τις δικές μας ανομίες”. 

Σ’αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα να σου ζητήσω να πάρεις μια βαθιά 
ανάσα, να χαλαρώσεις και να ανοίξεις τη διάνοιά σου, καθώς θα 
εξετάσουμε τη φύση και τη σημασία της αμαρτίας παράλληλα με τη φύση 
και την αναγκαιότητα της συμφιλίωσης. 

Έχω μια αφίσα που λέει κάτι αυτονόητο: 
“Δυο θεμελιώδη στοιχεία του ανθρώπινου διαφωτισμού: 
1. Υπάρχει ένας Θεός. 
2. Εσύ δεν είσαι Αυτός.” 
Γιατί θα χρειαζόταν να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας μια αλήθεια 

τόσο στοιχειώδη και αυταπόδεικτη σαν αυτή; Επειδή, κάπου στη ρίζα του 
προβλήματος της αμαρτίας μας υπάρχει μια εξαπατημένη αίσθηση του 
εαυτού που πραγματικά θα προτιμούσε να εκδιωχθεί ο Θεός και στη θέση 
Του, στο κέντρο του σύμπαντος, να εξυψωθεί το πανίσχυρο “εγώ”.  Ξέρω 
ότι θα ήθελες να πιστέψεις ότι είσαι ένας πολύ καλύτερος άνθρωπος και δε 
θα μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν 
είσαι—δηλαδή δεν είσαι, εκτός αν έχεις την επιρροή της χάρης του 
Χριστού. 
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Εξετάζοντας τις βαθιές και διαπλεγμένες ρίζες της αμαρτίας, ο 
προφήτης Ησαΐας εξήγησε την ψυχολογική παθολογία της πτώσης του 
Εωσφόρου: 

“Πώς έπεσες από τον ουρανό, Εωσφόρε, γιε της αυγής!  
Συνετρίφθης καταγής, εσύ που καταπατούσες τα έθνη!  Εσύ έλεγες στην 
καρδιά σου: ‘(Εγώ) θα ανέβω στον ουρανό, (Εγώ) θα υψώσω το θρόνο μου 
πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού· και (Εγώ) θα καθίσω επάνω στο βουνό 
της σύναξης προς τα μέρη του βορρά· (Εγώ) θα ανέβω πάνω στα ύψη των 
συννέφων· (Εγώ) θα είμαι όμοιος με τον Ύψιστο”  (Ησαΐας 14: 12-14). 

Πρόσεξε, το ενδιαφέρον της Αγίας  Γραφής εστιάζεται στο “πώς” 
έπεσε ο Εωσφόρος. Με ποιό κίνητρο και με ποιά μέσα και με ποιά 
μηχανορραφία ο άγιος άγγελος, ο πιο κοντινός στο Θεό, εγκατέλειψε την 
υψηλή θέση του για μια πορεία εξέγερσης ενάντια στο Δημιουργό του;  Η 
απάντηση στο “μυστήριο της ανομίας” είναι πάντα  τόσο σαφής.  Η πτώση 
του Εωσφόρου προέκυψε από μια επιθυμία στην καρδιά του να εκθρονίσει 
τον Θεό και να εξυψώσει τον εαυτό του στη θέση Του. Πέντε φορές ο 
υποψήφιος σφετεριστής εμφανίζεται να διακηρύσσει το αντικείμενο του 
διεφθαρμένου πόθου του: “εγώ…εγώ…εγώ…εγώ…εγώ θα γίνω σαν τον 
Ύψιστο”. Όχι στο χαρακτήρα, αλλά στη θέση και στη δύναμη.  Όσο 
παράλογο κι αν ήταν, ο Εωσφόρος, στην πραγματικότητα, φιλοδοξούσε να 
καταλάβει τη θέση του Θεού στο σύμπαν. Τέτοια είναι η μεθυστική 
επίδραση της προσήλωσης στον εαυτό μας. 

Όπως στον Ησαΐα, έτσι και στον προφήτη Ιεζεκιήλ δόθηκε η βαθιά 
γνώση του κινήτρου που κρυβόταν πίσω από την πτώση του Εωσφόρου: 

“Ήσουν χρισμένο χερούβ, για να επισκιάζεις· κι Εγώ σε 
έστησα…Ήσουν τέλειος στους δρόμους σου από την ημέρα που κτίστηκες, 
μέχρις ότου βρέθηκε μέσα σε σένα αδικία. Από το πλήθος του εμπορίου σου 
γέμισαν το εσωτερικό σου από ανομία, και αμάρτησες…Η καρδιά σου 
υψώθηκε εξαιτίας της ωραιότητάς σου· έφθειρες τη σοφία σου, εξαιτίας της 
λαμπρότητάς σου” (Ιεζεκιήλ 28:14-17). 
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Ενώ ο Ησαΐας επισήμανε ότι το βαθύτερο κίνητρο της ανταρσίας 
του Εωσφόρου ήταν το να εξυψώσει τον εαυτό του στη θέση του Θεού, ο 
Ιεζεκιήλ προσθέτει ότι η “ανομία” υπήρχε στη συνωμοσία του.  Βέβαια, η 
πλήρης πρόθεση της δόλιας εκστρατείας του δεν ήταν φανερή σε όλους 
όσους τον έβλεπαν στα αρχικά στάδια.  Αναμφίβολα μεταμφιέστηκε ως 
ευεργέτης του οποίου το μόνο ενδιαφέρον ήταν ο Θεός να μεταχειρίζεται 
τους πάντες ακριβοδίκαια.  Μόνο με αυτό το πρόσχημα μπορούσε να 
εξαπατήσει με επιτυχία το ένα τρίτο των αγγέλων.  Αλλά, κάτω από την 
επιφάνεια της καλοκάγαθης όψης του, η εξαπάτηση και η ανομία 
κρύβονταν μέσα στην καρδιά του. Ο Ιησούς εξήγησε ότι η προσπάθεια του 
Σατανά να συγκεντρώσει υποστήριξη και να χτίσει ένα βασίλειο βασίστηκε 
σε συγκεκαλυμμένα ψέματα, που έκρυβαν τη δολοφονική του πρόθεση.  
Απευθυνόμενος σ’εκείνους που κρυφά σχεδίαζαν τη σταύρωσή Του, είπε:   

“Εσείς είστε από τον πατέρα σας τον διάβολο, και θέλετε να κάνετε 
τις επιθυμίες του πατέρα σας.  Εκείνος ήταν εξαρχής ανθρωποκτόνος και δε 
μένει στην αλήθεια· επειδή αλήθεια δεν υπάρχει σ’αυτόν.  Όταν μιλάει το 
ψέμα, εκφράζει τον εαυτό του· επειδή είναι ψεύτης και ο πατέρας του ίδιου 
του ψεύδους” (Κατά Ιωάννη 8:44). 

Από την αρχή της επανάστασης του Εωσφόρου, ο Θεός ήξερε ότι 
πίσω από τα ψέματα κρυβόταν ο φόνος — ο φόνος του Ίδιου του Θεού — 
έτσι ώστε να λάβει ο Σατανάς τη λατρεία και τον έπαινο που αρμόζει μόνο 
στον Θεό.  Φαίνεται τρελό, ακόμη και γελοίο, για έναν ανώτερο άγγελο να 
υποθέτει ότι θα μπορούσε να ανατρέψει τον Θεό.  Αλλά η αμαρτία δεν είναι 
λογική. Ο εγωισμός δεν είναι καθαρή σκέψη. Είναι κάτι παραπάνω από 
παράτολμο· είναι αυτοκαταστροφικό.  Ίσως να υπήρξαν στη συνείδησή του 
στιγμές αστραπιαίας συναίσθησης ότι η προσπάθειά του να καταλάβει τη 
θέση του Θεού θα καταλήξει τελικά στην αυτοκαταστροφή του.  Αλλά το 
συναίσθημα ευφορίας που συνοδεύει την αυτοεξύψωση κρατά οποιοδήποτε 
μυαλό τόσο μεθυσμένο όσο αυτό το άτομο συνεχίζει να επιδιώκει τη δική 
του δόξα. Ο Εωσφόρος πρέπει να πρόβαλε την εξής δικαιολογία: Αν τα 
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ψέματα είναι αρκετά πειστικά, ώστε να συγκεντρώσουν την υποστήριξη των 
αγγέλων — η ξετρελαμένη από αυταρέσκεια καρδιά του θα έτρεμε από 
ενθουσιασμό — ίσως μπορέσω να πάρω με το μέρος μου την πλειοψηφία 
των ευφυών όντων μακριά από τον Θεό. Αυτός δε θα έχει άλλη επιλογή παρά 
να παραχωρήσει το θρόνο.  Ναι, ήταν παράλογο· αλλά τέτοια είναι η φύση 
της αμαρτίας. 

Ο Σατανάς δεν είναι μόνος στην ηθικο-πνευματική ασθένειά του.  
Στην περικοπή της Αγίας Γραφής που μόλις διαβάσαμε, ο Ιησούς τονίζει ότι 
το δολοφονικό κίνητρο πίσω από τα τεχνάσματα του διαβόλου βρίσκεται 
επίσης και στις καρδιές μας, καρδιές που έπεσαν στην αμαρτία: “Εσείς είστε 
από τον πατέρα σας το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις (δολοφονικές) 
επιθυμίες του πατέρα σας”. Η Σταύρωση του Θεού μέσω του Χριστού 
αποκάλυψε το περιεχόμενο κάθε ανθρώπινης καρδιάς.  Στη δολοφονία του 
Ιησού, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί απλά πραγματοποίησαν το σκοπό 
στον οποίο στοχεύει η αυτοεξύψωση.  Η αμαρτία απαιτεί το θάνατο του 
Θεού προκειμένου να ανυψώσει το εγώ πάνω στα δικά Του συντρίμμια.  Η 
απάντηση στο ερώτημα ενός ύμνου, “΄Ησουν εκεί όταν σταύρωναν τον 
Κύριο μου;” είναι καταφατική:  “Ναι, ήμουν εκεί, σηκώνοντας το σφυρί για 
να καρφώσω τα καρφιά.  Ήμουν εκεί, όπως ήσουν κι εσύ, έχοντας απόλυτα 
εκπροσωπηθεί από εκείνους που αφαίρεσαν τη ζωή από τον Υιό του Θεού”. 

Ίσως να σκέφτεσαι: “Αποκλείεται!  Ποτέ δε θα είχα ενωθεί με το 
πλήθος που Τον κρέμασε στο Σταυρό”. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα στη 
φυσική σαρκική καρδιά σου υπάρχει μια διαταραγμένη φύση η οποία είναι 
τόσο επικεντρωμένη στο εγώ, ώστε, αν σου δινόταν η ευκαιρία, μην έχοντας 
τα ευεργετήματα της χάρης Του, θα μπορούσες να δολοφονήσεις το 
Δημιουργό σου και θα έβαζες τον εαυτό σου στο θρόνο Του. 

Ο απόστολος Παύλος διακηρύσσει για κάθε ανθρώπινη καρδιά, 
συμπεριλαμβανομένης της δικής σου και της δικής μου, “ότι το φρόνημα 
της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό”  (Προς Ρωμαίους 8:7).  Σύμφωνα με μια 
άλλη μετάφραση, “το αμαρτωλό φρόνημα είναι εχθρικό στο Θεό”. Και μια 



 79

τρίτη μετάφραση λέει: “το σαρκικό φρόνημα μισεί τον Θεό”. Αν θεωρείς 
τον εαυτό σου ανίκανο για φόνο, και ιδιαίτερα για δολοφονική πρόθεση 
προς τον Θεό, τότε δε γνωρίζεις τον εαυτό σου και την αποτρόπαια 
προδιάθεση που υπάρχει στην αμαρτωλή φύση σου. “Η καρδιά είναι 
απατηλή περισσότερο απ’όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη· ποιος μπορεί 
να τη γνωρίσει;” (Ιερεμίας 17:9).   

Τόσο απατηλή και υπερβολικά διεφθαρμένη είναι η ανθρώπινη 
καρδιά, ώστε έχουμε πείσει τον εαυτό μας ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι 
μια βίαιη αποκάλυψη του Θεού, ενώ αποφεύγουμε την αλήθεια που 
αποκαλύπτει ότι εμείς είμαστε βίαιοι εναντίον Του. Πράγματι, στην Αγία 
Γραφή, από μια άποψη, αποκαλύπτεται στο Γολγοθά η οργή του Θεού.  
Αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί, κινδυνεύουμε να προσδώσουμε μια 
ζοφερή εικόνα στο Θεό κάνοντάς Τον να φαίνεται αυθαίρετος και 
αιμοβόρος. Ο Σταυρός δεν έχει καμία σχέση με την ιδέα ότι ο Θεός έχει 
θυμώσει τόσο πολύ με την αμαρτία, ώστε πρέπει να δει αίμα για να 
ικανοποιηθεί. 

Η χριστιανική πίστη, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται ο θάνατος 
του Χριστού στη θέση των ανθρώπων, όταν κατανοηθεί σωστά 
διαφοροποιείται ξεκάθαρα από τις διδασκαλίες όλων των άλλων θρησκειών 
του κόσμου.  Όταν αφήσουμε την Αγία Γραφή να μιλήσει για λογαριασμό 
της, απαλλαγμένη από τις ανθρώπινες προκαταλήψεις, βλέπουμε σημαντικά 
στοιχεία αλήθειας στην έννοια της αντικατάστασης. Αλλά η Βιβλική 
αλήθεια της συμφιλίωσης μέσω του θανάτου του Χριστού που λειτούργησε 
ως υποκατάστατο, έχει παρουσιαστεί τόσο χοντρικά, ώστε πολλοί 
διανοούμενοι αβασάνιστα απορρίπτουν το Χριστιανισμό, θεωρώντας ότι 
έχει λίγη ή σχεδόν καθόλου διαφορά από τις ειδωλολατρικές θρησκείες της 
ιστορίας. 

Σχεδόν κάθε ειδωλολατρικό θρησκευτικό σύστημα, καθ’όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας, έχει συμπεριλάβει το στοιχείο μιας θυσίας που 
απαιτείται από το Θείο. Αυτή η έξυπνη κίνηση, από την πλευρά του Σατανά, 
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κάνει τη δική του εγκληματική διαστρέβλωση του Θεού να φαίνεται τόσο 
πιθανή, όσο η ίδια η αλήθεια.  Συνηθίζονταν τόσο πολύ οι θυσίες των ζώων 
κατά την αρχαιότητα, ώστε το Εβραϊκό έθνος με το πολύπλοκο σύστημα 
των θυσιών του, πρέπει να φαινόταν ότι δεν είχε καμία διαφορά από τα 
άλλα έθνη.  Όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό και η νεοσχηματισμένη 
Χριστιανική εκκλησία διακήρυξε ότι ο θάνατός Του ήταν μια θυσία, αυτό 
θα μπορούσε εύκολα να παρερμηνευθεί ως μια ανθρώπινη θυσία, σαν αυτές 
που συνηθίζονταν στην ειδωλολατρία.  Αλλά το μήνυμα που ο Θεός ήθελε 
να δώσει με το Εβραϊκό σύστημα θυσιών, όπως επίσης και με το Σταυρό 
του Χριστού, είναι πολύ διαφορετικό. Ο Σατανάς, εκμεταλλευόμενος τις 
διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για το Θεό, που είναι έμφυτες στη σαρκική 
καρδιά μας, έχει πετύχει, σε σημαντικό βαθμό, να θολώσει τα όρια αυτής 
της διαφοράς. 

Η βαθύτερη ουσία της ειδωλολατρικής αντίληψης είναι ότι ο πόνος 
και ο θάνατος κατευνάζουν την οργή του Θεού· ότι Αυτός είναι το εχθρικό 
μέλος στη κατεστραμμένη σχέση ανάμεσα στο Θείο και στους πεσμένους 
αμαρτωλούς ανθρώπους. Αλλά αν υποφέρουμε επαρκώς ή αν μπορέσουμε 
να υποβάλλουμε σε αρκετά βασανιστήρια ένα ζώο ή κάποιον άλλο στη θέση 
μας, τότε Αυτός θα ικανοποιηθεί και θα προσφέρει την απρόθυμη εύνοιά 
Του.  Σ’αυτό το μοντέλο, είναι φανερό ότι συμμετέχουν τρία συμβαλλόμενα 
μέρη: 

1. Ο αμαρτωλός, ο οποίος έχει κεντρίσει το θυμό του Θεού. 
2. Ένας οργισμένος Θεός, ο οποίος χρειάζεται προσωπική 

ικανοποίηση που μπορεί να προέλθει μόνο με την επιβολή του 
πόνου και του θανάτου. Ίσως μόνο τότε θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση μέσω της 
συγχώρησης. 

3. Ένα τρίτο πρόσωπο, το θύμα, που αναγκάζεται  να υποφέρει και 
να πεθάνει ως υποκατάστατο του αμαρτωλού. 
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Από αυτή την εικόνα με τα τρία πρόσωπα προκύπτουν ένα σωρό 
σοβαρά προβλήματα.  Το κυριότερο από τα οποία είναι πως τόσο νομικά 
όσο και ηθικά το τρίτο πρόσωπο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, το αθώο 
θύμα που υπόκεινται την ποινή για τον αμαρτωλό.  Εάν μια τέτοια ρύθμιση 
θα μπορούσε πραγματικά να ικανοποιήσει τον Θεό, τότε θα 
αναγκαζόμασταν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο νόμος Του και η 
οργή Του είναι παράλογα και αυθαίρετα, κάτι που θα σήμαινε ότι δεν 
υπάρχει καμία πραγματική σχέση μεταξύ του νόμου, της αμαρτίας και του 
θανάτου.  Αν η οργή του Θεού μπορεί να κατευναστεί με το ξέσπασμα της 
σ’ένα αθώο τρίτο πρόσωπο, τότε προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα 
πραγματικό πρόβλημα με την αμαρτία, εκτός από το γεγονός ότι δεν αρέσει 
στο Θεό να αμαρτάνουμε: δηλαδή, ο νόμος Του είναι αυθαίρετος. Επιπλέον, 
αφού δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις αυθαίρετες απαιτήσεις Του, 
θα έπρεπε να υποφέρουμε ή να βρούμε ένα εξιλαστήριο θύμα που θα 
υπέφερε στη θέση μας: δηλαδή, η οργή Του είναι αυθαίρετη. 

Σε πλήρη αντίθεση με την αντίληψη της αντικατάστασης από το 
τρίτο πρόσωπο, ο βιβλοκεντρικός Χριστιανισμός διακηρύσσει ότι ο Θεός 
πρόσφερε τον Εαυτό Του ως Υποκατάστατό μας για να σηκώσει επάνω Του 
την αμαρτία μας και την σύμφυτη και θεϊκά ορισμένη ποινή της.  Επομένως, 
μόνο δύο μέρη συμμετέχουν στην εξιλέωση: 

1. Ο αμαρτωλός, ο οποίος έχει προκαλέσει στο Θεό μια οδυνηρή 
αμφιταλάντευση ανάμεσα σ’ένα ιερό, λογικό θυμό ενάντια στην 
αμαρτία και σε ένα εξίσου άγιο, λογικό έλεος προς τον 
αμαρτωλό. 

2. Ένας απείρως δίκαιος και απείρως φιλεύσπλαχνος Θεός, ο 
οποίος μας αγαπά τόσο ανιδιοτελώς, ώστε επέλεξε να 
προσφέρει τον Εαυτό Του, για να υποφέρει και να πεθάνει ως 
Υποκατάστατό μας. 

Γι’αυτό το λόγο, το δόγμα της θείας φύσης του Χριστού είναι 
ζωτικής σημασίας.  Θα δινόταν μια πολύ αρνητική εικόνα για το Θεό, εάν 
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Εκείνος που κρεμόταν στο Σταυρό ήταν κάποιος άλλος εκτός από τον ίδιο 
το Θεό.  Αν Αυτός ήταν απλά ένας άνθρωπος ή ακόμα κι ένας άγγελος, τότε 
ο Θεός ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα και απαίτησε μια θυσία που σε καμία 
περίπτωση δε παρουσίασε την ανιδιοτελή αγάπη. Το σύμπαν γίνεται ένα 
εξαιρετικά σκοτεινό και τρομακτικό μέρος·  σ’ένα τέτοιο πλαίσιο η αγάπη 
και η εμπιστοσύνη δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. 

Αλλά μπορούμε να ηρεμήσουμε. Ο Χριστός δεν ήταν ένας απλός 
άνθρωπος που υπέφερε, για να κατευνάσει την οργή ενός εγωιστικού και 
απαιτητικού Θεού. Όχι! (Καθώς τα γράφω αυτά, χαίρομαι τόσο που θα 
μπορούσα να πηδήξω ως τον ουρανό και να προσπαθήσω να Τον αγγίξω). 
Αυτός — ω, τι λαμπρή πραγματικότητα — ήταν ο ίδιος ο Θεός με 
ανθρώπινη σάρκα, που έδινε…έδινε…έδινε όλα όσα θα μπορούσε να δώσει. 

Αν, λοιπόν, ο Θεός ήταν ο Δωρητής στο Σταυρό, ποιος απαίτησε 
και προκάλεσε τον πόνο και το θάνατο του Χριστού;  Δε μας αρέσει να λέμε 
ότι ο Ιησούς υπέμεινε το θυμό και την τιμωρία του Θεού στο Σταυρό; Ναι, 
πράγματι, μας αρέσει να το λέμε αυτό.  Ίσως θά’πρεπε να σταματήσουμε να 
το λέμε, εκτός κι αν είμαστε πρόθυμοι να εξηγήσουμε τι εννοούμε με αυτά 
τα λόγια.  Εννοούμε ότι ο Θεός-Πατέρας μας, κατά κάποιο τρόπο, επέβαλε 
τον πόνο στο Χριστό και μετά Τον σκότωσε, προκειμένου να καταλαγιάσει 
την οργή Του;  Είτε αυτό εννοούμε είτε όχι, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι 
αυτό εννοούμε.  Είναι σαφές ότι η Αγία Γραφή δε διδάσκει κάτι τέτοιο. 

Καταρχάς, η Αγία Γραφή δε διδάσκει ότι ο Χριστός πέθανε στο 
Σταυρό για να καταπραΰνει τον οποιοδήποτε αυθαίρετο θυμό του Θεού.  
Διάβασε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και δε θα βρεις ούτε ένα στίχο που 
να λέει πως ο Πατέρας σταύρωσε, σκότωσε, βασάνισε ή αλλιώς προκάλεσε 
πόνο ή θάνατο στον Χριστό. 

Ναι, ο Θεός θυμώνει με την αμαρτία. Το να ισχυριστούμε ότι ο 
Θεός απλά μισεί την αμαρτία δεν προσεγγίζει ούτε στο ελάχιστο το βάθος 
των συναισθημάτων Του.  Αλλά γιατί προκαλεί το θυμό Του και ποιά είναι 
η φύση του θυμού Του; Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι θυμωμένος και 
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οργισμένος, θα πρέπει πάντα να γίνεται διάκριση από τον κοινό συσχετισμό 
αυτών των λέξεων με τον ανθρώπινο θυμό και την ανθρώπινη οργή.   

“Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται (δεν προάγει) τη δικαιοσύνη 
του Θεού” (Ιάκωβος 1:20). 

Προφανώς υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον ανθρώπινο 
και τον θείο θυμό.  Μου αρέσει αυτό που λέει ο έξοχος θεολόγος John Stott 
πάνω σ’αυτό το θέμα: 

“Ο θυμός του Θεού είναι τελείως αγνός και δε μολύνεται από τα 
στοιχεία που καθιστούν τον ανθρώπινο θυμό αμαρτωλό.  Ο ανθρώπινος 
θυμός συνήθως είναι αυθαίρετος και αχαλίνωτος· ο θείος θυμός έχει πάντα 
αρχές και χαλιναγωγείται. Ο θυμός μας συνήθως είναι ένα σπασμωδικό 
ξέσπασμα που το προκαλεί η μνησικακία και η επιδίωξη της εκδίκησης. Ο 
θυμός του Θεού είναι μια συνεχής, σταθερή αντιπαράθεση, η οποία 
προκαλείται μόνο από το κακό και η οποία εκφράζεται με την καταδίκη του 
κακού. Ο Θεός είναι τελείως απαλλαγμένος από την προσωπική έχθρα ή 
εκδικητικότητα· στην πραγματικότητα, την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα, 
διακατέχεται από αμείωτη αγάπη για τον παραβάτη…Όταν σκεφτόμαστε 
τον υπέροχο και ζωντανό Θεό, θα’πρεπε να κοιτάμε ψηλά αντί να κοιτάμε 
χαμηλά, και να κοιτάμε έξω παρά να κοιτάμε μέσα μας” (Ο Σταυρός του 
Χριστού, σσ. 105-107). 

Τι πραγματικά συνέβη άραγε σ’εκείνο το λόφο πέρα μακριά, όταν ο 
Υιός του Θεού κρεμάστηκε μεταξύ ουρανού και γης; Μήπως ο Χριστός 
δέχτηκε την οργή του Θεού στο Γολγοθά; Ποιο ρόλο έπαιξε ο Πατέρας στον 
πόνο και στο θάνατο του Χριστού; Πολλά χωρία της Αγίας Γραφής δίνουν 
μια σταθερή μαρτυρία που αποτελεί απάντηση σ’αυτά τα ερωτήματα: 

“Τούτον (τον Χριστό),  παίρνοντάς Τον, παραδομένον σύμφωνα με 
την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού σε άνομα χέρια, αφού τον 
σταυρώσατε, τον θανατώσατε· Αυτόν ο Θεός ανέστησε, λύνοντας τις ωδίνες 
του θανάτου, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να κρατιέται απ’αυτόν” 
(Πράξεις 2:23,24). 
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Πρόσεξε, σύμφωνα με την άμεση, αρχική έννοια, ο Χριστός 
“θανατώθηκε” από “άνομα χέρια”. Ποιο ρόλο έπαιξε ο Θεός στη δοκιμασία;  
Ο Θεός “παρέδωσε” τον Χριστό σ’εκείνα τα άνομα χέρια που Τον “πήραν”-
- ο Θεός, ο Δωρητής, όλος αγάπη, κι εμείς, οι άρπαγες με εγωιστική 
εχθρότητα. Ο Χριστός “σύμφωνα με την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του 
Θεού” πέθανε στα χέρια μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός επέτρεψε να γίνουν 
όλα αυτά που κάναμε για να εκπληρωθεί ένας θείος σκοπός.  Σύμφωνα με 
την πρόγνωσή Του, ήξερε τη δολοφονική φύση της αμαρτίας μας.  Ήξερε 
ότι θα στρεφόμασταν εναντίον Του κι όμως αποφάσισε εκ των προτέρων να 
σηκώσει την αμαρτία μας με αδιάκοπη συγχώρεση και αγάπη. Μόνο με 
αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να Τον δούμε έτσι όπως πραγματικά είναι 
και θα λύνονταν τα “μάγια” του εγωισμού. 

Μια προσευχή στην Καινή Διαθήκη ακολουθεί το ίδιο βασικό 
πρότυπο: 

“Δέσποτα, εσύ είσαι ο Θεός,…ο οποίος είπες με το στόμα του 
Δαβίδ του δούλου Σου:  ‘Γιατί φρύαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν 
μάταια; Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες 
συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στο Χριστό Του’.  
Επειδή, στ’αλήθεια, συγκεντρώθηκαν ενάντια στον άγιο παίδα Σου, τον 
Ιησού, αυτόν που έχρισες, και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με τα 
έθνη και τους λαούς του Ισραήλ για να κάνουν όσα το χέρι Σου και η βουλή 
Σου προόρισε να γίνουν” (Πράξεις 4:24-28). 

Τρεις φορές η λέξη “ενάντια” χρησιμοποιείται για να τονίσει πως, 
ότι συνέβη στο Σταυρό, έγινε “ενάντια στον Κύριο και το Χριστό Του”, όχι 
από τον Κύριο στο Χριστό. Η “οργή” της πεσμένης αμαρτωλής 
ανθρωπότητας συσσωρεύτηκε πάνω Του· και ο Θεός το επέτρεψε, επειδή 
διέκρινε έναν ωφέλιμο “σκοπό” που θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν 
υπέκυπτε στην οργή μας. Αυτός ο οποίος μας δίδαξε ότι “η γλυκιά 
απόκριση καταπραΰνει θυμό” (Παροιμίες 15:1), επέλεξε το δρόμο της 
σιωπηλής υποταγής στο θυμό μας, προκειμένου να αποδείξει την αγάπη Του 
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και να ξεσκεπάσει την αμαρτία, δείχνοντας το ποια είναι στην 
πραγματικότητα. 

Ο Πατέρας προκάλεσε τον πόνο και το θάνατο του Χριστού;  Ναι 
και όχι! 

Ναι, αν εννοούμε ότι Τον παρέδωσε στον πόνο και στο θάνατο, 
σύμφωνα με το σοφό σκοπό της χάρης Του. Ναι, αν εννοούμε ότι ο 
Πατέρας παρέδωσε τον Υιό Του για να δοκιμάσει τη βασανιστική 
ψυχολογική οδύνη της ενοχής μας. 

Όχι, αν εννοούμε ότι ενέργησε ως αυθαίρετη πηγή πόνου και 
θανάτου, ως ο βασανιστής και εκτελεστής του Υιού Του.  Όχι, αν εννοούμε 
ότι ο Πατέρας κράτησε μια στάση μοχθηρής εχθρότητας προς τον Υιό Του.  
Ο Χριστός υπέφερε και πέθανε στα χέρια μας κάτω από το φορτίο της 
αμαρτίας μας, σύμφωνα με το φιλεύσπλαχνο σκοπό του Πατέρα που τον 
χαρακτηρίζει η αυτοθυσία. 

“Ο οποίος (Χριστός), καθώς τον λοιδορούσαν, δεν ανταπέδιδε 
λοιδορίες, πάσχοντας δεν απειλούσε, αλλά παρέδινε τον εαυτό του σ’Αυτόν 
που κρίνει δίκαια· ο οποίος τις αμαρτίες μας βάσταξε ο ίδιος στο σώμα του 
επάνω στο ξύλο για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη, αφού πεθάναμε ως προς 
τις αμαρτίες· ‘με την πληγή του οποίου γιατρευτήκατε’.  Επειδή, ήσασταν 
‘ως πρόβατα που περιπλανιόνταν’· αλλά, τώρα, επιστραφήκατε στον 
ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας” (Α  ́Πέτρου 2:23-25). 

Στην περικοπή αυτή, ο απόστολος Πέτρος τονίζει ότι ο Χριστός 
βάσταξε τις αμαρτίες μας, υποκύπτοντας στις κατηγορίες και τον πόνο, τα 
οποία εμείς φορτώσαμε απλόχερα επάνω Του. Αυτή η υποταγή αυτοθυσίας 
από την πλευρά Του, εξηγεί ο απόστολος, ενεργεί θετικά σ’εκείνους οι 
οποίοι τη βλέπουν και την πιστεύουν, προκειμένου να διενεργήσει τη 
θεραπεία μας από την αμαρτία και να μας παρακινήσει να “ζήσουμε με 
δικαιοσύνη”.  Έχοντας “περιπλανηθεί”, είμαστε “τώρα” υπό το φως της 
αγάπης του Γολγοθά και “έχουμε επιστραφεί” σε Αυτόν που κάποτε 
μισήσαμε.  “Επειδή κι ο Χριστός έπαθε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος 
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για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό” (Α΄ Πέτρου 3:18).  Τα 
βάσανα του Χριστού δε φέρνουν το Θεό σε μας, σαν να χρειαζόταν να 
κατευναστεί και να παρακινηθεί, αλλά οδηγούν εμάς προς το Θεό”. Ο Θεός 
δεν είδε τίποτα στο Σταυρό που Τον έκανε να μας αγαπήσει περισσότερο 
από όσο ήδη μας αγαπούσε. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη για αλλαγή της 
στάσης Του.  Μας αγαπούσε ήδη πάρα πολύ, και ήταν ήδη πρόθυμος να μας 
δεχθεί, μόλις θα αρχίζαμε να κατανοούμε την καλοσύνη και την αγάπη Του. 

Ο Σταυρός είναι το φιλί της ζωής που δίνει ο Θεός πάνω στα 
σφιχτά, παγωμένα χείλια μας, με σκοπό να μας ξυπνήσει, μέσω μιας αγάπης 
αυτοθυσίας που προσφέρει νέα ζωή. 

Λοιπόν, πού ήταν ο Πατέρας, όταν ο Χριστός υπέφερε στο 
Γολγοθά; 

Χαμογελούσε κι έκλαιγε μέσα στην παράδοξη ομορφιά του ελέους 
και της δικαιοσύνης!  “Ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον 
εαυτό Του διαμέσου του Ιησού Χριστού” κι ωστόσο ο Θεός “Τον παρέδωσε 
για χάρη όλων μας”, καθώς ο Ιησούς κραύγασε:, “Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί 
μ’εγκατέλειψες;”  (Β  ́ Προς Κορινθίους 5:19· Προς Ρωμαίους 8:32· Κατά 
Ματθαίον 27:46).  Εδώ ξετυλίγεται το μυστήριο της οργής του Θεού. Μέσα 
από το άγιο μίσος για την αμαρτία και μέσα από την αδιάκοπη αγάπη για 
τον αμαρτωλό, ο Πατέρας παρέδωσε τον Υιό Του για να βαστάξει την 
ενοχή που είναι σύμφυτη με την αμαρτία μας και να υπομείνει την 
εγωιστική δολοφονική οργή που ξεσπά από την αμαρτία μας. Αυτή η σκέψη 
ταιριάζει τέλεια με τον ορισμό του αποστόλου Παύλου για τη θεία οργή.  
Εξηγεί ότι ο Θεός είναι εκείνος που παρέδωσε τους αμαρτωλούς, 
προκειμένου να λάβουν μέσα τους την ποινή που είναι σύμφυτη με την 
αμαρτία τους (Προς Ρωμαίους 1:18-28).  Ο Χριστός αισθάνθηκε ότι 
“εγκαταλείφθηκε” από το Θεό, “παραδομένος” για να υποστεί την αμαρτία 
σε όλη της την τραγική πραγματικότητα και όχι για να δεχτεί την εχθρότητα 
του Θεού. Ο Πατέρας ήταν εκεί με τον Υιό του, διαρκώς στο πλευρό Του, 
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πίσω από το πέπλο συσκότισης που επέβαλε η αμαρτία μας, αισθανόμενος 
τον πόνο του εναγώνιου αποχωρισμού. 

Μπορώ ν’αγαπήσω ένα τέτοιο Θεό. Χαίρομαι τόσο πολύ που ο 
Θεός είναι πράγματι ένας Θεός αγάπης, ελέους και δικαιοσύνης.  Μπορείς 
κι εσύ να τον αγαπήσεις. Ξέρω ότι μπορείς, επειδή η καρδιά σου, όπως και 
η δική μου, λαχταρά να αγαπήσει και να αγαπηθεί από μια τέτοια ένθερμη 
χάρη. 

 
Πατέρα Θεέ:  Τι φοβερή η σκέψη ότι η δική μου ανθρώπινη φύση 

βρισκόταν στο Σταυρό, ξεσπώντας με οργή εναντίον Σου!  Η αλήθεια αυτή 
κάνει την ψυχή μου να νιώθει φρίκη, αλλά και αηδία για τον εαυτό μου, και 
τύψεις. Κι όμως, Εσύ παίρνεις την απαίσια καρδιά μου μέσα στη δική Σου 
χωρίς δισταγμό, και μετά μου την επιστρέφεις εξαγνισμένη και 
αποκατεστημένη με αυτοσεβασμό. Μπορώ να αισθανθώ όλη μου την ντροπή 
και το φόβο να υποχωρούν, καθώς στέκομαι κάτω από τα δάκρυα που 
στάζουν από τη φιλεύσπλαχνη όψη Σου.  Ανυπομονώ να Σε συναντήσω από 
κοντά. Μέχρι τότε, θα ατενίζω στην καρδιά Σου μέσω του Χριστού και θα 
βρίσκω ευχαρίστηση σε αυτό που βλέπω.  Προσεύχομαι εν Χριστώ.  Αμήν. 
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9 

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Μια σκηνή στο μυαλό μου έρχεται τώρα δα, 

καθώς, για να προσευχηθώ, πέφτω στα γόνατα. 

Στης νύχτας το σκοτάδι βλέπω ενός άνδρα τη μορφή, 

καθώς στον ουρανό να φθάσει απλώνει  

χέρια που τρέμουν από οργή. 

Άρπαξε, κράτησε γερά έναν αθώο Αμνό, 

Αυτόν που τώρα ξέρω ως το μεγάλο ΕΓΩ.1 

Τον Αμνό έσυρε μ’ορμή απ’τον ψηλό Του θρόνο, 

και στο σκοτάδι κάτω αυτός Τον έριξε.   

Να κλαίω άρχισα με πόνο. 

 

Τότε ο απαίσιος άνθρωπος τον Κύριό μου σκληρά Τον χτύπησε, 

 και με σχοινί τα χέρια Του πολύ σφιχτά τα έδεσε. 

Σ’ένα δοκάρι ξύλινο Τον έδεσε, εκεί 

 όπου δαίμονες στέκονται και άνθρωποι κακοί. 

 

Κορόιδευαν και χλεύαζαν τον άνθρωπο που εκεί δεμένος, 

 όντας ο Θεός του ουρανού,  

ψηλά απ’το έδαφος έμενε κρεμασμένος. 

                                                        
1 “Εγώ είμαι  ο Ων” (Έξοδος 3:14).   
“Πριν γίνει ο Αβραάμ Εγώ είμαι” (Κατά Ιωάννη, 8:58). 
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Τότε ο κακός μ’ένα μαστίγιο θέλησε να χτυπήσει, 

 και του Σωτήρα μου τη σάρκα να ματώσει και να σχίσει. 

Με δύναμη μεγάλη ο κακός το χέρι σήκωσε, 

 και τον Θεό της ζωής και του φωτός, για να τσακίσει, χτύπησε. 

Τριάντα εννέα φορές· ναι, τόσο βάναυσα Εκείνος μαστιγώθηκε. 

Απ’την κορφή ως τα νύχια φριχτά ξεσχίστηκε, παραμορφώθηκε. 

 

Τότε ο άνδρας ο κακός έκοψε το σχοινί, 

 και είδα τον Σωτήρα μου να πέφτει με ορμή. 

Τώρα απ’ τις προηγούμενες πολύ πιο τρομερές 

 ήταν αυτές που είδα, πιο έντονες σκηνές. 

 

Τον Κύριό μου έβαλε σε σταυρό, που ήταν τραχύς, παλιός, 

το σύμβολο που μια σατανική ιεροτελεστία μπορεί νά’χει. 

Και ο Σωτήρας ήρεμος, σαν άφωνος Αμνός, 

δεν πρόβαλε αντίσταση, ούτε έδωσε μάχη. 

 

Καρφιά μεγάλα από ατσάλι ακονισμένο κάρφωσε, 

και με περίσσιο ζήλο διαβολικό  

τα χέρια και τα πόδια Του διαπέρασε. 

Με τρόμο απόρησα πώς είναι δυνατό να υπάρχει τόσο κακό εδώ, 

κι έκλεισα ευθύς τα μάτια μου, να μην μπορώ να δω. 

 

Καθώς κακούς ανθρώπους και δαίμονες άκουσα να χλευάζουν, 

με δυσκολία μπορούσα να αντέξω αυτό τον ήχο τον τρομερό. 

Ο άνδρας τότε έμπηξε με βία τον σταυρό 

 σε τρύπα που στο έδαφος σκάβουν για να τον βάζουν. 

Άκουσα έναν κρότο υπόκωφο, βαθύ, 
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 κι ακόμα άκουσα ήχους σάρκας που ξεσχιζόταν. 

  Ο απόηχος ακόμα μου διαπερνά το αυτί. 

 

Τώρα, ω ουρανοί,  θαυμάστε! 

 Μακρινοί και κοντινοί κόσμοι εκπλαγείτε! 

Με οδύνη ας στενάξει όλη η κτίση, 

 γιατί τώρα πεθαίνει Αυτός που σ’έχει δημιουργήσει! 

 

Ικανοποιημένος με το έργο του, το σατανικό, 

ο άνδρας τότε γύρισε να φύγει. 

“Τώρα”, είπε, “ανενόχλητος μπορώ να συνεχίσω,   

σύμφωνα με τον τρόπο μου τον εγωιστικό”. 

 

Τα παρακάτω λόγια φώναξα μ’αγωνία. 

 Πως την ερώτησή μου άκουσαν όλοι, ήταν φανερό. 

Ποιός είν’ο άνδρας αυτός ο τόσο μισητός, ο τόσο σκληρός; 

 Ω, ποιος θα μπορούσε νά’ναι τόσο κακός, όσο αυτός, 

ώστε απ’τον θρόνο Του ψηλά τον Θεό κάτω να σύρει 

 και να Τον κρεμάσει στον σταυρό; 

 

Και τότε, να! 

Κεραυνοί βρόντηξαν και χτύπησαν σ’όλη τη γη, 

κι έσχισε τα σκοτάδια με λάμψη η αστραπή.  

 

Και καθώς οι αστραπές φώτισαν τον ουρανό, 

ω, τι φριχτή πραγματικότητα, βλέπω το πρόσωπό του… 

Εκείνος ο κακός ο άντρας είμ’ εγώ· είμαι εγώ! 

Εγώ κάρφωσα στο Γολγοθά τα καρφιά.   



 91

Επιτέλους, βλέπω την αλήθεια τώρα πια. 

 

Ω Θεέ του ουρανού, άκουσε την προσευχή μου.  

Ω Κύριε, δεν μπορώ να αντέξω την ενοχή μου. 

Για το έργο μου το κακό συγχώρησε εμέ το δολοφόνο. 

Λυπάμαι για τις πληγές που σου προκάλεσα·  

λυπάμαι για τον πόνο. 
 

Καθάρισε, ω, καθάρισε το μυαλό μου το εχθρικό· 

βοήθησέ με το δρόμο της ζωής να βρω. 

Του Ιησού, του Πιστού κι Αληθινού άκουσε την προσευχή: 

“Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν”. 

 (Ήταν για μένα, ήταν για σένα, ήταν για καθεμιά ψυχή!) 

 

Όπως είναι βέβαιο ότι εγώ είμ’ ο άνδρας αυτός, 

 να ξέρεις πως κι εσύ είσ’ αυτός, κι ο κάθε αμαρτωλός. 

Μετανοείς για την αμαρτία και λυπάσαι αληθινά; 

 Ή μήπως, αν μπορούσες, θα Τον σκότωνες ξανά; 

 

Για χάρη του Ιησού Χριστού, ω, σε παρακαλώ, 

 πάψε να κάνεις το κακό και μάθε να κάνεις το καλό. 

Ακολούθησε τον Άνδρα αυτόν τον Ένα που πέθανε για όλων την αμαρτία, 

 για να μπορέσεις να ξαναζήσεις μέσω του θανάτου Του,  

με τη δική Του την θυσία. 

 

Σε αγαπά, ω άνδρα, γυναίκα, νέε και νέα. 

Θα γονατίσεις κι εσύ στα πόδια Του, 

και, χτυπώντας τα στήθια,  

θα παραδεχτείς την αλήθεια; 
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Το ότι εμείς είμαστε ο άνδρας ο κακός· εσύ κι εγώ παρέα· 

 ότι ο Θεός σταυρώθηκε για την δική μας αμαρτία, 

 και σωτηρία μας χάρισε η τέλειά Του θυσία! 

 

Μόνο παραδέξου την αμαρτία σου·  

την ενοχή και θλίψη σου ν’αναγνωρίσεις. 

Έλα τώρα, δέξου τη συγχώρεσή Του, και θα γνωρίσεις 

ότι είσαι το παιδί Του, απ’ την αμαρτία σωσμένο αληθινά, 

για να μην περιπλανηθείς, να μην αποστατήσεις  

ποτέ—ποτέ ξανά! 

Αμήν! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93

 
 

10 
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΠΟΡΤΑ  

 

 Πριν από λίγες μέρες μου περιέγραψαν τη πρώτη βραδιά ενός 

νεόνυμφου ζευγαριού, που όμως τα πάντα είχαν πάει στραβά.  Αν ρωτούσες 

τον Ruben, θα σου έλεγε ότι ήταν χάλια.  Ρώτησε τη Fiona και θα σου πει 

ότι ακόμα και να το πούμε “μαύρα χάλια” είναι ευφημισμός.  “΄Ηταν 

απαίσιος!” θα έλεγε. 

 Η περίοδος του αρραβώνα τους, ήταν υπέροχη.  Η τελετή του γάμου 

τους ήταν  τέλεια. Έτσι αναμενόταν ότι και το γαμήλιο ταξίδι τους θα ήταν 

ένας επίγειος παράδεισος. Ο πατέρας της Fiona είχε κλείσει για τους 

νεόνυμφους την καλύτερη ρετιρέ σουίτα στην πόλη τους. Η βραδιά κόστιζε 

2,500 ευρώ! 

 Μ’έναν ενθουσιασμό που χαρακτηρίζει μόνο την αγνή αγάπη, οι 

δυο τους αποχώρησαν από τη γαμήλια δεξίωση που συνεχιζόταν και πήγαν 

στο μέρος που είχε ετοιμαστεί γι’αυτούς.  Έφθασαν στο ξενοδοχείο μετά τα 

μεσάνυχτα. Μπήκαν στο ασανσέρ και, περνώντας τους ορόφους, τον ένα 

μετά τον άλλο — ορόφους που δεν είχαν να δείξουν τίποτα το ξεχωριστό — 

έφθασαν στον τελευταίο. Αν η κομψότητα του διαδρόμου αποτελούσε 

κάποια ένδειξη για τη σουίτα, τότε αυτή σίγουρα θα ξεπερνούσε τις 

προσδοκίες τους. 
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 Ο Ruben έβαλε το κλειδί στη πόρτα, κοιτάζοντας πίσω τη Fiona 

μ’ένα μελιστάλαχτο χαμόγελο. Καθώς περνούσε το κατώφλι κρατώντας την 

αγκαλιά, παραλίγο να του πέσει από τα χέρια, και αυτή σχεδόν ανακάθισε 

στην αγκαλιά του, μόλις είδαν το δωμάτιο. Ήταν συγκλονισμένοι. Το 

δωμάτιο ήταν λίγο μεγαλύτερο από το ασανσέρ. Τα έπιπλα ήταν 

καλόγουστα, αλλά ελάχιστα· ένας ωραίος καναπές, ο οποίος αποδείχτηκε 

ότι γινόταν κρεβάτι, ένα τραπεζάκι με δυο καρέκλες κι ένα φυτό από 

μεταξωτό ύφασμα.  Το μικρό μπάνιο δεν είχε ούτε καν ντους. 

 Η Fiona άρχισε να κλαίει. 

 Ο Ruben ήταν έξαλλος από θυμό. 

 “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το δωμάτιο θεωρείται γαμήλια 

σουίτα”, μουρμούρισε η Fiona μέσα από τα δάκρυά της.  “Θα ζητήσω πίσω 

τα λεφτά μας!” 

 Αλλά ήταν αργά και ήσαν και οι δύο τους κουρασμένοι. Έτσι 

σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερο να κάνουν τα παράπονά τους το πρωί.  

Ανοίγοντας τον καναπέ που γινόταν κρεβάτι, προσπάθησαν να 

ξεκουραστούν. Την επόμενη μέρα, καθώς έβγαιναν από το ασανσέρ στη 

ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, τους χαιρέτησε ο διευθυντής μ’ένα χαμόγελο: 

“Πώς είναι οι νεόνυμφοι και πώς ήταν η διαμονή σας;” 

 “Ειλικρινά”, απάντησε θυμωμένα ο Ruben, “είμαστε εξοργισμένοι 

και η παραμονή μας ήταν μαύρα χάλια”. 

 Η Fiona εξέφρασε με πίκρα την απογοήτευσή της και ζήτησε να 

επιστραφούν αμέσως τα χρήματα στον πατέρα της. 

 “Δεν καταλαβαίνω,” είπε με απορία ο διευθυντής, “αυτή είναι η 

καλύτερη γαμήλια σουίτα στην πόλη, ίσως και σε ολόκληρη την πολιτεία”. 

 “Αν αυτή είναι η καλύτερη σουίτα σας, δε θα ήθελα να δω τη 

χειρότερή σας”, είπε με παράπονο η Fiona. “Ένα δωμάτιο σε πανσιόν θα 
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ήταν καλύτερο.  Τουλάχιστον εκεί  δεν είσαι αναγκασμένος να κοιμηθείς σε 

ένα καναπέ που γίνεται κρεβάτι”. 

 “Ω, καταλαβαίνω”, απάντησε με σοβαρό ύφος ο διευθυντής.  “Ξέρω 

τι έγινε.  Παρακαλώ, ελάτε μαζί μου και θα σας εξηγήσω”. 

 Ανέβηκαν με το ασανσέρ στον τελευταίο όροφο.  Ο διευθυντής του 

ξενοδοχείου συνόδευσε το δυσαρεστημένο ζευγάρι μέχρι την ίδια πόρτα, 

την οποία είχαν πλησιάσει με τέτοιο ενθουσιασμό το προηγούμενο βράδυ.  

Μπήκαν όλοι τους στο μικροσκοπικό δωμάτιο και ο διευθυντής τους έδειξε 

μια πόρτα και είπε, “Δεν ανοίξατε καθόλου αυτή την πόρτα;” 

 “Αυτή την πόρτα;” ρώτησε ο Ruben, νιώθοντας το στομάχι του να 

ανακατώνεται.  “Μα νόμιζα ότι ήταν απλά μια ντουλάπα”. 

 “Όχι, κύριε.  Αυτή δεν είναι ντουλάπα”, απάντησε ο διευθυντής και 

αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι του.  “Παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα και 

ρίξτε μια ματιά μέσα”. 

 Όταν ο Ruben άνοιξε διάπλατα την πόρτα, έμειναν κατάπληκτοι και 

άναυδοι από αυτό που είδαν.  Το μεγάλο δωμάτιο ήταν στο μέγεθος ενός 

σπιτιού.  Όλος ο τοίχος στο πίσω μέρος ήταν από γυαλί με θέα την πόλη. 

Υπήρχε μια εσωτερική πισίνα κι ένα Jacuzzi, ένα ωραίο τραπέζι με εκλεκτά 

φαγητά που ήταν περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να φάνε δύο άτομα 

μέσα σε μια εβδομάδα, ένα σούπερ στερεοφωνικό σύστημα που έφερνε τη 

μελωδία από κάθε γωνιά του χώρου και στο κέντρο ένα μεγάλο κρεβάτι 

πάνω σ’ένα βάθρο που έπρεπε να ανέβεις πέντε σκαλιά για να το φθάσεις. 

 “Το μικρό δωμάτιο στο οποίο περάσατε τη βραδιά”, εξήγησε ο 

διευθυντής, “είναι ο χώρος εισόδου, για να δέχεστε το προσωπικό του 

ξενοδοχείου και τους επισκέπτες. Στην πραγματικότητα, μόνο το νεόνυμφο 

ζευγάρι μπαίνει στη σουίτα κατά τη διάρκεια της διαμονής του”. 

 “Αχ, πόσο θα’θελα να είχαμε ανοίξει αυτή την πόρτα”, αναστέναξε 

η Fiona. 
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Αγαπητέ αναγνώστη, θα ήθελα να σε ενθαρρύνω να ανοίξεις αυτή 

την πόρτα, να προχωρήσεις πέρα από το χώρο εισόδου στην πνευματική 

σου εμπειρία και να γευθείς μια στενότερη σχέση με τον Θεό. Πολλοί 

Χριστιανοί εσφαλμένα υποθέτουν ότι αυτός ο χώρος υποδοχής είναι η 

σουίτα για τους νεονύμφους. Μένουν πνευματικά καχεκτικοί, με τις 

παιδαριώδεις αντιλήψεις που έχουν σχετικά με την πνευματική ζωή: (“Μην 

πιάσεις, μη γευθείς, μην αγγίξεις”, Προς Κολοσσαείς 2:21).  Και…εν τω 

μεταξύ, η απόλυτη ευτυχία σε περιμένει πίσω από την πόρτα που, για 

κάποιο ανεξήγητο λόγο, δεν τολμάς να ανοίξεις. 

 Θέλω να σε ενθαρρύνω να προχωρήσεις πέρα από τον τυπικό 

Χριστιανισμό — όπου καθυστερείς, χάνοντας το χρόνο σου στο χώρο 

εισόδου, — αρκούμενος απλά με το γεγονός ότι γεννήθηκες Χριστιανός.   

Προχώρησε πέρα από το να είσαι ένας απλά θρησκευόμενος — 

καθυστερώντας στο χώρο εισόδου, — επειδή νομίζεις ότι θα καταφέρεις να 

μπεις στον παράδεισο, συμμετέχοντας σε κάποιες θρησκευτικές τελετές και 

δραστηριότητες. 

 Προχώρησε πέρα από την πνευματικότητα ενός διανοουμένου — 

καθυστερώντας στο χώρο εισόδου, — επειδή ικανοποιεί την υπερηφάνειά 

σου το ότι νιώθεις ότι είσαι θεολογικά ορθός.   

Προχώρησε πέρα από τη νομικίστικη σχέση με τον Θεό, που 

βασίζεται στα “πρέπει” και στις υποχρεώσεις — καθυστερώντας στο χώρο 

εισόδου, — νιώθοντας απλά και μόνο την ευθύνη να κάνεις το σωστό, το 

καθήκον σου. 

 Θέλω να σε προσκαλέσω να προχωρήσεις στα ενδότερα μιας 

γνήσιας, εγκάρδιας, ριζοσπαστικής, ανεπιφύλακτης, απόλυτα ιδιαίτερης, 

μοναδικής σχέσης αγάπης με τον Θεό. Αν επιλέξεις να δεχτείς την 

πρόσκληση, υπάρχει μόνο μια είσοδος. Η πόρτα της τυπικής 
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θρησκευτικότητας δε θα σε οδηγήσει εκεί. Ούτε η πόρτα της θρησκευτικής 

τυπολατρίας, ούτε της θεολογίας σου, ούτε η πόρτα μιας ζωής που 

συμμορφώνεται με τα “πρέπει” θα σε φέρει εκεί. Υπάρχει μόνο ένα 

πέρασμα που σε οδηγεί κατευθείαν μέσα στην καρδιά του Θεού. Η πόρτα 

είναι ο Χριστός (Κατά Ιωάννη 10:9). Πιο συγκεκριμένα, η πόρτα αυτή 

ανοίγεται μέσα την ψυχή, όταν τα μάτια της πίστης αντικρίσουν την αγάπη 

της αυτοθυσίας του Θεού, η οποία φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού 

πάνω στο Σταυρό. 

 Έλα μαζί μου στο ασανσέρ και θα σε συνοδεύσω μέχρι την πόρτα. 

 Οι αρχαίοι Εβραίοι θεωρούσαν ως άγιο βιβλίο όλη την Παλαιά 

Διαθήκη. Αλλά υπήρχε ένα βιβλίο που το θεωρούσαν ως το πιο άγιο από 

όλα τα άλλα. Αναφέρονταν σ’αυτό το βιβλίο ως “τα Άγια των Αγίων” της 

Αγίας Γραφής, το οποίο ήταν υπαινιγμός για τον δεύτερο χώρο του άδυτου 

αγιαστηρίου (του ναού), όπου φαινόταν η προσωπική παρουσία του 

Παντοδύναμου. 

 Το βιβλίο αυτό που το θεωρούσαν ως τα Άγια των Αγίων δεν ήταν 

η Γένεση, με την υπέροχη αφήγηση της Δημιουργίας· ούτε η Έξοδος, με τη 

γραπτή μνεία του αγίου νόμου του Θεού· ούτε το Λευιτικό, με τις 

λεπτομερείς οδηγίες του για την τέλεση των θυσιών στο ναό·  δεν ήταν καν 

κάποιο από τα σαφώς προφητικά βιβλία που προμήνυαν τον Μεσσία, όπως 

αυτά του Δανιήλ και του Ησαΐα. 

 Για τους αρχαίους Εβραίους, το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα 

ήταν “τα Άγια των Αγίων” της Αγίας Γραφής. 

 Ξαφνιάστηκες; 

 Σε καταλαβαίνω.  Σκέφτεσαι: “Έλα τώρα, το Άσμα Ασμάτων του 

Σολομώντα; Μα αυτό είναι απλά ένα τραγούδι που περιγράφει τη 

ρομαντική σχέση ανάμεσα σ’έναν άντρα και μια γυναίκα που είναι τρελά 

“ερωτευμένοι” (Άσμα Ασμάτων 2:4), έτσι δεν είναι;” Γι’αυτό μένουμε 
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έκπληκτοι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό συμβαίνει μέχρι να θυμηθούμε 

κάτι που έχουμε την τάση να ξεχνάμε συνεχώς· δηλαδή, ότι – ο Θεός, με 

τον οποίο έχουμε να κάνουμε· ο τόσο μεγαλόπρεπος και τόσο πολύ 

ανώτερος από εμάς· ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν με το λόγο Του· 

αυτός ο Θεός που ταρακούνησε το όρος Σινά όταν έδινε το νόμο Του· ο 

Θεός, τον οποίο μάλλον φοβόμαστε παρά αγαπάμε και τον οποίο πιο πολύ 

Τον αποφεύγουμε παρά Τον αποζητάμε· ο Θεός αυτός για τον οποίο μιλάμε 

περισσότερο αντί να Του μιλάμε – αυτός ο Θεός που στο κάτω κάτω είναι 

“απλά κάποιος”.  Αναμφίβολα είναι ένα “κάποιος”, αλλά “κάποιος” που 

είναι πάνω από όλα και όλους, είναι μια προσωπικότητα με νου και 

συναισθήματα· που αγαπά και λαχταρά να αγαπηθεί. Δεν είναι ο Θεός μια 

μάζα κοσμικής ενέργειας.  Δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Δεν είναι ένας 

απόμακρος δικτάτορας.  Όχι! Ο Θεός είναι μια προσωπικότητα, η πιο 

μεγαλόψυχη και ευαίσθητη Προσωπικότητα σε όλο το σύμπαν. Και, σε 

τελική ανάλυση, αυτό που επιθυμεί είναι μια εγκάρδια στενή σχέση με σένα 

και με μένα. 

 Όταν το θυμόμαστε αυτό, τότε καταλαβαίνουμε ότι το Άσμα 

Ασμάτων του Σολομώντα θα μπορούσε πολύ λογικά να θεωρείται ως “τα 

Άγια των Αγίων” της Αγίας Γραφής, επειδή αυτό το ποίημα αγάπης 

περιγράφει την πιο στενή ανθρώπινη σχέση που βιώνουμε. Το Άσμα 

Ασμάτων του Σολομώντα περιγράφει απόλυτα προσωπικές στιγμές της 

ρομαντικής αγάπης, ώστε σχεδόν κοκκινίζουμε, όταν το διαβάζουμε.  Αλλά 

το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνεται ως τμήμα του Αγίου 

Λόγου του Θεού δείχνει τουλάχιστον δύο πράγματα: 

1. Ο Θεός εγκρίνει και μάλιστα ενθαρρύνει την πάρα πολύ θερμή εκδήλωση 

αγάπης ανάμεσα σ’έναν άντρα και μια γυναίκα μέσα στο προστατευτικό 

άδυτο της έγγαμης ζωής. 
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2. Μια τέτοια αγάπη συμβολικά εκδηλώνει την επιθυμία του Θεού για μια 

πολύ στενή πνευματική σχέση με το κάθε παιδί Του. 

Σχετικά με το πρώτο, δε θα συνιστούσα στους άνδρες να κάνουν 

χρήση της προσέγγισης του Σολομώντα προκειμένου να γοητεύσουν. Θα 

χρειαζόταν να εκσυγχρονίσεις το λεξιλόγιό σου. Κάποια από τα λόγια που 

είπε ο Σολομώντας στην αγαπημένη του δε θα’πρεπε ποτέ να ειπωθούν σε 

μια σύγχρονη γυναίκα: 

“Με τα άλογα των αμαξών του Φαραώ σ’έχω εξομοιώσει, 

αγαπημένη μου” (1:9). 

“Τα μαλλιά σου είναι σαν ποίμνιο από κατσίκια” (4:1). 

“Τα δόντια σου είναι σαν ποίμνιο από κουρεμένα πρόβατα, τα 

οποία ανεβαίνουν από το πλύσιμο” (αναμφίβολα εννοεί ότι είναι 

βουρτσισμένα) (4:2). 

“Ο αφαλός σου είναι τορνευτός κρατήρας” (7:2). 

“Η κοιλιά σου θημωνιά σιταριού, περιφραγμένη με κρίνα” (7:2). 

“Η μύτη σου είναι σαν τον πύργο του Λιβάνου” (7:4). 

“Το κεφάλι σου επάνω σου, όπως (το βουνό) Κάρμηλος” (7:5). 

Σχετικά με το δεύτερο σημείο, η ανάγνωση μερικών μεταφράσεων 

δίνει την εντύπωση ότι το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα δεν κάνει καμία 

απολύτως αναφορά στον Θεό και, επομένως, δεν έχει κανένα πνευματικό 

νόημα. 

Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. 

Ο Θεός εμφανίζεται στο ποίημα στο κρισιμότερο και κορυφαίο 

σημείο της κλιμάκωσής του. Μετά τη λεπτομερή περιγραφή της βαθιάς, 

γεμάτης πάθος αγάπης ανάμεσα σ’έναν άνδρα και μια γυναίκα, ο 

Σολομώντας κάνει τον παραλληλισμό με το Θεό. 

Προσπάθησε να εντοπίσεις τη λέξη, η οποία θα έπρεπε να είχε 

μεταφραστεί ως “Θεός”: 
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“Βάλε με, σαν σφραγίδα, επάνω στην καρδιά σου, σαν σφραγίδα 

πάνω στον βραχίονά σου· επειδή η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο· η 

ζηλοτυπία είναι σκληρή σαν το Άδη· οι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς, μια 

ορμητικότατη  ανάφλεξη.  Πολλά νερά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη, 

ούτε ποτάμια μπορούν να την πνίξουν· αν κάποιος δώσει όλα τα υπάρχοντα 

του σπιτιού του για την αγάπη, θα τα καταφρονήσουν ολοκληρωτικά” 

(Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα 8:6,7). 

Η λέξη που εδώ μεταφράζεται ως “ορμητικότατη” είναι η Εβραϊκή 

λέξη Yahh ή Jah, η οποία είναι το όνομα του Θεού.  Εμφανίζεται ως iah στο 

τέλος των ανθρώπινων ονομάτων, όπως Isaiah (Ησαΐας) που σημαίνει “ο 

Θεός (Jah) θα δει” ή Jeremiah (Ιερεμίας) που σημαίνει “ο Θεός (Jah) θα 

αναστηθεί”. 

Πρόσεξε τώρα πώς αποδίδει αυτή την περικοπή μια πιο σύγχρονη 

μετάφραση της Αγίας Γραφής: 

“Βάλε με, σαν σφραγίδα, πάνω στην καρδιά σου, σαν σφραγίδα 

πάνω στο χέρι σου. Επειδή η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο, η 

ζηλοτυπία είναι τόσο ανυποχώρητη όσο ο Άδης.  Η φλόγα της είναι φλόγα 

φωτιάς, μια φλόγα του ίδιου του Κυρίου (Jah)”. 

Ακολούθησε το συλλογισμό του ποιήματος για να συλλάβεις το 

βαθύ πνευματικό νόημα του Σολομώντα. 

1.  Η αγάπη είναι “ισχυρή”. Πόσο ισχυρή; “Ισχυρή σαν το 

θάνατο”. Με άλλα λόγια, η αγάπη δεν κάνει πίσω, ούτε 

ελαττώνεται, μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσει τον εαυτό της 

πεθαίνοντας. Η ζηλοτυπία της αγάπης είναι εξίσου 

ανυποχώρητη σαν τον τάφο.  Όσο άρρηκτα δεμένος είναι ένας 

νεκρός με τον τάφο, τόσο η αγάπη απόλυτα σφιχταγκαλιάζει τα 

αντικείμενο του πόθου της. 
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2. Στη συνέχεια ο Σολομώντας κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα 

στην αγάπη και τη φωτιά.  Όχι απλώς τη φωτιά, σαν τη φωτιά 

που ξέρουμε, αλλά αυτή τη φωτιά που είναι ο Ίδιος ο Θεός.  Το 

χαρακτηριστικό της φωτιάς, που ο Σολομώντας είχε κατά νου, 

αποκαλύπτεται στον επόμενο στίχο:  “Πολλά νερά δεν μπορούν 

να σβήσουν την αγάπη”. Θέλει να κατανοήσουμε ότι η αγάπη 

του Θεού μοιάζει με άσβεστη φωτιά. 

Αλλά, γιατί μοιάζει με φωτιά; 

Όταν ο Μωυσής θύμισε στον Ισραήλ το πότε ο Θεός τους έδωσε 

τον άγιο νόμο Του, είπε για τον Κύριο:  “Επέλαμψε…από το δεξί Του χέρι 

βγήκε γι’αυτούς φωτιά νόμου. Ναι, αγάπησε τον λαό.” (Δευτερονόμιο 

33:2,3). “Και η θέα της δόξας του Κυρίου ήταν, στα μάτια των γιων του   

Ισραήλ, σαν φωτιά που κατέτρωγε επάνω την κορυφή του βουνού” (Έξοδος 

24:17). “Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι φωτιά που κατατρώει” 

(Δευτερονόμιο 4:24).  Ο απόστολος Παύλος έκανε τον ίδιο παραλληλισμό 

ανάμεσα στο Θεό και τη φωτιά· “Ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει” 

(Προς Εβραίους 12:29). 

Μέσα από αυτά τα χωρία δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι ο Θεός, στην κυριολεξία, είναι φωτιά.  Αλλά μάλλον, όπως 

είπε ο Μωυσής, η δόξα Του είναι “σαν φωτιά που κατατρώγει…στα μάτια” 

των ανθρώπων. Ο νόμος του Θεού είναι φλογερός· η δόξα Του είναι σαν 

φωτιά που κατατρώγει· και η αγάπη Του είναι σαν άσβεστη φωτιά.  Με ποιά 

έννοια;  Με την έννοια ότι η δικαιοσύνη του χαρακτήρα της αγάπης του 

Θεού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αμαρτωλή εγωιστική φύση μας.  Η 

χρήση της έκφρασης “φωτιά που κατατρώγει” δείχνει την πραγματικότητα· 

δηλαδή, ότι η δίκαιη αγάπη του Θεού όχι μόνο ξεσκεπάζει την αμαρτία, 

αλλά και την καταστρέφει, όπως η μεγάλη δύναμη του φωτός που 

εξαφανίζει το σκοτάδι. Η αγάπη του Θεού είναι τελείως ασυμβίβαστη με 
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την αμαρτία.  Όποτε τα δύο έρχονται σε κοντινή απόσταση, το μικρότερο 

καταστρέφεται από το μεγαλύτερο. Με ανυποχώρητο πάθος, η αγάπη 

“κατατρώγει” οτιδήποτε αμαρτωλό και εγωιστικό.  Για την αμαρτία, όπου κι 

αν βρεθεί, ο Θεός είναι η φωτιά που την κατακαίει εξαιτίας της αγιότητας 

του χαρακτήρα Του.  

Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Θεός περιόρισε τη δόξα Του “εν 

Χριστώ” στο βαθμό που να μπορεί να γίνει προσιτός σε μας – δηλαδή, 

“αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου…, αφού έγινε όμοιος με 

τους ανθρώπους…ταπεινώθηκε θεληματικά” (Προς Φιλιππησίους 2:7-8).  

Βλέποντας τον Ιησού, είναι σαν να βλέπουμε τον ήλιο χωρίς να τον 

κοιτάζουμε απευθείας· βλέπουμε την ελκυστική ομορφιά του χαρακτήρα 

του Θεού με την λάμψη που μπορούμε να αντέξουμε, χωρίς να πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε  την πλήρη λαμπρότητα της θεϊκής δόξας, την οποία δεν 

είμαστε έτοιμοι να δούμε και να ζήσουμε. Καθώς γνωρίζουμε καλύτερα τον 

Θεό, διαμέσου του Χριστού, η ακτινοβολία της λαμπερής αγάπης Του 

δυναμώνει σιγά σιγά για να καταστρέψει εντελώς την αμαρτία μας, με 

φιλεύσπλαχνη, με θεραπευτική στοργή.  Καθώς Τον βλέπουμε ολοένα και 

πιο καθαρά, βλέπουμε συγχρόνως τη δική Του ομορφιά σε αντίθεση με τη 

δική μας ασχήμια. Με κάθε αποκάλυψη που μας ευαισθητοποιεί, έχουμε 

την ευκαιρία να βυθιστούμε βαθύτερα στη φλόγα για να μας 

“καθαρίσει…με πνεύμα (διανοητική διαδικασία) κρίσης (διάκρισης) και με 

πνεύμα καύσης” (Ησαΐας 4:4).  “Ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρό 

φως που φέγγει περισσότερο και περισσότερο μέχρις ότου γίνει τέλεια 

ημέρα” (Παροιμίες 4:18).  “Επειδή Αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και 

σαν σμίγμα γναφέων” (Μαλαχίας 3:2). 

Η χριστιανική πορεία ζωής προορίζεται να είναι ένα αιώνιο ταξίδι 

εμβάθυνσης στην καρδιά του Θεού, κατά τη διάρκεια του οποίου η θέα της 

δόξας Του σταδιακά μεταμορφώνει τον πιστό με τέτοιο τρόπο, ώστε να 



 103

είναι ο χαρακτήρας του να γίνει σαν τον δικό Του (Β´ Προς Κορινθίους 

3:18). 

Για εκείνους που εμμένουν στην αμαρτία καταστρέφοντας την 

εσωτερική τους ικανότητα να διακρίνουν και να αντικατοπτρίζουν την 

αγάπη του Θεού, αυτή η φωτιά της θεϊκής αγάπης, η οποία θα τους είχε 

εξαγνίσει την ημέρα της τελικής κρίσης, θα γεννήσει στην ψυχή τους ένα 

καταστροφικό συναίσθημα ντροπής και ενοχής.  Η θέα της δόξας του Θεού, 

ο οποίος είναι αγάπη, θα είναι περισσότερη απ’όσο μπορεί η συνείδησή 

τους να αντέξει. Την ημέρα που θα συναντήσουν τον Θεό πρόσωπο προς 

πρόσωπο, θα νιώσουν ψυχολογική και συναισθηματική εκμηδένιση 

μπροστά στην άμεση παρουσία Του.  “Επειδή, να, έρχεται ημέρα, η οποία 

θα καίει σαν κλίβανος· και όλοι οι υπερήφανοι, και όλοι αυτοί που 

πράττουν ασέβεια θα είναι σαν άχυρα· και η ημέρα που έρχεται θα τους 

κατακάψει, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, ώστε δε θα τους αφήσει ρίζα και 

κλαδί.  Σε σας, όμως, που φοβάστε το όνομά Μου (αγαπάτε το χαρακτήρα 

Μου) θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, με θεραπεία στις φτερούγες του 

(στις ακτίνες φωτός, οι οποίες πηγάζουν από Αυτόν)” (Μαλαχίας 4:1,2). 

Όλοι, τελικά, θα συναντήσουν τον Θεό με όλη την ακτινοβολία της 

υπέρλαμπρης αγάπης Του. Μερικοί θα κατακαούν, ενώ άλλοι θα 

εξαγνιστούν από αυτό το ίδιο το αντάμωμα. 

Η αγάπη για την οποία μιλά ο Σολομώντας—δυνατή όπως ο 

θάνατος, ανυποχώρητη όπως ο Άδης και τόσο άσβεστη, όπως η φωτιά της 

δόξας του Θεού—φανερώθηκε μέσω του Χριστού.  Στη Γεσθημανή και στο 

Γολγοθά βλέπουμε την αγάπη του Θεού να υποβάλλεται στη χειρότερη 

δοκιμασία και να βγαίνει νικήτρια απέναντι στο νόμο της αμαρτίας και του 

θανάτου. Με δυο λόγια, τα πάθη του Χριστού ήταν μια ωμή επαφή με την 

πραγματικότητα. Ο Χριστός μπήκε στο ανεξερεύνητο πεδίο της απόλυτης 

αλήθειας και για το Θεό και για την ξεπεσμένη, αμαρτωλή ανθρωπότητα. 
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Είχε πλήρη επίγνωση της άγιας αγάπης του Θεού, σε αντίθεση με τον 

αμαρτωλό εγωισμό μας. Στο μυαλό και στην καρδιά Του αντιμετώπισε την 

οδυνηρή αλήθεια, την πλήρη πραγματικότητα της ανθρώπινης διαφθοράς, 

καθώς αυτή καταστρέφεται από την αγιότητα του χαρακτήρα του Θεού. 

Όταν οι δυο πραγματικότητες έφθασαν στο αποκορύφωμά τους στη 

συνείδησή του Χριστού, συγκρούστηκαν, και η αγάπη του Θεού νίκησε. 

Επέλεξε να αντισταθεί “στο νόμο της αμαρτίας και του θανάτου” και να μην 

εγκαταλείψει την αρχή της ανιδιοτελούς αγάπης. Η αμαρτωλή ανθρώπινη 

φύση πέθανε με το θάνατο του Χριστού και μια εντελώς νέα ανθρώπινη 

φύση εμφανίστηκε θριαμβεύτρια απέναντι στην αμαρτία και διαποτίστηκε 

από το αίμα της ανυποχώρητης αγάπης. 

Ο προφήτης Ησαΐας εξηγεί: 

“Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει· ο 

δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του· 

επειδή, αυτός θα σηκώσει τις ανομίες τους…επειδή παρέδωσε σε θάνατο 

την ψυχή του” (Ησαΐας 53:11,12). 

Άλλη έκδοση  δίνει το παρακάτω επιπρόσθετο νόημα: 

“Από την επίγνωση του Εαυτού Του ο δίκαιος Δούλος Μου θα 

δικαιώσει πολλούς· και θα σηκώσει τις παρανομίες τους”. 

Ο καταλυτικός ή καθοριστικός παράγοντας για τα πάθη του 

Χριστού ήταν “η επίγνωσή Του”, η εμπειρική γνώση Του, από πρώτο χέρι.  

Η γνώση ποιου πράγματος;  Η γνώση του Εαυτού Του, ως Θεού, και της 

ξεπεσμένης ανθρωπότητας, καθώς Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας.  Τα δύο 

κύρια χαρακτηριστικά της ζωής και του θανάτου του Σωτήρα ήταν ότι:  1)  

Ως Υιός του Θεού γνώριζε πλήρως τον Θεό και  2)  Ως Υιός του ανθρώπου, 

γνώριζε πλήρως την ανθρώπινη φύση.  “Τους γνώριζε όλους· κι επειδή δεν 

είχε ανάγκη να δώσει κάποιος μαρτυρία για τον άνθρωπο δεδομένου ότι 
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αυτός γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο” (Κατά Ιωάννη 2:24,25).  “Ούτε 

τον πατέρα γνωρίζει κάποιος, παρά μονάχα ο Υιός”  (Κατά Ματθαίο 11:27). 

Ο Χριστός ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο εξαιτίας του 

γεγονότος ότι “ο Θεός απέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από 

γυναίκα και υποτάχθηκε στο νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν κάτω 

από το νόμο” (Προς Γαλάτες 4:4,5). “Επειδή τα παιδιά έγιναν κοινωνοί 

σάρκας και αίματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια για να 

καταργήσει, διαμέσου του θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, 

δηλαδή, το διάβολο” (Προς Εβραίους 2:14). Υπέστη το θάνατό μας, το 

θάνατο της αμαρτίας και της ενοχής, μέσω της εμπειρικής γνώσης.  

Μπαίνοντας στην ξεπεσμένη ανθρώπινη φύση μας και ζώντας κάτω από τις 

συνέπειες του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου, ο Ιησούς γεύθηκε “το 

θάνατο για χάρη κάθε ανθρώπου” (Προς Εβραίους 2:9). “Λογαριάστηκε 

μαζί με ανόμους” (Ησαΐας 53:12).  Ήξερε το Θεό εξαιτίας του γεγονότος ότι 

Αυτός ήταν ο θεϊκός Υιός του Πατέρα. Ήταν τέλειος μέτοχος του θεϊκού 

χαρακτήρα της ανιδιοτελούς, δίκαιας αγάπης.  Το έντονο, άγιο μίσος του 

Θεού για την αμαρτία και η εξίσου έντονη αγάπη Του για τους αμαρτωλούς 

ήταν έννοιες ξεκάθαρες για τον Ιησού. 

Ο Χριστός πραγματοποίησε τη σωτηρία μας “μέσω της πλήρους 

γνώσης” που είχε τόσο για τον Θεό όσο και για την αμαρτωλή 

ανθρωπότητα.  Αυτή ήταν η θανατηφόρα συνταγή που έτρεμε στα χέρια του 

Σωτήρα, καθώς προσευχόταν, “Ω Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας 

απομακρυνθεί από μένα αυτό το ποτήρι· όμως, όχι όπως εγώ θέλω, 

αλλ’όπως εσύ” (Κατά Ματθαίο 26:39). Δοκίμασε όλο το μέγεθος της 

ενοχής μας, καθώς, με τη θέλησή Του, έκανε την αναμάρτητη “ψυχή του 

προσφορά περί αμαρτίας” (Ησαΐας 53:10). Μπαίνοντας στον κήπο της 

Γεσθημανής, μπήκε ολοκληρωτικά στη σκοτεινή ψυχολογική 

πραγματικότητα του βασανιστηρίου της αμαρτίας.  Αποκαλύπτοντας το 
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μυστήριο της οδύνης Του, είπε στους μαθητές: “Η ψυχή μου είναι περίλυπη 

μέχρι θανάτου” (Κατά Ματθαίο 26:38). Κανένα φυσικό αίτιο για το θάνατο 

δε φαίνεται εδώ. Δεν τρυπούν με καρφιά τα χέρια Του. Κανένα αγκάθινο 

στεφάνι δεν τοποθετείται στο  κεφάλι Του.  Κανένα τρύπημα λόγχης στο 

πλευρό Του. Κι ωστόσο, Αυτός πεθαίνει βαθιά μέσα στην άγια καρδιά Του, 

που είναι φορτωμένη με τις αμαρτίες όλου του κόσμου.  Η αμαρτία μας 

βάρυνε στη συνείδησή Του, σαν να ήταν δική Του. 

Καθώς ο Σωτήρας ήταν κρεμασμένος μεταξύ ουρανού και γης πάνω 

στο σταυρό, έβγαλε κραυγή αγωνίας μέσα από την ψυχή Του: “Θεέ μου, 

Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;” Αισθάνθηκε τον χωρισμό που προκαλεί η 

αμαρτία, ανάμεσα στον Θεό και στον ένοχο άνθρωπο. Για λίγο δεν 

μπορούσε να δει μέσα από το πυκνό σύννεφο της ενοχής μας, η οποία Τον 

συνέθλιψε. Φαινόταν σαν να ήταν η αμαρτία μας κάτι παραπάνω από αυτό 

που ο Θεός θα μπορούσε να συγχωρέσει· σαν να ήταν τόσο ισχυρή, ώστε να  

μπορούσε να κάνει το Θεό να πάψει να μας αγαπά. Αλλά καθώς συνέχισε 

να υποφέρει σηκώνοντας την ενοχή μας, συνέχισε να αισθάνεται την αγάπη 

του Πατέρα που απλωνόταν διαμέσου Αυτού προς την αμαρτωλή 

ανθρωπότητα. Γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Πατέρα Του, διαπέρασε το 

διαχωριστικό πέπλο του σκότους της αμαρτίας. Μέσω της πίστης 

επανέκτησε μια σαφή αντίληψη της τεράστιας αγάπης του Θεού για τους 

αμαρτωλούς, ανεξάρτητα από το πόσο απαίσια είναι η αμαρτία μας.   

Τι θαυμάσια κατάκτηση! 

Καθώς έκλεισε τα μάτια Του με την τελευταία ανάσα γαλήνιας 

εμπιστοσύνης, η αγάπη του Θεού είχε αποδειχθεί “ισχυρή, όπως ο θάνατος 

και ανυποχώρητη, όπως ο Άδης”, απρόθυμη να μας εγκαταλείψει, ακόμα κι 

αν η επιμονή της απαιτούσε την απόλυτη αυτοθυσία.  Η άσβεστη φλόγα είχε 

κατακάψει την αμαρτία μας πάνω στο βωμό της καρδιάς Του.  
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Άγιε Πατέρα:  Η αγάπη Σου είναι πολύ πιο μεγάλη απ’αυτή που 

μπορεί να συλλάβει το μικρό μυαλό μου.  Αν κάποιος έπρεπε να δώσει όλη 

την περιουσία του για μια τέτοια αγάπη, η πράξη του θα είχε απορριφτεί ως 

μια ευτελή και γελοία προσφορά.  Τίποτε απ’όσα αυτός ο κόσμος δίνει στους 

αιχμαλώτους της αμαρτίας δεν μπορεί να συγκριθεί, σε οποιοδήποτε βαθμό, 

με την αξία της αγάπης Σου.  Το να τη γνωρίσω, να τη γευτώ, να εξαγνιστώ 

από αυτή, και το να Σου την ανταποδώσω αποτελεί  τον πιο διακαή πόθο μου. 

Βοήθησέ με ν’αφήσω τη φλόγα της να καίει βαθιά και αιώνια μέσα στην 

καρδιά μου.  Με τα μάτια μου στραμμένα στον Χριστό, προσεύχομαι.  Αμήν. 
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11 
ΛΕΞΕΙΣ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
 

Λέξεις. Έχουν τόση δύναμη. Ο Θεός δημιουργεί με αυτές φυσική 

ύλη από το μηδέν και πνευματική ομορφιά από την ανθρώπινη αμαρτία. Για 

όσους ξέρουν καλά την ιστορία του Ιησού, μια λέξη θα χρωματίσει μια 

ολόκληρη σκηνή και θα προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση. Μια χρονολογική 

αλυσίδα από λέξεις-κλειδιά θα μας οδηγήσει νοερά μέσα από κάθε σκηνή 

της ιστορίας, ενώ θα αφήσει το Άγιο Πνεύμα να χρησιμοποιήσει τη 

φαντασία, χωρίς την παρεμβολή εμποδίων, που επιβάλλουν τα πολλά λόγια.  

Έλα μαζί μου να περπατήσουμε νοερά μπροστά από μια σειρά λέξεις-

εικόνες, σταματώντας για να συλλογιστούμε, όπου χρειάζεται, καθώς 

αναπαριστάνουμε τα πάθη του Χριστού, όπως διαδραματίστηκαν σ’ένα  

κήπο και σ’ένα λόφο, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα.  

 

 

Σούρουπο. Φεγγάρι. Αστέρια. Άνθρωποι που περπατούν. Έντεκα. Όχι 

δώδεκα. Σταματούν. Κήπος. Τέσσερις. Περπατούν. Με βαριά καρδιά. 

Αναρωτιούνται. “Η ψυχή μου!” Θλίψη. Πεθαίνω. “Προσευχηθείτε!” Νύστα. 

Ύπνος.  Ένας. Μόνος. Νιώθει μόνος. 

Παραπατά. Φορτίο. Αόρατο. Της ψυχής. Πέφτει. Συντετριμμένος. 

Οδύνη. Κλαίει. Ιδρώνει. Αιμορραγεί. Εκλιπαρεί. Ποτήρι; Ποτήρι!  Τρέμει. 
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Παλεύει. Σταθμίζει. “Εμένα;” “Αυτούς;” “Ανάσταση;” Παλεύει. “Εμένα;” 

“Αυτούς;” Επιλέγει. “Αυτούς;” “Ναι!”  “Αυτούς!” 

       Πεθαίνει. Άγγελος. Παρηγοριά. Δύναμη.  

       Όχλος. Φανάρια.  Προδότης. “Δάσκαλε!” Φιλί. Προδοσία. “Φίλε.” 

“Γιατί;” Λάμψη. Δόξα. Ισχυρός. Πέφτουν. Σύγχυση. Ελεύθερος. 

Σηκώνονται. Ηρεμία. “Ποιος;” “Ο Ιησούς!” Υποτάσσεται. Αρπάζει. Ξίφος. 

Κόβει. Αίμα. Αυτί. Επίπληξη. Άγγιγμα. Θεραπεία. Φόβος. Αυτοπροστασία. 

Φυγή! Εγκατάλειψη. Μόνος πάλι. Περικυκλωμένος. Μόνος. Δεμένος. 

Ακόμα μόνος!  

Μεσάνυχτα. Σκοτάδι. Δίκη. Αρχιερέας. Θρησκεία χωρίς Θεό. 

Συμφέρον. Υπερηφάνεια. Μάρτυρες. Μάρτυρες; Ψεύτες! Ερώτηση. “Είσαι 

ο Χριστός;” Σιγή. Ερώτηση. Αναθεματίζει. Απάντηση. Απαράδεκτη. 

Αγανάκτηση. Φτύσιμο. Χτυπήματα. Θυμός. Απειλές. Κατηγορία. 

“Βλασφημία!” “Ένοχος!” Ένοχος; Αθώος!  

Φωτιά. Παρακολουθεί. Ακούει. Αναγνωρίζεται. Ερώτηση. Άρνηση. 

Ερώτηση. Άρνηση. Ερώτηση. Βρίζει. Άρνηση. Κόκορας. Λάλημα. 

Ανάμνηση. Ματιά. Απογοήτευση. Συμπόνια. Ντροπή. Θρήνος. Φυγή.  

Προδότης. Συνειδητοποίηση. Καταδίκη. Τύψεις. Ντροπή. Αργύρια. 

Αξία; Καμία! Απόγνωση. Ομολογία. “Σταματήστε!” “Ποτέ!” Σκληρότητα. 

Ψυχρότητα. Τρέξιμο. Σχοινί. Λαιμός. Αυτοκτονία.  

Με δεμένα μάτια. Εμπαιγμός. Ράπισμα. “Ποιος;” “Προφήτεψε!” Γέλιο.  

Πρωί. Δέσμιος. Περπατά. Πιλάτος. Κρίση. Δίκη. Κατηγορίες. Όρθιος. 

Εξέταση. Ερώτηση. Απάντηση. Συνειδητοποίηση. Διάκριση. “Αθώος!”  

Γαλιλαία.  Γαλιλαίος; “Α!” “Ηρώδης!” Αποστέλλεται. Ερωτήσεις. Σιγή. 

“Πιλάτος!” Επιστρέφεται.  

Συμβιβασμός; Απελευθέρωση; “Έναν!” “Ποιον;” “Το Βαραββά!” Τον 

Αθώο; Τον Ένοχο; Ποιον διαλέγετε; Τον Ένοχο!  
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Στρατιώτες. Βαναυσότητα. Γυμνός. Δεμένος. Μαστίγιο. Κόκκαλο. 

Μέταλλο. Αιχμηρό. Λαβή. Βραχίονας. Μαστίγωμα. Σηκώνεται. Πέφτει. 

Μαστιγώνεται. Σχίζεται. Μαστιγώνεται. Σχίζεται. Μαστιγώνεται. Σχίζεται. 

Κρέμεται. Αιμορραγεί. Αξιοπρέπεια. Σιωπή. Ντυμένος. Πορφύρα. Στεφάνι. 

Αγκάθια. Σκήπτρο. Κοροϊδία. “Χαίρε.” “Βασιλιά!” Φτύσιμο. 

“Ικανοποιηθήκατε;” “Όχι.!” “Αθώος!” “Όχι.!” Πονηριά. Πίεση. Λεκάνη. 

Χέρια. Έπλυνε. “Σταύρωσέ Τον!”  

Σταυρός. “Περπάτα!” Βαρύς. Σέρνεται. Παραπατά. Πέφτει. Σηκώνεται. 

Πέφτει. Σηκώνεται. Πέφτει. “Εσύ!” Ανακούφιση. Λόφος. Ανεβαίνει. 

Πέφτει. Ανεβαίνει.  

Ξύλο. Καρφιά. Σφυρί. Αρπαγή. Σπρώξιμο. Κράτημα. (Δε χρειαζόταν!) 

Υποταγή. Σιγή. Σφυροκόπημα. Διαπερνά. Σκίζεται. Τινάζεται. Τραντάζεται. 

Τρέμει. Αιμορραγεί. Αγαπά. Ακόμα! Θεατές. “Γιατί;” Σύγχυση. Δάκρυα. 

Φόβος.  

Τον σήκωσαν. Τοποθέτησαν. Τρύπα. Γδούπος. Σχίσιμο. Σκάψιμο. 

Κρέμασμα. Με κομμένη την ανάσα. Λαχανιάζει. Μάτια διάπλατα.  

Σφαδάζει. Αγωνία. Κοιτάζει κάτω. Επαφή με τα μάτια. Κοιτάζει γύρω. 

Επαφή με τα μάτια. Δάκρυα. Ανασηκώνεται. Τεντώνεται. Ξαναπέφτει. 

Παύει.  Ανασηκώνεται.  Τεντώνεται.  Ξαναπέφτει.  Βάρος. Χέρια. Πόδια. 

Τρύπες. Σκίσιμο. Ξίδι. Άρνηση.  

Σταυρός. Σταυροί. Δεξιά. Αριστερά. Λόγια.  Λόγια εξευτελιστικά. 

“Σώσε τον Εαυτό Σου!” “Εμάς!” Αποδοκιμασία. Διάκριση. Αναγνώριση. 

Παράκληση. Παράδεισος. “Θα με θυμηθείς;” Αποδοχή. Υπόσχεση. 

Ευγνωμοσύνη. Γαλήνη. Μητέρα. Μόνη. Φροντίδα. “Ο Υιός σου!” Σε 

παρακαλώ. “Η μητέρα σου!”  Σεισμός.  

Με εγκατέλειψες; “Πατέρα;” “Γιατί;” 

Ουρανός. Ήλιος. Έκλειψη. Φεγγάρι. Σκοτάδι.  

Ψυχή. Πόνος. Έκλειψη. Φως. Αγάπη. 
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Ανυποχώρητη. Αντέχει. Συνεχίζει. “Συγχώρεσε!”  

Πεθαίνει. Αγαπά. Ανιδιοτελώς. Θριαμβευτής.  

Δαίμονες. Τρέμουν. Συνειδητοποιούν. Ηττήθηκαν. 

Γαλήνη. Υποταγή. Εμπιστοσύνη. Μάτια κλειστά. 

Σκοτάδι. Σκοτάδι; Όχι. Φως!  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΠΟΥ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΙΣΤΟΥΣ 
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12 
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 

 
 Περνώ το κατώφλι μιας γνωστής πόρτας, ρίχνω μια ματιά τριγύρω 

και αυτό που βλέπω με κάνει να φωνάξω δυνατά, “Τι ακριβώς συμβαίνει 

εδώ μέσα;” 

Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μου. 

Μερικές φορές η προσπάθειά μου να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα 

μου, μου κόβει την ανάσα.  Αναμφίβολα καταλαβαίνεις τι εννοώ.  Η καρδιά 

μου απηχεί τα λόγια του βασιλιά Δαβίδ, καθώς αναφωνούσε στον Κύριο: 

“Θα σε υμνώ, επειδή πλάστηκα με φοβερό και θαυμάσιο τρόπο· τα έργα 

σου είναι θαυμάσια και η ψυχή μου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά” (Ψαλμός 

139:14). 

Ναι, είμαι θαυμάσια πλασμένος – και είμαι ευγνώμων γι’αυτό – 

αλλά ταυτόχρονα είμαι και πολυσύνθετος· κι αυτή είναι ακόμη μια λέξη που 

μου ταιριάζει. Ο Θεός μας έπλασε υπέροχα πολυσύνθετους – μια ψυχο-

συναισθηματική μηχανή ισορροπίας και αρμονίας, που είναι τέλεια 

συντονισμένη. Η αμαρτία όμως έχει προσθέσει σε αυτή την αρμονία μια 

διεστραμμένη πολυπλοκότητα.  Συμβαίνουν πράγματα στο μυαλό μας που 

δε θά’πρεπε να συμβαίνουν.   

Όλοι μας, ως Χριστιανοί, αναφερόμαστε συχνά στον Ιησού ως τον 

“Μεγάλο Γιατρό”, υπονοώντας τις πολλές θεραπείες που έκανε.  Πρόκειται 

για ένα υπέροχο τίτλο.  Ο Ιησούς όμως αξίζει πολύ περισσότερο έναν άλλο 

τίτλο. Επειδή θεράπευσε πολύ περισσότερες καρδιές παρά σώματα, ίσως 



 114

θά’πρεπε να Τον αποκαλούμε ως τον “Μεγάλο Ψυχίατρο”. Μια σωματική 

ασθένεια όταν συγκριθεί με μια ψυχική ασθένεια φαντάζει κάτι το 

ασήμαντο. 

Το πρόβλημα της αμαρτίας άρχισε μέσα σ’ένα νου, το νου του 

Εωσφόρου: “Επειδή εσύ έλεγες στην καρδιά σου: Εγώ…Εγώ…Εγώ…Εγώ.. 

Εγώ…” (Ησαΐας 14:13,14). Για τον έκπτωτο, ο Ιεζεκιήλ είπε: “Αδικία 

βρέθηκε μέσα σε σένα…από το πλήθος του εμπορίου σου γέμισαν το 

εσωτερικό σου από ανομία…η καρδιά σου υψώθηκε εξαιτίας της 

ωραιότητάς σου…βεβήλωσες τα ιερά σου (το ναό του νου) (Ιεζεκιήλ 28:15-

18). 

Ο προφήτης Ησαΐας περιέγραψε την ανθρώπινη κατάσταση της 

αμαρτίας ως μια ψυχοπάθεια:  

“Ολόκληρο το κεφάλι είναι άρρωστο και όλη η καρδιά χαυνωμένη· 

από το πέλμα του ποδιού μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει σ’αυτόν ακεραιότητα, 

αλλά τραύματα και μελανιές και σάπια έλκη” (Ησαΐας 1:5,6). 

Αν το μεταφράσουμε ελεύθερα σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε 

διανοητικά άρρωστοι, συναισθηματικά δυσλειτουργικοί, πνευματικά 

παράφρονες. Η αμαρτία είναι ένα πρόβλημα της καρδιάς, και η σωτηρία 

αφορά τη θεραπεία της καρδιάς, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Ο άνθρωπος είναι νους. Έχουμε σώμα, αλλά είμαστε νους με όλα 

όσα αυτός περιλαμβάνει: νοημοσύνη, συνείδηση, μνήμη, λογική, φαντασία, 

θέληση, κίνητρο, συναίσθημα, κτλ. Ο απόστολος Παύλος αποκάλεσε τη 

διάσταση αυτή της ανθρώπινης φύσης μας ως “ο εσωτερικός άνθρωπος” 

(Προς Εφεσίους 3:16). Ο Ιησούς αποκάλεσε “το  μέσα” σε αντίθεση με “το 

απέξω” (Κατά Ματθαίο 23:25,26). Εδώ “στο μέσα” βρίσκεται η ταυτότητα 

και ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Επίτρεψέ μου να φέρω ένα κάπως 

χοντροκομμένο παράδειγμα, για να δείξω ότι το σώμα σου είναι απλά το 

όργανο του νου σου. 
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Αν ας πούμε την επόμενη εβδομάδα έκανες μια μεταμόσχευση 

νεφρού, θα παρέμενες ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν τοποθετηθεί το 

φυσικό όργανο κάποιου άλλου στο σώμα σου. 

Συμφωνείς; 

Αν έπειτα έκανες μια μεταμόσχευση καρδιάς, θα παρέμενες ο ίδιος 

άνθρωπος, παρόλο που τώρα έχεις την καρδιά κάποιου άλλου.  Αν λίγο 

αργότερα σου είχαν ακρωτηριαστεί και τα δύο χέρια και γινόταν στους 

καρπούς σου μεταμόσχευση δυο καινούργιων χεριών από κάποιον που 

μόλις είχε πεθάνει (δυο τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις μεταμόσχευσης 

χεριών έχουν πραγματοποιηθεί στις μέρες μας), και πάλι θα ήσουν ο ίδιος 

άνθρωπος και όχι άλλος, παρόλο που θα χρειαζόταν καιρός για να 

συνηθίσεις να βλέπεις τις ουλές και τους κάλους κάποιου άλλου στα 

καινούργια σου χέρια. 

Ο κατάλογος των μεταμοσχεύσεων θα μπορούσε να συνεχιστεί, 

αλλά ας σταματήσουμε εδώ.  Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, ανεξάρτητα 

από το πόσα μέρη του σώματος θα ήταν δυνατό να  χάσεις και πόσα 

μοσχεύματα από άλλους θα ήταν δυνατόν να  προσαρτηθούν στο σώμα σου, 

εσύ θα εξακολουθούσες να είσαι ο ίδιος άνθρωπος που πάντα ήσουν. 

Ακόμα κι αν υπήρχε η δυνατότητα να κάνεις μια ολική μεταμόσχευση 

σώματος εκτός από τον εγκέφαλό σου, ο οποίος εμπεριέχει το θαυμάσιο 

μυστήριο του μυαλού – την επόμενη μέρα θα παρέμενες ο ίδιος άνθρωπος.  

Στην πραγματικότητα, κάτι παρόμοιο με την ολική μεταμόσχευση σώματος 

πρόκειται να σου συμβεί κάποια μέρα. Όταν πεθάνεις, το τωρινό σου σώμα 

θα αποσυντεθεί στο χώμα. Τη μέρα της ανάστασης θα έρθεις στη ζωή μ’ένα 

νέο, αθάνατο σώμα, που θα αποτελείται από εντελώς διαφορετικά μόρια 

ύλης. Κι όμως, θα εξακολουθείς να είσαι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που 

ήσουν πριν πεθάνεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η ουσιαστική σου ταυτότητα 

συνιστάται από το χαρακτήρα σου: σκέψεις και αισθήματα, κίνητρα και 
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αναμνήσεις των πράξεων που έγιναν, σαν εκδήλωση του εσωτερικού 

ανθρώπου. Το σώμα είναι, κατά κάποιο τρόπο, το σπίτι στο οποίο κατοικείς. 

Ο νους υπαγορεύει τις ενέργειες του σώματος. “Επειδή, όπως σκέφτεται 

στην ψυχή του, τέτοιος είναι” (Παροιμίες 23:7). Με άλλα λόγια, το 

περιεχόμενο του νου ενός ανθρώπου καθορίζει τον τρόπο που αυτός 

συμπεριφέρεται με το σώμα.  “Με κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου· 

επειδή απ’αυτή προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής” (Παροιμίες 4:23). 

Μην παρανοήσεις αυτό που λέω.  Το σώμα είναι τέτοιας ζωτικής 

σημασίας, ώστε είναι αδύνατον να υπάρχει συνειδητή ζωή χωρίς αυτό.  

Αλλά το σώμα απλά κάνει ότι του υπαγορεύει ο νους και, επομένως, είναι 

το λιγότερο σημαντικό για την προσωπικότητά σου. Η ανακατασκευή του 

σώματός μας θα είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση. Στο δεύτερο ερχομό του 

Κυρίου, Αυτός “σε μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού”, κατά κάποιο τρόπο, “θα 

μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με 

το σώμα της δόξας Του” (Α΄ Προς Κορινθίους 15:52, Προς Φιλιππησίους 

3:21).  Αλλά η αναδιάπλαση του νου και των συναισθημάτων μας είναι ένα 

πολύ πιο δύσκολο και λεπτεπίλεπτο ζήτημα, ακόμα και για τον 

Παντοδύναμο. Με την αναδιάπλαση του σώματός μας, Αυτός απλά 

ασχολείται με φυσική ύλη. Μια στιγμιαία πράξη. Αλλά με την 

αναδημιουργία του εσωτερικού μας κόσμου, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια 

ελεύθερη βούληση που είναι αποφασισμένη να εξυπηρετήσει το εγώ, κάτω 

από την επιρροή μιας πλάνης που τη τυφλώνει. Ο Θεός πρέπει να πει και να 

ξαναπεί, όχι μόνο τον ένα και μοναδικό λόγο στιγμιαίας υλικής 

δημιουργίας, αλλά πολλά λόγια σταδιακής ψυχοπνευματικής δημιουργίας 

“από δόξα σε δόξα”. Λόγια αυτο-αποκάλυψης στο σκοτάδι. Λόγια 

θεραπείας για τον άρρωστο που δεν έχει συνειδητοποιήσει την κατάστασή 

του. Λόγια οδυνηρής αλήθειας σε καρδιές που κρύβονται πίσω από  

ψέματα. 
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Η πτώση της ανθρωπότητας αφορούσε τέσσερα βασικά στάδια 

παρακμής.  Θα αναφέρω το κάθε στάδιο, σύμφωνα με τη σειρά κατά την 

οποία επηρεάστηκαν ο Αδάμ και η Εύα. 

 1.  Εσφαλμένη αντίληψη.  Το πρόβλημα της αμαρτίας εισέβαλε στην 

ανθρώπινη καρδιά στο επίπεδο της αντίληψης.  Ο Σατανάς μετέδωσε μια 

ψεύτικη εικόνα για τον Θεό. Παρουσίασε το Δημιουργό ως έναν 

αναξιόπιστο, ιδιοτελή τύραννο, ο οποίος κρατούσε τον Αδάμ και την Εύα 

κάτω από ένα έλεγχο που δε χρειαζόταν (Γένεση 3:1-5). Ενώ ισχυριζόταν 

ότι ο Θεός ήταν εγωιστής, ο Διάβολος (ο πειράζων) επιδίωξε με λεπτό και 

έξυπνο τρόπο να ξυπνήσει τον εγωισμό στην ανθρώπινη καρδιά· και το 

πέτυχε. Πιστεύοντας στη διαστρεβλωμένη αντίληψη του Διαβόλου για τον 

Θεό, η Εύα κατέγραψε την ψεύτικη εικόνα στη συσκοτισμένη πια φαντασία 

της σαν να ήταν αληθινή.  Εξαπατήθηκε, επιτρέποντας να διαστρεβλωθεί η 

αντίληψή της για τον Θεό. 

2.  Έλλειψη εμπιστοσύνης.  Μόλις η ψεύτικη εικόνα έγινε πιστευτή, 

η εμπιστοσύνη κλονίστηκε. Η Εύα έπαψε να πιστεύει ότι ο Θεός την 

αγαπούσε από ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Δεν εμπιστευόταν πια τον 

Δημιουργό της και επέλεξε να ζήσει για τον εαυτό της. 

  3.  Ανυπακοή.  Η ανταρσία ήταν το επόμενο λογικό βήμα.  Η ηθική 

παραβίαση της θέλησης του Θεού εκ μέρους της Εύας προέκυψε από το 

πρόβλημα που είχε γεννηθεί στο νου και στην καρδιά της. Η εξωτερική 

ανυπακοή είναι σύμπτωμα μιας βαθιάς εσωτερικής πτώσης στο πεδίο της 

αντίληψης και εμπιστοσύνης. 

 4.  Ενοχή.  Μόλις η εσωτερική ανταρσία εκδηλώθηκε με ανυπακοή, 

ένα αίσθημα καταδίκης και ντροπής άρχισε να βαραίνει τη συνείδησή τους.  

“Κι ανοίχτηκαν και τα μάτια των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί” 

(Γένεση 3:7). Επειδή η είσοδός τους στην αμαρτία έγινε εξαιτίας μιας 

εξαπατημένης καρδιάς σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού, η ενοχή που 
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ακολούθησε έγινε το μέσο για να συνεχιστεί και να βαθύνει η εξαπάτηση. Ο 

Αδάμ και η Εύα επέλεξαν να απομακρυνθούν από τον Δημιουργό τους και 

να ζήσουν για τον εαυτό τους, επειδή πίστεψαν μια διαστρεβλωμένη εικόνα 

γι’Αυτόν. Έπειτα, καθώς αισθάνθηκαν το φριχτό πόνο της ενοχής για το 

λάθος τους η σκοτεινιασμένη φαντασία τους υπέθεσε ότι η καταδίκη που 

τους συνέθλιβε έπρεπε να προέρχεται από τον Θεό· ότι Αυτός, που 

εγωιστικά τους κρατούσε κάτω από τον αυθαίρετο έλεγχό Του, τώρα τους 

επέβαλλε μια εξίσου αυθαίρετη καταδίκη. Επομένως “φοβούνταν”, Αυτόν 

τον οποίο πάντα πλησίαζαν χωρίς φόβο και επιδίωξαν να κρυφτούν απ’ 

Αυτόν (Γένεση 3:8-10). Η ενοχή τους διαιώνισε την εσφαλμένη αντίληψη 

πάνω στην οποία βασίστηκε η ανταρσία τους. Ένας θανάσιμος κύκλος 

τέθηκε ξεκίνησε μέσα τους. 

 

Συχνά προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της αμαρτίας 

μέσα μας και μέσα στους άλλους κάνοντας κάθε προσπάθεια για να 

διορθώσουμε την εξωτερική συμπεριφορά (το επίκεντρο της προσοχής μας 

στο στάδιο 3). Είναι βέβαιο ότι η ανυπακοή στο Θεό είναι ένα σοβαρό 

πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να 

διορθωθεί με το να προσπαθούμε να υπερνικήσουμε την κακή 

συμπεριφορά, ενώ συγχρόνως επιτρέπουμε στην εσωτερική διάσταση της 

αμαρτίας να παραμένει αθεράπευτη.  Η προσπάθειά σου να υπερνικήσεις 

την αμαρτία εστιάζοντας την προσοχή σου στην αμαρτωλή συμπεριφορά, 

μοιάζει με το να προσπαθείς να περπατήσεις σε τεντωμένο σχοινί 
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κοιτάζοντας προσεκτικά τα πόδια σου και το σχοινί.  Είναι αδύνατο.  Μόνο 

αν κοιτάζεις προς τα πάνω, πέρα από τα πόδια σου, μπορείς να πετύχεις την 

ισορροπία.  Παρόμοια, μόνο αν κοιτάζεις προς τα πάνω, πέρα από τον εαυτό 

σου, την αλήθεια για τον Θεό, μπορείς να υπερνικήσεις την αμαρτία 

(καταλαβαίνοντας το πως έχουν τα πράγματα και παίρνοντας μια σταθερή 

απόφαση στο στάδιο 1). Ακόμα κι αν επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο 

πειθαρχίας στη συμπεριφορά, εφόσον διαιωνίζεται η σοβαρά εσφαλμένη 

αντίληψη για το χαρακτήρα του Θεού, το ηθικό οικοδόμημα στηρίζεται 

πάνω σε θεμέλια ενοχής και φόβου. Το κίνητρο για την υπακοή παραμένει 

εγωκεντρικό και, στην πραγματικότητα, είναι ανυπακοή που μεταμφιέζεται 

ως υπακοή. Δεν επιτυγχάνεται πραγματική νίκη κατά της αμαρτίας, αλλά 

στη πραγματικότητα συνεχίζεται η ανταρσία με το προσωπείο της 

θρησκείας. Αυτό είναι πάντα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να 

υπηρετήσουμε το Θεό, χωρίς πραγματικά να αγαπάμε το χαρακτήρα Του. 

Πρόκειται για μια τυφλή υπακοή. 

Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός πλησίασε τον Αδάμ και την Εύα 

ύστερα από την πτώση τους, είναι εξαιρετικά διαφωτιστικός.  Μας βοηθά 

να κατανοήσουμε την ομορφιά του όλο χάρη χαρακτήρα Του.  

“Και ο Κύριος ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και του είπε: ‘Πού είσαι;’  

κι εκείνος είπε: ‘Άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα, 

επειδή είμαι γυμνός· και κρύφτηκα.’  Και ο Θεός τού είπε:  ‘Ποιος σου 

φανέρωσε ότι είσαι γυμνός;  Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε 

πρόσταξα να μη φας;” (Γένεση 3:9-11). 

Γιατί ο παντογνώστης Θεός κάνει ερωτήσεις; Μήπως προσπαθεί να 

μάθει κάτι που δε γνωρίζει; Περιμένει να Του πει ο Αδάμ κάτι που Του 

διέφυγε; Προφανώς όχι. Κάνει ερωτήσεις ως μέσο επαφής και όχι για να 

μάθει κάτι. Θέλει ο Αδάμ και η Εύα να σκεφθούν τι έκαναν και να Τον δουν 

όπως είναι. 
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Η πρώτη ερώτηση είναι: “Πού είσαι;” Ο Θεός ήξερε που ακριβώς 

βρίσκονταν και θα μπορούσε να τους αιφνιδιάσει χωρίς προειδοποίηση· και 

το γνώριζαν. Το ότι κρύφτηκαν από τον παντοδύναμο Θεό ήταν μια πράξη 

παραφροσύνης που πηγάζει από φόβο.  Τους ρώτησε που ήταν επειδή ήθελε 

να ακούσουν τη φωνή Του, γιατί πολλά μπορούν να μεταδοθούν ανάλογα 

με τον τόνο της φωνής. Είναι σαφές ότι το κάλεσμά Του ήταν απαλλαγμένο 

από απειλή και καταδίκη, για τον απλούστατο λόγο ότι βγήκαν αμέσως από 

το μέρος όπου κρύβονταν και παρουσιάστηκαν μπροστά Του.  Το κάλεσμά 

Του ήταν μια στοργική έκκληση που ήταν σαν να ήθελε να τους πει:  “Είμαι 

εδώ και ξέρω τι κάνατε, και εξακολουθώ να σας αγαπώ. Ελάτε σε Μένα και 

θα σας βοηθήσω σ’αυτή την τραγική κατάσταση”. 

Η δεύτερη ερώτηση είναι ακόμη πιο εκπληκτική.  Όταν ο Αδάμ 

εξήγησε ότι κρύφτηκαν από φόβο, επειδή ήταν γυμνοί, ο Θεός ρώτησε: 

“Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός;” 

Τι απίστευτα, θαυμαστός  Θεός! 

Θα μπορούσε να είχε πει: “Σωστά, αντάρτες, είστε γυμνοί· 

απογυμνωθήκατε τελείως από την αθωότητά σας. Θά’πρεπε να φοβάστε, 

επειδή η ενοχή σας είναι μεγάλη”· αλλά δεν το έκανε. Το βαθύτερο νόημα 

αυτής της ερώτησης είναι σαφές. Ο Θεός ήθελε να καταλάβουν ότι δεν 

ευθυνόταν Αυτός για την ντροπή και την ενοχή τους. Το νόημα της 

ερώτησης είναι: “Ποιος έστρεψε την προσοχή σας στη γύμνια σας;  Πάντως 

όχι Εγώ”.  Ναι, ήταν γυμνοί και ένοχοι, αλλά ο Θεός δεν τους είχε πει ότι 

ήταν ένοχοι. Δε χρειαζόταν να το κάνει. Η συνειδητοποίηση προήλθε μέσα 

από τις καρδιές τους. Και δικαίως έγινε έτσι. Αυτό που είχαν κάνει δεν ήταν 

σωστό και το γνώριζαν απόλυτα. Αλλά ο Θεός ήθελε, πάρα πολύ, να κάνει 

μια διάκριση ανάμεσα στην καταδίκη που αισθάνονταν για τον εαυτό τους 

και στο πως αισθανόταν Ίδιος γι’ αυτούς.  Αμέσως άρχισε να τους εξηγεί τα 
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καλά νέα για τη σωτηρία, δίχως να ξεστομίσει ούτε μια λέξη περιφρόνησης 

(Γένεση 3:12-15).   

Η τρίτη ερώτηση σκοπό είχε να στρέψει ακόμα πιο πολύ την 

προσοχή τους στο γεγονός ότι η ενοχή που αισθάνονταν προερχόταν άμεσα 

από την αμαρτία τους: “Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε 

πρόσταξα να μη φας;” Ο Κύριος ήξερε ότι είχαν φάει τον απαγορευμένο 

καρπό. Αλλά επισήμανε την αμαρτία καθ’ αυτή δίχως να τους επιβάλλει 

αυθαίρετη καταδίκη, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που είχαν 

κάνει ήταν κυριολεκτικά λάθος και ότι Αυτός εξακολουθούσε να τους 

αγαπάει. Πρέπει λοιπόν, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν 

καταδικάζει; Όχι, βέβαια. Ο Θεός καταδικάζει.  Καταδικάζει όμως την 

αμαρτία, ενώ ταυτόχρονα αγαπά τον αμαρτωλό. 

Σ’όλη αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στο Θεό και τους έκπτωτους, 

Αδάμ και Εύα, βλέπουμε τον Γιατρό των ψυχών να θεραπεύει με το 

ιαματικό βάλσαμο της χάρης Του. Βλέπουμε τον “Μεγάλο Ψυχίατρο” σε 

δράση. Εδώ αποκαλύπτεται η ψυχολογία της χάρης – τι είναι και πώς 

λειτουργεί. Αποδεικνύεται ότι η ενοχή της αμαρτίας είναι μια 

καταστρεπτική δύναμη και ότι η μη-καταδικαστική αγάπη του Θεού είναι η 

κατάλληλη θεραπεία. Προχωρώντας χρονικά, ο απόστολος Παύλος 

συνέλαβε το βαθύτερο νόημα του τρόπου λειτουργίας της χάρης:  

“Και όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη” (Προς 

Ρωμαίους 5:20),   

Η ουσία εδώ βρίσκεται στο ότι υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες 

δυνάμεις που μετρούν τη δύναμή τους και η μια ξεπερνά την άλλη. 

Σύμφωνα με κάποιες άλλες μεταφράσεις η αλήθεια αυτή αποδίδεται 

ως εξής: “Αν και η αμαρτία φαίνεται να είναι μεγάλη και βαθιά, δόξα τω 

Θεώ, η χάρη Του είναι μεγαλύτερη και ακόμα πιο βαθύτερη!”. “Αλλά όπου 
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τα αμαρτήματα πλήθαιναν, η τρυφερή αγάπη του Θεού υπερχείλιζε όλο και 

περισσότερο”. 

Η χάρη σώζει συνεχίζοντας… συνεχίζοντας… συνεχίζοντας να 

αγαπά στον υπέρτατο βαθμό. Ξεπερνά την ενοχή ως η κυρίαρχη δύναμη.  

Όπως ο νόμος της ταχύτητας ξεπερνά το νόμο της βαρύτητας, έτσι και η 

αρχή της χάριτος ξεπερνά την αρχή της αμαρτίας.  Ενώ η ενοχή λέει: “Είσαι 

ένας τιποτένιος αντάρτης, ένα χαμένο κορμί, που δεν αξίζει καν να ζει”, η 

χάρη λέει: “Αυτή είναι η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Αλλά ο Θεός 

εξακολουθεί να σ’αγαπά και βλέπει ότι υπάρχει μέσα σου τέτοια μεγάλη 

αξία, ώστε κυριολεκτικά παρέδωσε τη ζωή Του για να ζήσεις εσύ”. 

Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η χάρη του Θεού φτάνει μέχρι ένα 

ορισμένο σημείο και μετά σταματά. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, αν 

ένας άνθρωπος βυθιστεί πολύ βαθιά στην αμαρτία, η οργή του Θεού ξεκινά 

από το σημείο που σταματά η συγχώρεσή Του. Αυτό όμως δεν αληθεύει 

καθόλου.  Η αγάπη του Θεού που συγχωρεί δεν έχει όρια· και αυτό ακριβώς 

την κάνει τόσο εξαιρετικά δυνατή. Ο Κύριος  δηλώνει για τον Εαυτό Του:  

“Εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιώνομαι” (Μαλαχίας 3:6). Είναι “ο ίδιος χθες 

και σήμερα και στους αιώνες” (Προς Εβραίους 13:8). “Στον οποίο δεν 

υπάρχει αλλοίωση ή σκιά μεταβολής” (Ιάκωβος 1:17). Δεν υπάρχει κανένα 

αμάρτημα που νά’ναι τόσο κακό, ώστε ο Θεός να αρνείται να το 

συγχωρέσει. 

Πώς, τότε, θα υπήρχε περίπτωση να χαθεί κάποιος; 

Ποτέ δε θα χανόταν λόγω της ύπαρξης ενός ορίου πέρα από το 

οποίο η χάρη του Θεού δε θα μπορούσε να φτάσει. Αλλά είναι δυνατό να 

καταστρέψει κάποιος την ψυχολογική του ικανότητα να λάβει συγχώρεση.  

Σε πολλές εκ βαθέων συζητήσεις με τον πνευματικό τους, οι άνθρωποι 

μερικές φορές διηγούνται την απελπιστική τους κατάσταση, κι έπειτα 

ρωτούν αν έχουν ίσως διαπράξει “το ασυγχώρητο αμάρτημα”.  Ρωτούν: “Θα 



 123

με συγχωρέσει ο Θεός μετά από αυτό που έκανα;” Η απάντηση είναι πάντα: 

“Και βέβαια, ναι!”. Η σωστή ερώτηση θα ήταν: “Μπορείς να λάβεις τη 

συγχώρεση του Θεού;”. Ο Θεός πάντα συγχωρεί. Εκείνοι που τελικά 

χάνονται, θα χαθούν επειδή θεώρησαν τον εαυτό τους ασυγχώρητο, 

σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη και όχι με την αντίληψη του Θεού·  

δηλαδή, θα είναι ανίκανοι να δουν και να αγκαλιάσουν τη συγχώρεση του 

Θεού εξαιτίας της συνεχούς εμμονής τους στην αμαρτία. Όταν κάποιος 

κάνει τέτοιες ερωτήσεις όπως: “Έχω διαπράξει το ασυγχώρητο αμάρτημα;”, 

σημαίνει ότι δεν το έχει διαπράξει. Η ανησυχία αυτών των ανθρώπων 

αποκαλύπτει ότι στη συνείδησή τους υπάρχει ζωντανή η επιθυμία για 

συγχώρεση. 

Η αγάπη του Θεού που συγχωρεί είναι μια συνεχής υπέροχη 

πραγματικότητα με απεριόριστες διαστάσεις. Αλλά η αμαρτία είναι μια 

δύναμη που επιβάλλει την ενοχή, της οποίας ο κύριος στόχος είναι να 

εμποδίσει την αντίληψή μας για τη φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού.  Η χάρη 

λειτουργεί ως μια κυρίαρχη δύναμη που σπάει το φράγμα της ενοχής μας 

και βυθίζει το νου και τα συναισθήματα μας στην αλήθεια της αγάπης του 

Θεού, μιας αγάπης που υπερβαίνει την αμαρτία.  Η χάρη μας πείθει ότι, 

παρά τις αμαρτίες μας, ο Θεός εξακολουθεί να μας αποδίδει άπειρη αξία, 

γεγονός που φανερώθηκε με τη θυσία της ίδιας της ζωής Του για τη δική 

μας σωτηρία.  “Εκεί όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη”. 

Ο απόστολος Ιωάννης εξέθεσε την ψυχολογία της χάρης με τα 

παρακάτω βαθυστόχαστα λόγια: 

“Από τούτο έχουμε γνωρίσει την αγάπη, επειδή Εκείνος την ψυχή 

του έβαλε για χάρη μας…Επειδή, αν η καρδιά μας, μας κατακρίνει, ο Θεός 

βέβαια είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα” (Α΄ 

Ιωάννη 3:16,20). 
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Ο Ιωάννης επισημαίνει ότι η καταδίκη είναι ένα ψυχολογικό 

φαινόμενο που συμβαίνει στην ανθρώπινη καρδιά λόγω της αμαρτίας. Η 

καταδίκη δεν είναι αυθαίρετη, αλλά ουσιαστικά συνδεδεμένη με την 

καταπάτηση του αγίου νόμου του Θεού. Αντί να υιοθετήσει μια στάση 

καταδίκης προς τον αμαρτωλό, ο απόστολος Ιωάννης παρουσιάζει τον Θεό 

να είναι μεγαλύτερος από την ενοχή που αισθανόμαστε για τις αμαρτίες 

μας. Η χάρη Του είναι μεγαλύτερη από την αμαρτωλή μας κατάσταση.  

Επειδή, Αυτός γνωρίζει τα πάντα – κάθε αμαρτία που έχουμε διαπράξει και 

ακριβώς πόσο άσχημα και κακόβουλα είναι τα αμαρτήματά μας – κι ωστόσο 

εξακολουθεί να μας αγαπά. Το έλεος Του ξεπερνά τις κατηγορίες της 

συνείδησής μας. Το να πιστέψουμε ότι ο Θεός μας γνωρίζει πλήρως κι 

ωστόσο μας αγαπά πλήρως, είναι η ουσία της θεραπείας μας.  Με αυτό τον 

τρόπο, η χάρη υπερνικά την αμαρτία μας και την ενοχή μας. 

Έχοντας καλύψει αυτό το κρίσιμο σημείο, είμαστε πια έτοιμοι να 

δεχτούμε τη θεραπεία της καρδιάς μας από το Μεγάλο Ψυχίατρο. Σε 

παρακαλώ, αντιμετώπισε το ζήτημα αυτό με μεγάλη σοβαρότητα. Στάσου 

αυτή τη στιγμή στην ησυχία του εσωτερικού σου κόσμου και παραδέξου 

την αλήθεια για τον εαυτό σου και την αλήθεια για το Θεό. “Και θα 

γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει” (Κατά Ιωάννη 

8:32). 

Ομολόγησε: Είμαι ένας εξαπατημένος και απελπισμένος 

αμαρτωλός. Το μυαλό μου είναι διαταραγμένο με σκοτεινές εικόνες για το 

Θεό. Τέτοιος αντάρτης και εγωιστής είμαι! Η καρδιά μου έχει πληγωθεί 

βαθιά από την ενοχή και την ντροπή. Ο φόβος που μου προκάλεσαν τα 

ψέματα που έχω πιστέψει, με κάνει να θέλω να κρυφτώ από τον Θεό και να 

μην Τον δω ποτέ. 

Ομολόγησε τη μεγαλύτερη πραγματικότητα:  Τώρα πια παύω να 

κρύβομαι, επειδή διακρίνω το γλυκό έλεος στη φωνή Του. Θα μπορούσε να 
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είναι αλήθεια ότι καλεί εμένα με την επιθυμία να με αγκαλιάσει και να με 

γιατρέψει παρά να με καταδικάσει και να με καταστρέψει; Ναι, πιστεύω ότι 

είναι αλήθεια. Αισθάνομαι τη χάρη Του να υπερπερισσεύει 

υπερκαλύπτοντας την αμαρτία μου. Η καρδιά μου με καταδικάζει, αλλά 

Αυτός όχι· και έτσι επιλέγω να αναπαυθώ στην αγάπη Του, ξεφεύγοντας 

από την αμαρτία και τη ντροπή μου. 

 

Θεραπευτή της ψυχής μου:  Θεράπευσε κάθε άνθρωπο που διαβάζει 

σ’αυτό το βιβλίο για την απεριόριστη, την αμετάβλητη αλήθεια της χάρης Σου.  

Βοήθησε τον καθένα, όπως βοηθάς εμένα, να πιστέψει ότι Εσύ είσαι αληθινά 

μεγαλύτερος στη χάρη από όλη την ενοχή για τις αμαρτίες του. Μόνο μέσω 

του Χριστού παύω να κρύβομαι.  Αμήν. 
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13 
ΜΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΠΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΕΙ 
 

Ελπίζω ο συγκεκριμένος νεαρός να μην ενοχληθεί που θα πω αυτή 

την ιστορία. Θα τον έφερνα ίσως, σε δύσκολη θέση και γι’αυτό θα 

αποκρύψω την ταυτότητά του αποκαλώντας τον William, με έμφαση στο 

Will (που σημαίνει θέληση). Κι αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν 

περίπου κατά τα 9/10 “θέληση” και μόνο κατά το 1/10 οτιδήποτε άλλο 

συνιστά έναν άνθρωπο. 

Μια μέρα, ο δεκαπεντάχρονος Will έγινε δέσμιος της ισχυρής του 

θέλησης. Έτσι αποφάσισε να πάρει το αυτοκίνητό μου για μια βόλτα…Το 

καινούργιο μου αυτοκίνητο, το μοναδικό αυτοκίνητο που είχα ποτέ 

αγοράσει ολοκαίνουργιο· το αυτοκίνητό μου για το οποίο ακόμα 

χρωστούσα χιλιάδες δολάρια· το αυτοκίνητό μου, το οποίο είχα προσεκτικά 

επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα, κατά τη γνώμη μου, κατώτερα αυτοκίνητα που 

συναγωνίζονταν για τη μηνιαία πληρωμή μου· το ωραίο αυτοκίνητό μου, 

που μου άρεσε πολύ, μα πάρα πολύ, – περισσότερο από όσο μπορώ να 

περιγράψω. 

Ναι, αυτό το αυτοκίνητο. 

Και θά’πρεπε να προσθέσω ότι ήταν το μοναδικό που είχα.  Και 

μπορώ επίσης να προσθέσω ότι ήταν ένα Toyota. 



 127

Ναι, ο έφηβος Will αποφάσισε με την πεισματάρικη θέλησή του, να 

πάρει αυτό ακριβώς το αυτοκίνητο για μια βόλτα, ενώ εγώ βρισκόμουν δυο 

πολιτείες μακριά από το δρόμο του σπιτιού μου — χωρίς την άδειά μου, 

χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς ασφάλεια. Ιδίως χωρίς ασφάλεια.  

Καταλαβαίνεις τί εννοώ; Και βέβαια καταλαβαίνεις. Ο καθένας γνωρίζει 

ότι, όταν ένας έφηβος οδηγεί το αυτοκίνητο του γείτονα χωρίς την άδεια 

του, χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια, αυτό σημαίνει μπελάδες…· 

δηλαδή το γνωρίζει ο καθένας, εκτός από τον υπόλοιπο πληθυσμό εφήβων 

αυτού του κόσμου. 

Ξέρεις πού κατέληξε η βόλτα; 

Το μάντεψες.  Ο Will κατέστρεψε το αυτοκίνητό μου (σου ανέφερα 

πώς αισθανόμουν γι’αυτό το αυτοκίνητο;). Και όχι απλώς το κατέστρεψε.  

Το κατέστρεψε ολοσχερώς. Το ωραίο μου αυτοκίνητο συντρίφτηκε. Έγινε 

θρύψαλα. Για τα σκουπίδια. Κατευθείαν πάνω στον κορμό ενός τεράστιου 

πεύκου ponderosa. Αυτό το είδος πεύκου έχει συμπαγή κορμό, δεν 

υποχωρεί μπροστά σ’ένα Toyota. Ο φλοιός σχημάτισε βαθουλώματα. Αυτό 

ήταν όλο κι όλο. Ο Will ήταν καλά, όπως επίσης και το κορίτσι που πήρε 

μαζί του για βόλτα. Αλλά το αυτοκίνητό μου ανήκε πια στο παρελθόν… 

Και ο Will ήταν αυτός που το αχρήστεψε. Ήξερε ότι αυτός έφταιγε, γιατί 

αυτός το οδηγούσε.  Τελεία και παύλα. 

Έστω κι αν το έκανε για καλό σκοπό.  Για ένα σκύλο που έπρεπε να 

διασωθεί από ένα σκαντζόχοιρο. Ποτέ δεν κατάφερα να συνδέσω όλα όσα 

είχαν συμβεί για να καταλάβω πώς ο Will ήξερε ότι υπήρχε ένας σκύλος 

που είχε μπελάδες μ’ένα σκαντζόχοιρο μίλια μακριά. Υποθέτω ότι οι έφηβοι 

απλά γνωρίζουν τέτοια πράγματα. 

Ακριβώς! 

Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Σ’ευχαριστώ για την κατανόησή σου.   
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Ποτέ δε θα ξεχάσω τη μέρα που ένας φίλος μου με πήρε τηλέφωνο, 

για να μου πει τα νέα. 

“Τι;”, ρώτησα, “Θέλεις να μου πεις ότι ο Will χτύπησε το 

αυτοκίνητό μου πάνω σ’ένα δέντρο και το κατέστρεψε ολοσχερώς;” 

“Ναι, σωστά. Σκέφτηκα ότι θά’πρεπε να το μάθεις προτού γυρίσεις 

σπίτι”. 

Η γυναίκα μου κι εγώ είχαμε στη διάθεσή μας πάνω από μια 

εβδομάδα για να συζητήσουμε και να προσευχηθούμε σχετικά με το τι 

πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη μας σκέψη ήταν: “Η ζωή είναι σκληρή, αγόρι 

μου·  πρέπει να πληρώσεις”. 

Υπήρχαν, ωστόσο, δύο παράγοντες που έκαναν το πρόβλημα ακόμα 

πιο περίπλοκο. Καταρχάς, δεν μπορούσε να “πληρώσει”.  Ήταν ένα 

απένταρο παιδί. Το χρέος του ξεπερνούσε κατά πολύ τα πενιχρά οικονομικά 

του μέσα. Με τίποτα δεν μπορούσε να πληρώσει. Βέβαια, θα μπορούσαμε 

να τον περιμένουμε ανυπομονώντας μέχρι να βρει κάποιο τρόπο, ή θα 

μπορούσαμε να απαιτήσουμε να ζήσει ως οικονομικός σκλάβος μας για 

χρόνια. Αλλά υπήρχε κι ένας δεύτερος παράγοντας που περιέπλεκε τα 

πράγματα… Αγαπούσαμε αυτόν τον πεισματάρη, αυτόν τον αχαλίνωτο 

έφηβο. Εννοώ, τον αγαπούσαμε πραγματικά. Και μερικές φορές η αγάπη 

γίνεται οδυνηρή. Όλοι όσοι αγαπούν θα υποστούν ζημιά, κι όμως, η ζημιά 

τους θα αποδειχτεί πως στη πραγματικότητα είναι κέρδος. Θα μπορούσαμε 

να αποφασίσουμε να πάψουμε να τον αγαπάμε κι έτσι το όλο θέμα θα 

γινόταν γρήγορα απλό: “Τά’κανες μούσκεμα· τώρα πλήρωσε”. 

Αλλά επειδή ξέραμε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει κι επειδή δεν 

μπορούσαμε να πάψουμε να τον αγαπάμε, υπήρχε μόνο μια λύση.  Εφόσον 

εξακολουθούσαμε να τον αγαπάμε, έπρεπε να απαλλάξουμε τον Will από το 

χρέος και να αναλάβουμε τη ζημιά. 
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Μιάμιση μέρα αφότου είχα επιστρέψει στο σπίτι, άκουσα ένα 

απαλό, αδύναμο, ένοχο χτύπημα στην πόρτα.  Ήταν αναπόφευκτο ότι ο Will 

έπρεπε να έρθει για να μας πει για το ατύχημα από πρώτο χέρι. Τώρα η 

μέρα της δυσάρεστης συνάντησης είχε φτάσει. Όταν άνοιξα την πόρτα, 

στεκόταν εκεί, ταραγμένος, χωρίς να μπορεί να βγάλει λέξη, στρέφοντας τα 

μάτια οπουδήποτε αλλού εκτός, από μένα. 

“Γεια σας, ε..  ε..  ε, λοιπόν, ε.. ε φαντάζομαι πως, ξέρετε ότι, μμ… 

κατέστρεψα το αυτοκίνητό σας”. 

“Ναι, το έμαθα·  άρα, είναι αλήθεια;” 

“Ναι”, απάντησε ο Will, κλείνοντας τα μάτια του και σκύβοντας το 

κεφάλι, “είναι αλήθεια”. 

Του είπα να περάσει μέσα.  Κάθισε απέναντι από μένα και τη Sue.  

Προτού προλάβουμε να του πούμε τα καλά νέα της ελευθερίας του, άρχισε 

να ξεστομίζει ένα χείμαρρο από καλά μελετημένες υποσχέσεις και 

προθέσεις. “Σκοπεύω να παρατήσω το σχολείο και να πιάσω δουλειά στο 

εργοστάσιο ξυλείας ή κάπου αλλού. Επίσης θα υπογράφω όλες της επιταγές 

πληρωμής μου σε σας”. 

Πράγματι, η ιδέα ήταν δελεαστική.  Πραγματικά δελεαστική, καθώς 

προσπαθούσαμε ξανά και ξανά, χωρίς αποτέλεσμα, να υπολογίσουμε πως 

θα τα καταφέρναμε να συνεχίζαμε τις πληρωμές για ένα αυτοκίνητο που δεν 

μπορούσαμε πια να οδηγήσουμε και, συγχρόνως, για το πώς θα αγοράζαμε, 

με κάποιο τρόπο, ένα άλλο αυτοκίνητο.  Κι όμως, υπήρχε το δίλημμα της 

αγάπης: να αναλάβουμε τη ζημιά και να απαλλάξουμε τον ένοχο, ή να 

πάψουμε να τον αγαπάμε και να απαιτήσουμε την πληρωμή. Πραγματικά, 

δεν υπήρχε περίπτωση να πάψουμε να αγαπάμε τον Will. Έτσι η απόφαση 

ήταν ξεκάθαρη. Πρέπει να υποστούμε τη ζημιά και να του δώσουμε πίσω 

τον έλεγχο της ζωής του. 
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“Will”, άρχισα να εξηγώ, “η Sue κι εγώ σκεφτήκαμε πολύ 

προσεκτικά αυτό το ατυχές συμβάν και πήραμε την εξής απόφαση: Με χαρά 

σου λέμε ότι δε μας χρωστάς τίποτα. Δε μας οφείλεις απολύτως τίποτα. Δε 

θέλουμε να παρατήσεις το σχολείο για να πιάσεις δουλειά. Εμείς μπορούμε 

να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ζημιά· εσύ δεν μπορείς. Είναι κάτι μεγαλύτερο 

από τις δυνάμεις σου, αλλά όχι μεγαλύτερο από τις δικές μας. Θέλουμε να 

απαλλαγείς από αυτό το βάρος, και να συνεχίσεις τη ζωή σου σαν να μη 

συνέβη τίποτε. 

Για πρώτη φορά, ο Will σήκωσε τα μάτια και με κοίταξε.  

“Αποκλείεται!” είπε, προβάλλοντας έντονη αντίρρηση με πόνο. “Δεν 

μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο!” 

“Όχι μόνο μπορούμε, αλλά το έχουμε ήδη κάνει. Σε συγχωρούμε.  

Είναι το αυτοκίνητό μας. Μπορούμε να το κάνουμε ότι θέλουμε και 

αποφασίσαμε να το δώσουμε σε σένα”. 

Ήταν πολύ δύσκολο για τον Will να καταλάβει και να αποδεχτεί τη 

συγχώρεσή μας.  Αλλά βαθιά μέσα του ήξερε ότι το χρέος ήταν μεγαλύτερο 

από όσο μπορούσε να χειριστεί και ήξερε ότι εμείς είχαμε τη δυνατότητα να 

τον απαλλάξουμε. Έτσι, αφού έκλαψε, το θέμα διευθετήθηκε. Είχαμε 

απαλλάξει το Will από το βάρος μέσα στην καρδιά μας, και αυτός με τη 

σειρά του δέχτηκε την ελευθερία του μέσα στην καρδιά του. 

Τότε παρατηρήσαμε κάτι πολύ δυνατό. Ενώ ο Will ήταν ελεύθερος, 

κατά μια έννοια, μπορούσαμε να δούμε ότι είχε αιχμαλωτιστεί μ’ένα νέο 

είδος αιχμαλωσίας, μιας αιχμαλωσίας που λυτρώνει, αν δε σε πειράζει που 

την αποκαλώ έτσι. Πριν του πούμε οτιδήποτε για τη συγχώρεσή μας, τον 

ωθούσε ένα αίσθημα δέσμευσης από την ενοχή για να πληρώσει το χρέος 

που ήταν αδύνατο να πληρωθεί. Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι η 

συγχώρεσή μας τον είχε απαλλάξει από οποιαδήποτε υποχρέωση να 

πληρώσει, ήταν  αποφασισμένος, τώρα πια από ευγνωμοσύνη, να βρει ένα 
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τρόπο, για να αποκαταστήσει τη ζημιά μας.  Χωρίς να οδηγείται πλέον από 

την ενοχή, παρακινήθηκε από ευγνωμοσύνη. 

Μια μέρα ο Will με επισκέφθηκε μ’ένα φίλο του, ένα φίλο που 

τύχαινε να έχει περισσότερα χρήματα από την αξία του αυτοκινήτου. Ο Will 

είχε κάνει μια συμφωνία μαζί με αυτόν τον εξαιρετικά μεγαλόψυχο 

άνθρωπο. Ο φίλος του Will μας εξήγησε: 

“Ο Will μου είπε για το ατύχημά του με το αυτοκίνητό σας.  

Καταλαβαίνει ότι διαγράψατε το χρέος του, αλλά θέλει να αποκαταστήσει 

τη ζημιά.  Επειδή δεν μπορεί με κανένα τρόπο να το κάνει μόνος του, 

πρόκειται να τον βοηθήσω. Ο Will θα εργαστεί για μένα το καλοκαίρι κι 

εγώ θα σας βοηθήσω να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο για να αντικαταστήσετε 

αυτό που χάσατε”. 

Δε χρειάζεται να πω ότι έμεινα, ίσως, τόσο εμβρόντητος από αυτή 

την προσφορά όσο και ο Will από τη συγχώρεσή μας. Το έλεος είχε 

αποδειχθεί αρκετά ισχυρό, ώστε να απονείμει τη δικαιοσύνη. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Will πήρε δίπλωμα οδήγησης, αλλά δεν 

είχε δικό του αυτοκίνητο ακόμη. Μια μέρα ρώτησε τη μητέρα του, αν 

μπορούσε να δανειστεί το αυτοκίνητό της για να πάει σ’ένα ραντεβού. Ενώ 

του το επέτρεπε συχνά, αυτή τη φορά αναγκάστηκε να του το αρνηθεί 

επειδή είχε κι αυτή ένα ραντεβού που συνέπιπτε με το δικό του. Εγώ έτυχε 

να ακούσω τη συζήτηση.  Εν μέρει θέλοντας να το διασκεδάσω και εν μέρει 

επειδή ο Will χρειαζόταν ένα αυτοκίνητο, κούνησα πέρα δώθε τα κλειδιά 

μου μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: 

“Ε, Will, πάρε το δικό μου, δε θα το χρειαστώ τις επόμενες ώρες”. 

Η έκφραση στο πρόσωπό του ήταν σαν να αισθανόταν έντονη ναυτία και τη 

γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του. 

“Αποκλείεται.  Δε θέλω με τίποτα να οδηγήσω το αυτοκίνητό σας”. 

“Α, έλα τώρα, Will, οδήγησέ το”. 
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Ύστερα από δικές μου επίμονες παρακλήσεις, ο Will πήρε τα 

κλειδιά στο χέρι και κάθισε στο τιμόνι. Ήταν ενδιαφέρον να βλέπεις πως 

οδηγεί κάποιος το αυτοκίνητο ενός άλλου, αφού πρώτα του έχει 

καταστρέψει το προηγούμενο αυτοκίνητό. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να 

κάνει όπισθεν στο χώρο στάθμευσης με αναμμένο το φλας. Έφυγε με 

ταχύτητα περίπου δεκαπέντε χλμ. την ώρα και πατώντας φρένο περίπου 

κάθε δύο μέτρα. Ο Will αποδείχτηκε ότι ήταν ένας από τους πιο 

προσεκτικούς οδηγούς που έχω γνωρίσει, τουλάχιστον στο αυτοκίνητό μου 

(Ε, Will, πώς τα πας με την οδήγηση σήμερα;). 

Έτσι ακριβώς ενεργεί και η χάρη στο σχέδιο του Θεού για τη 

σωτηρία μας. Ταυτόχρονα ελευθερώνει και αιχμαλωτίζει. Είμαστε αμέσως 

απαλλαγμένοι από τις απαιτήσεις του νόμου για να κερδίσουμε τη σωτηρία, 

κι όμως βρίσκουμε τον εαυτό μας, ευχαρίστως, να υπακούει στην κάθε Του 

λέξη.  Ο Θεός μας σώζει πλήρως μέσω της χάρης Του, ανεξάρτητα από την 

υπακοή στο νόμο Του. Και καθώς λαμβάνουμε τη χάρη Του, λαμβάνουμε 

και την επιθυμία και τη δύναμη να εναρμονίσουμε τη ζωή μας με το νόμο 

της αγάπης Του. 

“…διαμέσου του οποίου πήραμε χάρη…σε υπακοή πίστης”  (Προς 

Ρωμαίους 1:5). 

“Ο λόγος της αλήθειας του ευαγγελίου…καρποφορεί, όπως και σε 

σας, από τη μέρα που ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού αληθινά” 

(Προς Κολοσσαείς 1:5,6). 

“Είναι, όμως, δυνατός ο Θεός να σας δώσει με περίσσεια κάθε 

χάρη, ώστε έχοντας πάντοτε κάθε αυτάρκεια, σε καθετί, να περισσεύετε σε 

κάθε έργο αγαθό” (Β  ́Προς Κορινθίους 9:8). 

“Επειδή, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού προς όλους τους 

ανθρώπους, διδάσκοντάς μας να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές 

επιθυμίες και να ζήσουμε με σωφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια 
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στον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τη μακάρια ελπίδα και την επιφάνεια 

της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού· ο οποίος 

έδωσε τον εαυτό Του για χάρη μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία 

και να μας καθαρίσει για τον εαυτό Του λαό εκλεκτό, ζηλωτή καλών 

έργων” (Προς Τίτο 2:11-14). 

Σε όλες αυτές τις περικοπές της Αγίας Γραφής είναι εμφανής μια 

ζωτικής σημασίας σχέση ανάμεσα στη χάρη και την ευσεβή ζωή (υπακοή, 

αγαθά έργα, καρποφορία, κτλ.). Η νίκη ενάντια στην αμαρτία δεν έρχεται με 

τη καταγραφή των απαιτήσεων και απαγορεύσεων του Θεού, και στη 

συνέχεια με την έντονη προσπάθειά μας να συμμορφωθούμε με αυτές. 

Χωρίς μια σαφή επίγνωση της δωρεάν χάρης του Θεού – η οποία μας έχει 

σώσει ενώ ήμασταν ακόμη βουτηγμένοι στην αμαρτία – δεν έχουμε 

απολύτως καμία ελπίδα να ξεφύγουμε από τα δεσμά της αμαρτίας. Απ’τη 

στιγμή που απομακρυνόμαστε από τη χάρη δεχόμενοι σκέψεις ή 

συναισθήματα υποχρέωσης να τηρήσουμε το νόμο για τη σωτηρία μας, τότε 

η γνήσια υπακοή στο νόμο είναι ουσιαστικά αδύνατη. Αυτό συμβαίνει, 

επειδή μας κυβερνά ένα από τα δύο κίνητρα: είτε το κίνητρο της αγάπης, 

είτε το κίνητρο του εγωισμού. Η υπακοή στο νόμο και η νίκη κατά της 

αμαρτίας έρχονται μόνο μέσα από το κίνητρο της αγάπης. Η γνώση ότι ο 

Θεός μας σώζει χωρίς τις πράξεις που υπαγορεύει ο νόμος, μεταδίδει στην 

ψυχή μας μια ξεκάθαρη κατανόηση της αγάπης του Θεού. Με τη σειρά της, 

αυτή η κατανόηση ελευθερώνει την ψυχή από το εγωκεντρικό κίνητρο. “Η 

αγάπη του Χριστού συσφίγγει” τους αποδέκτες, ώστε “να μη ζουν πλέον για 

τον εαυτό τους, αλλά γι’αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους” 

(Β΄ Προς Κορινθίους 5:14,15). 

Όταν ξέρουμε ότι δεν απαιτείται να υπακούσουμε ως αντάλλαγμα 

για τη σωτηρία μας, η υπακοή φεύγει από το εννοιολογικό πεδίο της 

αυτοσυντήρησης και τοποθετείται σε ένα νέο πλαίσιο, αυτό της αγάπης για 
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το Σωτήρα. Η χάρη απελευθερώνει την καρδιά από το φόβο της απώλειας 

και από την επιθυμία να κερδίσει τις απολαβές του παραδείσου, που ήταν τα 

κύρια κίνητρα για την υπηρεσία προς τον Θεό.  Έπειτα, αυτή η ίδια η χάρη 

συνοδεύει τον πιστό στην απελευθερωτική ανιδιοτέλεια μιας ζωής που 

σκοπό έχει να ευχαριστεί και να δοξάζει το Θεό. Ζώντας μέσα στη χάρη 

Του, δε χρειάζεται να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω για να μπω στον 

παράδεισο.  Δεν υπάρχει καμία ανησυχία προερχόμενη από την προσπάθεια 

να φανώ αντάξιος, ώστε να προλάβω να περάσω μόλις και μετά βίας τις 

μαργαριταρένιες πύλες κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Η σκέψη “καλύτερα να 

κάνω αυτό ή εκείνο ή το άλλο, αν θέλω να σωθώ και να γλιτώσω τη 

κόλαση” παραμερίζεται από ένα επείγοντα, επίμονο ζήλο να τιμήσω τον 

Χριστό και να Τον απαλλάξω από τον πόνο που διαπερνά την καρδιά Του 

κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Τα νέα μας λόγια είναι:  “Λαχταρώ να ζω 

γι’Αυτόν. Θέλω να υπακούσω στο Λόγο Του. Επιθυμώ να βγάλω από τη 

ζωή μου την αμαρτία που σταύρωσε τον Εραστή της ψυχής μου”. 

Οδηγούμε προσεκτικά, επειδή έχουμε συγχωρεθεί απλόχερα για το 

πως καταντήσαμε συντρίμμια τη ζωή μας. 

Κύριε της εκπληκτικής χάρης:  Αληθινά το χρέος μου είναι πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό που μπορώ να ξεπληρώσω. Κι όμως, αισθάνομαι στην 

ψυχή μου μια ανησυχία ότι πρέπει κάπως να επανορθώσω για όλα τα φρικτά 

πράγματα που έχω κάνει. Έπειτα κοιτάζω Εσένα. Αυτό που βλέπω με 

γονατίζει, με μια έκπληξη που με κάνει ταπεινό. Μόλις πριν λίγο δεν 

μπορούσα ούτε καν να σηκώσω τα μάτια μου για να αντικρίσω τα δικά Σου. 

Αλλά τώρα, καθώς ακούω την τρυφερή φωνή Σου να αναγγέλλει τη λυτρωτική 

συγχώρεσή μου, με δάκρυα χαράς σηκώνω τα μάτια μου και ανακαλύπτω ένα 

χαμόγελο στο πρόσωπό Σου, σαν να μην έχω κάνει ποτέ κάτι κακό. Ω, πόσο 

σ’αγαπώ. Είμαι ελεύθερος κι όμως δέσμιος, απελευθερωμένος κι όμως 

αιχμαλωτισμένος. Αφήνομαι ελεύθερος να φύγω κι όμως επιστρέφω.  
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Προσκολλώμαι σε Σένα. Προσεύχομαι στο όμορφο φως της αγάπης Σου, στο 

όνομα του Χριστού.  Αμήν. 
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14 
ΤΗΣ LINDA Η ΔΥΣΚΟΛΗ, 

Η ΕΥΚΟΛΗ ΛΙΣΤΑ 
 

Δε θα πιστέψεις την ιστορία που πρόκειται να σου πω. Αλλά δεν 

πειράζει, επειδή δεν είναι αληθινή. Όμως, το θέμα που θίγει είναι πολύ 

αληθινό. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο αληθινό ώστε, αν το πιστέψεις, 

μια βαθιά γαλήνη και μια μεγάλη χαρά θα πλημμυρίσουν την καρδιά σου. 

Η Linda ήταν μια από εκείνες τις γυναίκες που πάντα 

προσδοκούσαν να κάνουν ένα ευτυχισμένο γάμο. Από τότε που ήταν μικρό 

κορίτσι μέρα και νύχτα ονειρευόταν να συναντήσει τον κύριο Θαυμάσιο.  

Ω, πόσο επιθυμούσε να γνωρίσει εκείνον τον άγνωστο κάποιο που θα 

μπορούσε να την κάνει να τον ερωτευτεί τρελά! 

Το περίεργο, επίμονο ερώτημα παρέμενε.  Ποιος θα ήταν αυτός;  

Και πού νά’ξερε! 

Λοιπόν, επιτέλους έφθασε η μέρα της συναρπαστικής συνάντησης.  

Δε θα έλεγα ότι ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Αλλά, σίγουρα, ο Herman είχε 

κάτι το ξεχωριστό. Ήταν εμφανίσιμος, έξυπνος και γοητευτικός. Ίσως όμως 

παραήταν γοητευτικός. Το επόμενο πράγμα που ήξερε η Linda ήταν ότι τον 

είχε ερωτευθεί τρελά. Ο Herman της έκανε πρόταση γάμου. H Linda 

δέχτηκε κι έτσι οι δυο τους δέθηκαν με τα δεσμά του γάμου. 

Το πρωινό μετά το μήνα του μέλιτος, ένας άλλος κόμπος δέθηκε 

στο στομάχι της Linda που σταδιακά θα την έσφιγγε όλο και πιο πολύ, 
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ύστερα από κάθε μέρα που περνούσε.  Όλα άρχισαν, όταν ο Hermie-ο 

γλυκούλης, (ένα χαϊδευτικό παρατσούκλι που η Linda σύντομα θα 

εγκατέλειπε) πετάχτηκε από το κρεβάτι μόλις ξημέρωσε, στις 5:30 πμ., και 

ανήγγειλε:  “Ξύπνα, Linda, ο μήνας του μέλιτος τελείωσε”. 

Κι έτσι ήταν, φίλε μου. Φόρτωσαν τα πράγματα στο αυτοκίνητο και 

κατευθύνθηκαν στο νέο τους σπιτικό, όπου, μόλις μπήκαν μέσα, ο Herman 

έδωσε στη Linda μια κόλλα χαρτί και είπε: “Διάβασέ το γρήγορα – 

διαβάζεις γρήγορα; – γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο στο πρόγραμμα και 

πρέπει να αρχίσουμε αμέσως”. 

Το χαρτί είχε αυτό ακριβώς: ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα στο 

πάνω μέρος του οποίου ήταν γραμμένο το όνομα της Linda.  Ήταν ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα που καθόριζε τα καθημερινά της καθήκοντα για τις 

επόμενες δύο εβδομάδες. 

“Μην ανησυχείς που είναι μόνο για δύο εβδομάδες”, της εξήγησε ο 

Herman. “Θα σου έχω ένα νέο πρόγραμμα έτοιμο στο τέλος κάθε 

δεκαπενθήμερου”. 

Η Linda ήταν έτοιμη να ρωτήσει: “Σοβαρολογείς;”. Αλλά 

σταμάτησε συνειδητοποιώντας ξεκάθαρα ότι σοβαρολογούσε απόλυτα. 

Αισθάνθηκε χάλια. Δεν ήξερε αν έπρεπε να γελάσει ή να κλάψει ή να το 

βάλει στα πόδια. Για μια στιγμή τα συναισθήματά της αμφιταλαντεύθηκαν 

μεταξύ αυτοκτονίας ή ανθρωποκτονίας. 

“Λοιπόν, καλύτερα να ξεκινήσεις, καρδούλα μου.  Χάνεις χρόνο”, 

είπε ο Herman, καθώς κατευθύνθηκε προς την πόρτα.   

Ορίστε ένα αυθεντικό αντίγραφο ενός από αυτά τα δεκαπενθήμερα 

προγράμματα για τη Linda.   

1 έως 14 Μαρτίου: 

5:30 πμ — Ξύπνημα και ντους. 

6:00 –- Ετοιμασία πρωινού (το μενού συνημμένο). 
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6:15 — Να ξυπνήσεις το γλυκούλη μ’ένα απαλό φιλί και να  

του ετοιμάσεις το ντους. 

6:45 — Να σερβίρεις πρωινό (μην ξεχάσεις το χυμό γκρέιπφρουτ). 

7:15 — Να αρχίσεις να μαζεύεις το τραπέζι, ενώ ο σύζυγος  

θα βουρτσίζει τα δόντια του. 

7:25 — Να συναντήσεις το σύζυγο στην μπροστινή πόρτα, με  

το κατάλληλο σακάκι στο χέρι (να προσέξεις τον  

καιρό).  Αποχαιρέτησέ τον μ’ένα χαμόγελο και ένα φιλί.. 

7:30 — Να τελειώσεις το μάζεμα του τραπεζιού. 

8:00 — Ελεύθερος χρόνος. 

8:15 — Καθάρισμα του σπιτιού (λίστα με απορρυπαντικά  

και περισσότερες λεπτομερείς οδηγίες επισυνάπτονται). 

Δευτέρα—βορινά δωμάτια. 

Τρίτη—ανατολικά δωμάτια. 

Τετάρτη—νότια δωμάτια. 

Πέμπτη—δυτικά δωμάτια. 

Παρασκευή—γκαράζ. 

 11:00 — Εξόφληση λογαριασμών. 

12:00 — Φάε μεσημεριανό—ο,τιδήποτε σου αρέσει, εκτός από  

 τα φαγητά που έχω σημειώσει. 

12:30 — Διάφορα καθήκοντα: 

Δευτέρα:  Ραντεβού για τη συντήρηση του αυτοκινήτου·  

πλύσιμο του αυτοκινήτου. 

Τρίτη:  Καθαριστήριο και τράπεζα. 

Τετάρτη:  Ψώνια (λίστα συνημμένη). 

Πέμπτη:  Πλύσιμο των παραθύρων. 

Παρασκευή:  Δουλειές στον κήπο. 

 3:30 — Ετοιμασία του δείπνου (δες το συνημμένο μενού). 
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4:30 — Να περιμένεις το σύζυγο στην πόρτα μ’ένα χαμόγελο κι 

ένα φιλί και να κρεμάσεις το παλτό του. 

5:00 — Να σερβίρεις το δείπνο. 

5:45 — Να μαζέψεις το τραπέζι. 

6:15 — Ελεύθερος χρόνος (βλέπε τη λίστα με τις προτάσεις). 

6:45 — Να γεμίσεις την μπανιέρα για το σύζυγό σου. 

7:00 — Σιδέρωμα των ρούχων της επόμενης μέρας.. 

7:45 — Να δώσεις στο σύζυγο την πετσέτα, όταν βγει από  

το λουτρό. 

8:00 — Να κάνεις μασάζ στο λαιμό και την πλάτη του άνδρα  

των ονείρων σου. 

9:00 — Σβήσε τα φώτα, “Όνειρα γλυκά, καρδούλα μου!” 

Όνειρα;  Ναι. 

Γλυκά;  Όχι! 

Η Linda προσπάθησε να τηρήσει όσα έλεγαν οι λίστες με τόση 

προθυμία, όση μπορεί να δείξει κάποιος που πραγματικά δε θέλει. Καμία 

από τις προσπάθειές της δεν ήταν ποτέ αρκετά ικανοποιητική. Ο Herman 

πάντα έβρισκε να παρατηρήσει κάποια παράλειψη. Συνέβαινε κάτι 

παράξενο· στην πραγματικότητα, όσο πιο αποφασισμένη ήταν να 

προσπαθήσει σκληρότερα,  τόσο λιγότερο προσπαθούσε. 

Πέρασαν δέκα χρόνια και η Linda συχνά έκλαιγε στον ελεύθερο 

χρόνο της.  Τέλος, μια μέρα ο Herman πέθανε ξαφνικά.  Δεν είμαι σίγουρος 

για την αιτία. Τα συναισθήματα της Linda ήταν τόσο μπερδεμένα. Δεν 

ήξερε αν έπρεπε να πει: “Ω, όχι!” και να κλάψει ή να φωνάξει: “Γιούπι!” 

και να πηδήξει από τη χαρά της. Βέβαια, μόλις τα συναισθήματά της 

καταλάγιασαν, ήξερε ότι το πιο σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να 

πενθήσει.  Και το έκανε, όσο καλύτερα μπορούσε. 
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Και φυσικά θα ήταν τελείως περιττό να αναφέρω ότι η Linda δεν 

ενδιαφερόταν καθόλου να ξαναπαντρευτεί. Αλλά ο χρόνος είναι ο 

καλύτερος γιατρός και σύντομα συνειδητοποίησε πως πάλι αισιοδοξούσε 

ότι κάποια μέρα ίσως συναντήσει τον κ. Τέλειο. Μαντεύεις τι έγινε;  Τον 

βρήκε. Τον έλεγαν Michael.  Ήταν ένας υπέροχος τύπος. Η σχέση, ωστόσο, 

προχώρησε αργά, κάτι που ήταν αναμενόμενο μετά από όσα πέρασε η Linda 

με το σκληρό Herman. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου, καθώς 

γνωρίστηκαν καλύτερα, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Michael ήταν ένας θαυμάσιος 

άνθρωπος, χωρίς κρυφές εκπλήξεις. Ήρθε η μέρα που της έκανε πρόταση 

γάμου.  Η Linda δέχτηκε και παντρεύτηκαν. 

Το πρωινό, μετά το μήνα του μέλιτος, ήταν λίγο αγχωτικό. Δεν 

μπορείτε να κατηγορήσετε τη Linda που πετάχτηκε από το κρεβάτι στις 

5:30 πμ., μισοκοιμισμένη, με τις σφιγμένες γροθιές της έτοιμες να 

χτυπήσουν τον Michael. Μόλις ξύπνησε τελείως, ηρέμησε. Αλλά όταν ο 

Michael της έδωσε μια κόλλα χαρτί, το άρπαξε, το έσχισε στα δύο και είπε: 

“Αποκλείεται, φιλαράκο!” Ο Michael της εξήγησε ότι ήταν ένα ποίημα 

αγάπης που είχε γράψει αποκλειστικά γι’αυτήν. Τότε αυτή ζήτησε 

συγγνώμη, κόλλησε τα κομμάτια του χαρτιού, και με μάτια δακρυσμένα 

διάβασε το ποίημα και συνειδητοποίησε ότι ο Michael δεν είχε καμία σχέση 

με τον Herman, τον Φριχτό. 

Καθώς περνούσαν τα χρόνια—με τον Michael να ξυπνά μερικές 

φορές νωρίς για να σερβίρει ένα πρωινό γεύμα-έκπληξη στη Linda, πάντα 

πρόθυμο να βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού και δίχως ποτέ να 

συντάσσει λίστες γι’αυτήν—κάτι παράξενο, αλλά ευχάριστο συνέβη στη 

Linda. Ενώ ο Michael ήταν στη δουλειά μια μέρα, αυτή έκανε τον 

καθαρισμό του σπιτιού για την άνοιξη. Στη σοφίτα, καθώς έψαχνε μέσα σε 

μερικές παλιές κούτες, βρήκε τυχαία ένα κουτί από παπούτσια γεμάτο με τις 

παλιές λίστες που ο Herman είχε γράψει γι’αυτήν.  Καθώς έριξε μια ματιά 
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σε μερικές από αυτές, ο παλιός κόμπος άρχισε να σφίγγει το στομάχι της. 

Τότε συνειδητοποίησε ότι:  “Κάνω πολλά από αυτά τα πράγματα για το 

Michael και ούτε που το σκέφτομαι”. 

Φαινόταν στη Linda ότι, ενώ είχε κοπιάσει για να τηρήσει τον 

κατάλογο του Herman, στη πραγματικότητα δεν είχε ποτέ της κατορθώσει 

να κάνει τίποτε αρκετά σωστά, και ήταν πάντα ανήσυχη και δυστυχισμένη. 

Με το Michael, η ζωή ήταν τελείως διαφορετική.  Ήταν σαν να μην 

απαιτούσε ποτέ τίποτα από αυτήν, αλλά ήταν αυτός που συνέχεια έδινε… 

Και εξαιτίας της προσφοράς του, εκείνη, σχεδόν ασυναίσθητα και 

οπωσδήποτε αυθόρμητα, έκανε τα πάντα για να τον ευχαριστήσει. Η Linda 

αναστέναξε βαθιά και έχυσε λίγα δάκρυα από γαλήνια χαρά. 

Η ίδια λίστα. Στην πρώτη περίπτωση, κάτω από την άσπλαχνη 

εξουσία του Herman, η λίστα φαινόταν σκληρή, ακόμα και ακατόρθωτη.  

Στην άλλη περίπτωση, κάτω από την επίδραση της αγάπης του Michael, η 

λίστα φαινόταν εύκολη, ακόμα και ευχάριστη. 

Το αν η ζωή για τον Θεό είναι δύσκολη ή εύκολη υπόθεση 

εξαρτάται από την αντίληψη που έχουμε για το Νομοθέτη. Αν βλέπεις τον 

Θεό ως κάποιον που απαιτεί από σένα περισσότερα από όσα σου έχει ο 

Ίδιος προσφέρει, τότε αναπόφευκτα θα θεωρήσεις τις προσπάθειές σου να 

υπακούσεις στον ανώτερο και άγιο νόμο Του ως ένα δυσβάσταχτο καθήκον 

που σε γεμίζει πίκρα.  Όσο πιο σκληρά προσπαθείς, τόσο πιο δύσκολο θα 

γίνεται το έργο σου, ώσπου τελικά θα τα παρατήσεις απελπισμένος. Ο λόγος 

για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι προσπαθείς κοπιάζοντας σαν 

σκλάβος, αντί να ενεργείς μέσα από μια σχέση φιλίας (Κατά Ιωάννη 15:15)·  

όχι επειδή ο Θεός είναι αυτός που εξουσιάζει σκλάβους, αλλά επειδή εσύ 

νομίζεις ότι Αυτός είναι τέτοιος. Προσπαθείς να εξευμενίσεις έναν Θεό που 

κατά βάθος δεν αγαπάς πραγματικά, ακόμα κι αν λες πως Τον αγαπάς.  
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Όμως δε μπορείς να Τον αγαπήσεις, αφού ένας Θεός όπως Τον φαντάζεσαι, 

είναι αδύνατο να αγαπηθεί. 

Απ’την άλλη όμως, αν υπηρετείς το Θεό υπό το φως του Σταυρού, 

καλλιεργώντας μια ολοένα και βαθύτερη αντίληψη για τη μεγάλη Του 

αγάπη αυτοθυσίας που τρέφει για σένα, θα διαπιστώσεις ότι αναζητάς 

πρόθυμα να γνωρίσεις το θέλημά Του και χαίρεσαι να το κάνεις. 

Ο απόστολος Παύλος εξηγεί:   

“Επειδή, η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου του νόμου με 

τον άντρα που βρίσκεται στη ζωή· αν, όμως, ο άντρας πεθάνει, 

απαλλάσσεται από το νόμο Του άντρα…Λοιπόν, αδελφοί μου, κι εσείς 

θανατωθήκατε ως προς το νόμο διαμέσου του σώματος του Χριστού για να 

συζευχθείτε με άλλον, μ’εκείνον που αναστήθηκε από τους νεκρούς για να 

καρποφορήσουμε στο Θεό. Επειδή, όταν εμείς ζούσαμε στη ζωή της 

σάρκας, εκείνα τα πάθη των αμαρτιών που ενεργούνταν εξαιτίας του νόμου, 

ενεργούνταν μέσα στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε στον θάνατο·  

τώρα, όμως, απαλλαχτήκαμε από το νόμο, αφού πέθανε εκείνος που μας 

κρατούσε, για να δουλεύουμε σύμφωνα με το νέο πνεύμα, και όχι σύμφωνα 

με το παλιό γράμμα.” (Προς Ρωμαίους 7:2,4-6). 

Σύμφωνα με αυτή την περικοπή της Αγίας Γραφής, υπάρχουν δυο 

τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να υπηρετήσει το 

Θεό: “σύμφωνα με το παλιό γράμμα” ή “σύμφωνα με το νέο πνεύμα”. Ο 

απόστολος Παύλος δίνει τον ορισμό της “κατά γράμμα” προσέγγισης σε 

αντίθεση με την “κατά πνεύμα” προσέγγιση στη Β΄ Προς Κορινθίους 3:6-

18. Υπηρετούμε το γράμμα, όταν προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις 

απαιτήσεις του νόμου, έχοντας ως κινητήρια δύναμη το φόβο της 

“καταδίκης”, ενώ παραμένουμε “τυφλωμένοι” ως προς τη μεγάλη δωρεά 

της “δικαιοσύνης Του” που μας δίδεται εν Χριστώ. Βλέποντας έτσι τα 

πράγματα, ξέρουμε τι απαιτεί ο Θεός και τι απαγορεύει, αλλά δεν ξέρουμε 
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το Θεό τον Ίδιο, όπως αποκαλύπτεται διαμέσου του Χριστού. Αξιολογούμε 

τις απαιτήσεις του νόμου και προσηλωνόμαστε στο καθήκον της τήρησης 

του νόμου, υποθέτοντας, με ποικίλους βαθμούς τυπολατρικής 

συνειδητοποίησης, ότι με αυτές τις ενέργειες θα τά’χουμε καλά με τον Θεό, 

προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποδοχή Του και τη σωτηρία. Λέω με 

ποικίλους βαθμούς συνειδητοποίησης, επειδή σχεδόν κανένας τυπολάτρης 

δε γνωρίζει πλήρως το γεγονός, για να μη πω ότι δεν το γνωρίζει καθόλου.  

Σε διανοητικό επίπεδο, η δωρεάν χάρη του Θεού διαμέσου του Χριστού 

συνήθως αναγνωρίζεται, αλλά σε συναισθηματικό επίπεδο υπάρχει 

ανησυχία και φόβος μήπως χάσουμε την εύνοια του Θεού και χαθούμε. 

Το να υπηρετούμε το Θεό “σύμφωνα με το νέο πνεύμα” είναι ένας 

τελείως διαφορετικός τρόπος σχέσης με το Θεό. Η κινητήρια δύναμη δεν 

είναι ο φόβος της καταδίκης του νόμου, αλλά μάλλον η αγάπη αυτοθυσίας 

του Χριστού. Δεν προσπαθούμε να τηρήσουμε το νόμο με σκοπό να 

κερδίσουμε την αποδοχή του Θεού, γιατί διαμέσου του Χριστού 

καταλαβαίνουμε ότι ήδη την έχουμε. Κι έπειτα ενώ μετακινούμε το 

επίκεντρο της προσοχής μας από την τήρηση του νόμου στη δωρεάν χάρη 

του Χριστού, βλέπουμε τον εαυτό μας να κάνει τα ίδια πράγματα της λίστας 

του Θεού, τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν.  “Και όλοι εμείς, 

βλέποντας σαν μέσα σε κάτοπτρο τη δόξα (δηλαδή, το χαρακτήρα) του 

Κυρίου με ξεσκεπασμένο πρόσωπο (δηλαδή, χωρίς να φοβόμαστε πια τον 

Θεό), μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα, από δόξα σε δόξα”  (Β΄ Προς 

Κορινθίους 3:18).  Η μεταμόρφωση είναι αναπόφευκτη, όταν ο χαρακτήρας 

του Θεού βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας. 

Χρησιμοποιώντας τη λέξη “αναπόφευκτη”, δεν εννοώ “αυτόματη”, 

με την έννοια ότι δε χρειάζεται προσπάθεια ή συμμετοχή από την πλευρά 

εκείνου που υπακούει. Χρησιμοποιώ τη λέξη “αναπόφευκτη” για να θίξω 

ένα θεολογικό θέμα και όχι ένα πρακτικό. Η υπακοή είναι αναπόφευκτη για 
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τον αληθινό πιστό με την έννοια ότι η υπακοή θα είναι ο καρπός της 

γνήσιας πίστης που έχει κατανοήσει πλήρως τη χάρη του Θεού. Στην Αγία 

Γραφή η πίστη και η παρακοή του θελήματος του Θεού αποκλείονται 

αμοιβαία. “Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή” (Ιάκωβος 2:20). Αν 

ισχυρίζεσαι ότι ζεις με πίστη κι όμως εσκεμμένα ζεις στην αμαρτία, τότε η 

πίστη σου είναι ένα ψέμα. Η υπακοή στο νόμο του Θεού είναι το 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα της σωτήριας πίστης. 

Το να λέμε ότι η υπακοή είναι “αυτόματη” είναι μια υπερβολή. Η 

λέξη “αυτόματη” υπονοεί ότι η πράξη της υπακοής γίνεται χωρίς την 

ενέργεια της θέλησης. Αντίθετα, η θέληση είναι αυτή που αναπόφευκτα 

διεγείρεται από τη χάρη. Η ίδια η πίστη συνεπάγεται τη δράση της θέλησης.  

Δε λέω ότι η αγάπη του Θεού καθιστά την υπακοή αυτόματη, αλλά ότι η 

αγάπη του Θεού αναπόφευκτα γίνεται το κίνητρό μας για την υπακοή. 

Νομίζω ότι ο μέγας Αυγουστίνος είχε δίκιο, όταν είπε:  “Αγάπα τον 

Θεό και κάνε ότι σ’ευχαριστεί”.  Το νόημα είναι ότι η αληθινή αγάπη προς 

τον Θεό θα με κάνει να χαίρομαι να εκτελώ το θέλημά Του. Η δική μου 

ευχαρίστηση και η ευχαρίστηση του Θεού συναντώνται σε μια αρμονική 

ενότητα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αγάπης για τον Θεό, η οποία 

εκούσια να μην υπακούει στο αγαθό θέλημά Του, επειδή “έχουμε λάβει 

χάρη…για υπακοή” (Προς Ρωμαίους 1:5). Η υπακοή στο Θεό είναι 

σύμφυτη με τη χάρη. Δεν υπάρχει χάρη σε τιμή ευκαιρίας. Στην 

πραγματικότητα, η χάρη κοστίζει πολύ. Κόστισε στο Θεό τη ζωή του 

πολυαγαπημένου του Υιού. Και θα κοστίσει στον καθένα που τη λαμβάνει 

όλα όσα έχει και είναι. Αλλά εδώ βρίσκεται ένα θαύμα:  η ομορφιά της 

χάρης του Θεού που μεταμορφώνει την καρδιά, θα κάνει την προσφορά του 

εαυτού μας και όλων όσων έχουμε, ως τη μεγαλύτερή μας ευχαρίστηση, 

έτσι ώστε όταν Τον υπακούμε θα πραγματοποιούμε απλά τις παρορμήσεις 

μας. Το καθήκον γίνεται απόλαυση και η θυσία ευχαρίστηση. 
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 Θα υπάρχουν δύσκολα πράγματα να κάνουμε, ενώ ζούμε στη χάρη;  

Αναμφισβήτητα, ναι. Αλλά ακόμα και τα πιο δύσκολα καθήκοντα θα είναι 

εύκολα, μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Για αυτό ο Ιησούς μπορούσε να 

πει τα παρακάτω λόγια χωρίς να αντιφάσκει:  “Επειδή, στενή είναι η πύλη 

και θλιμμένος ο δρόμος που φέρνει στη ζωή”  (Κατά Ματθαίο 7:14). Κι 

έπειτα, “Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι κι εγώ θα 

σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα· 

επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά· και θα βρείτε ανάπαυση μέσα 

στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ”  

(Κατά Ματθαίο 11:11-30). 

 Αν αισθάνεσαι ότι η Χριστιανική σου εμπειρία μοιάζει σα να έχεις 

μια αυστηρή λίστα με καθήκοντα που κρέμεται απειλητικά πάνω από το 

κεφάλι σου, τότε είσαι παντρεμένος με το λάθος πρόσωπο. 

 Αν θεωρείς ότι ο Θεός απαιτεί πολλά, αλλά δίνει ελάχιστα, τότε 

είσαι παντρεμένος με τη λανθασμένη αντίληψη του ποιος είναι ο Θεός και 

του τι θέλει να κάνει στη ζωή σου. 

 Αν έχεις αμφιβολίες για τη σχέση σου με το Θεό και αναρωτιέσαι 

διαρκώς αν σε δέχεται ή όχι, τότε είσαι μάλλον παντρεμένος με την ιδέα ότι 

η τήρηση του νόμου είναι ο τρόπος για να σωθείς και όχι με ένα Θεό 

σωτήριας χάρης. 

 Ο τωρινός σύζυγός σου πρέπει να πεθάνει έτσι ώστε να μπορέσεις 

να ξαναπαντρευτείς το Χριστό, στον οποίο ενσαρκώνεται η απελευθερωτική 

χάρη του Θεού. Χρειάζεται να “θανατωθείτε ως προς το νόμο διαμέσου του 

σώματος του Χριστού για να συζευχθείτε με άλλον, μ’εκείνον που 

αναστήθηκε από τους νεκρούς για να καρποφορήσουμε στον Θεό” (Προς 

Ρωμαίους 7:4).  Με άλλα λόγια, χρειάζεται να θανατώσεις κάθε σκέψη που 

σου λέει ότι η υπακοή σου στο γράμμα του νόμου, κατά κάποιο τρόπο ή σε 

κάποιο βαθμό, θα σου εξασφαλίσει την αποδοχή του Θεού. Κατόπιν, 
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χρειάζεται να ξαναπαντρευτείς με τη λαμπρή αλήθεια, ότι ο Θεός σε έχει 

ήδη δεχτεί μέσω του αγαπημένου Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Όταν 

μετατοπίσεις το επίκεντρο της προσοχής σου από το νόμο στον Ιησού, μια 

αισθητή γαλήνη θα αρχίσει να κυριεύει την ψυχή σου και θα βρεθείς να 

υπακούς τον Κύριο μ’ένα εντελώς νέο κίνητρο, “σύμφωνα με το νέο 

πνεύμα, και όχι σύμφωνα με το παλιό γράμμα” (Προς Ρωμαίους 7:6). 

 Μετά, κάποια μέρα θα ψάχνεις στη σοφίτα των αναμνήσεών σου τις 

μέρες που πέρασαν.  Θα διαβάσεις την παλιά λίστα, την οποία κάποτε 

μοχθούσες τόσο απρόθυμα να τηρήσεις. Μια ευχάριστη συνειδητοποίηση 

θα ξυπνήσει μέσα σου και θα ψιθυρίσεις στον εαυτό σου: “κάνω τα ίδια 

πράγματα για τον Θεό και ούτε καν το σκέφτομαι”. 

 

 Θεέ, σύζυγέ μου εν Χριστώ: Μάταια έχω κοπιάσει, ανησυχώντας, 

κάτω από την υποχρέωση στο νόμο. Κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε 

συναισθηματικό επίπεδο, στη σχέση μου μαζί Σου σε θεωρούσα σαν ένα 

μικρόψυχος αφέντη σκλάβων που θα μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο με τη 

συμμόρφωση στο γράμμα του νόμου. Τώρα βλέπω ότι το σχέδιό Σου για τη 

ζωή μου είναι πολύ ανώτερο και βαθύτερο. Δίνοντας μέσω του Χριστού πολύ 

περισσότερα από όσα ζητάς από μένα, έχεις αποδείξει την καλοσύνη και την 

αγάπη Σου πέρα από κάθε αμφιβολία. Καθώς αγκαλιάζω τον Υιό Σου, μπορώ 

να αισθανθώ τη χάρη Σου να με πλημμυρίζει και να με απελευθερώνει από 

την υποχρέωση στο νόμο για τη σωτηρία κι ωστόσο να διεγείρει μέσα μου 

μεγαλύτερη επιθυμία και ενέργεια για υπακοή από όση έχω γνωρίσει ποτέ 

μου. Η ευχαρίστησή μου έχει γίνει ένα με τη δική Σου εν Χριστώ. Τι υπέροχος 

τρόπος να ζει κανείς!  Αναπαύομαι στον Υιό Σου.  Αμήν.   
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15 
Η ΑΥΤΟ-ΘΕΟΔΙΚΙΑ  

ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 
 

 Οι θεολόγοι προβληματίζονται με τη σημασία του όρου θεοδικία.  

Όταν πρωτάκουσα αυτό το δύσκολο θέμα, σκέφτηκα, “Ε, δεν ασχολούμαι 

με τη θεοδικία καθόλου, αφού δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι είναι αυτό”.  

Η άγνοια είναι ευδαιμονία. 

 Έπειτα, έψαξα τη σημασία της λέξης σε μερικά λεξικά και 

κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είμαι ο μόνος που προβληματίζεται με 

τον όρο θεοδικία, αλλά σχεδόν όλοι μας προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. 

Ίσως πρόκειται για το θέμα που όλοι μας πασχίζουμε να κατανοήσουμε 

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.  Τι λες εσύ; Να ο ορισμός από δυο 

λεξικά: 

 “Θεοδικία:  η δικαίωση του γεγονότος ότι η δικαιοσύνη του Θεού 

ανέχεται την ύπαρξη του κακού”. 

“Μια υπεράσπιση της καλοσύνης και παντοδυναμίας του Θεού, 

λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του κακού”. 

Είναι ένα δύσκολο θέμα.  Βάλε όλους τους παράγοντες μαζί σε μια 

πρόταση και γίνεται τελείως ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια 

φαινομενική αντίφαση: Ο Θεός είναι δίκαιος και καλός και παντοδύναμος, 

την ίδια στιγμή που τα παιδιά γίνονται αντικείμενο κακομεταχείρισης, τα 
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έθνη ερημώνονται από τον πόλεμο, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα 

και τις αρρώστιες, και δυστυχήματα γίνονται κάθε στιγμή της ημέρας. 

Βγαίνει νόημα από αυτή τη δήλωση; 

Αισθάνεσαι την ένταση; 

Πώς θα μπορούσε ο Θεός να είναι και καλός και παντοδύναμος και 

στη συνέχεια να βλέπει έναν άνδρα να βιάζει μια γυναίκα, ή ένα παιδί να 

αργοπεθαίνει από την πείνα;  Φαίνεται ότι είναι, είτε καλός, αλλά δεν έχει 

αρκετή δύναμη, είτε δυνατός, αλλά δεν έχει αρκετή καλοσύνη. 

Έτσι, τίθεται το ζήτημα της θεοδικίας. 

Σε όσους από μας αρέσει η ιδέα ενός καλού και παντοδύναμου 

Θεού, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε γιατί 

ένας τέτοιος Θεός θα ανεχόταν έστω και μια πράξη αδικίας, πόσο μάλλον 

μυριάδες τέτοιες πράξεις που ταλανίζουν τον κόσμο μας εδώ και χιλιάδες 

χρόνια. Πρέπει να υπερασπίσουμε, να δικαιώσουμε τον Θεό μπροστά στα 

τόσο κραυγαλέα αποδεικτικά στοιχεία που συνηγορούν στην απαγγελία της 

κατηγορίας εναντίον Του. Οι προσπάθειές μας να πετύχουμε τη θεοδικία για 

χάρη του Θεού παίρνουν πολλές μορφές. Σκέψου μερικές από τις πιο κοινές 

απαντήσεις στο πρόβλημα.  Ένας καλός και παντοδύναμος Θεός ανέχεται το 

κακό: 

1.  Για να μας επιβάλλει την πειθαρχία, όπως ακριβώς ένας γονέας 

δέρνει το παιδί του. 

2.  Για να μας τιμωρήσει για τις αμαρτίες μας, όπως ακριβώς ένας 

δικαστής επιβάλλει την τιμωρία σ’έναν εγκληματία. 

3.  Για να διδαχτούμε μέσα από εμπειρίες πόνου, όπως ακριβώς ένα 

σκυλί μαθαίνει να σταματά να γαβγίζει, φορώντας ένα περιλαίμιο με 

ηλεκτροσόκ. 
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4.  Για να μας κάνει να λαχταρούμε τον παράδεισο, όπως ακριβώς 

ένας Αφρικανός που μαστίζεται από τη φτώχεια, λαχταρά να ζήσει στο 

δυτικό κόσμο. 

5.  Για να καλλιεργήσει το χαρακτήρα μας, όπως ακριβώς ένας 

προπονητής της άρσης βαρών ασκεί τους μύες των αθλητών του μέσω της 

αντίστασης των βαρών. 

Μπορεί να μάθουμε κάτι από την ανάλυση των παραπάνω 

απαντήσεων. Αλλά δε θα ασχοληθώ με καμία από αυτές. Αντίθετα, θα 

ήθελα να προτείνω μια απάντηση που σπάνια δίδεται. Και θα ήθελα να το 

κάνω, εισάγοντας μια νέα λέξη: 

Αυτο-θεοδικία. 

Μην ενοχλείσαι από το γεγονός ότι δεν μπορείς να βρεις τη λέξη 

στο λεξικό. Δεν υπάρχει. Εγώ την επινόησα. Κάθε λέξη πρέπει να έχει μια 

αρχή. Αυτή η λέξη γεννιέται τώρα. Ο ορισμός της είναι προφανής. Εάν η 

θεοδικία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να δικαιώσει την καλοσύνη και 

παντοδυναμία του Θεού που ανέχεται το κακό, τότε με τον όρο 

αυτοθεοδικία ο Θεός δικαιώνει τον Εαυτό Του μπροστά στη θέα του κακού.  

Είναι σαν τη διαφορά ανάμεσα στη βιογραφία και την αυτοβιογραφία. Η 

πρώτη αφορά την ιστορία της ζωής ενός ανθρώπου, όπως αυτή λέγεται από 

κάποιον άλλο. Η δεύτερη αφορά την ιστορία της ζωής ενός ανθρώπου, όπως 

τη διηγείται ο ίδιος. Ίσως ο Θεός έχει δικαιώσει και δικαιώνει τον Εαυτό 

Του μέσω μιας δύναμης, η οποία, με την πρώτη ματιά, δε φαίνεται και τόσο 

δυνατή. Αλλά πριν δούμε πιο αναλυτικά την  αυτοθεοδικία του Θεού — τη 

δικαίωση του χαρακτήρα του Θεού από τον Ίδιο το Θεό — πρέπει πρώτα να 

εξετάσουμε το παρασκήνιο που έχει δημιουργήσει την ανάγκη για τη 

δικαίωσή Του. 

Πηγαίνοντας πίσω στην αρχή του κακού στον κόσμο, μαθαίνουμε 

ότι η ίδια η φύση του προβλήματος της αμαρτίας ανάγκασε τον Θεό να 
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επιλέξει να μην τη σταματήσει στο ξεκίνημά της μέσω της άμεσης 

απονομής δικαιοσύνης. Η Αγία Γραφή δίδει την ακόλουθη περιγραφή: 

“Και έγινε πόλεμος στον ουρανό· ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του 

πολέμησαν ενάντια στο δράκοντα και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί 

του. Και δεν υπερίσχυσαν, ούτε βρέθηκε πλέον τόπος γι’αυτούς στον 

ουρανό. Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι που αποκαλείται 

ο διάβολος και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε 

στη γη·  και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του” (Αποκάλυψη 12:7-9). 

Ποιες εικόνες σου έρχονται στο μυαλό όταν διαβάζεις την ιστορική 

αφήγηση αυτού του πολέμου; Φαντάζεσαι τους αγγέλους να συγκρούονται 

στο διάστημα με ξίφη και ακτίνες λέιζερ; Φαντάζεσαι τους καλούς αγγέλους 

να συλλαμβάνουν τελικά το Σατανά και να τον ρίχνουν έξω από κάποια 

περιοχή του ουρανού και να τον απομακρύνουν από κάποιο μακρινό 

ουράνιο πλανήτη, έπειτα εκείνος, κατρακυλώντας στο διάστημα, να 

προσγειώνεται στη γη μέσα σ’ένα σύννεφο σκόνης; Αν είναι έτσι, βγάλε 

από το μυαλό σου όλες αυτές τις εικόνες μιας σώμα με σώμα μάχης με 

θανατηφόρα όπλα. 

Από τη λέξη “πόλεμος” προέρχεται η λέξη “πολεμική”. Πολεμική 

σημαίνει μια δριμύτατη επίθεση ή αντίκρουση των απόψεων ή των αρχών 

του άλλου·  η τέχνη ή πρακτική της αμφισβήτησης ή διαμάχης. 

Ο πόλεμος που έχει κηρύξει ο Σατανάς και διεξάγει ενάντια στον 

Θεό δεν είναι πόλεμος σωματικής δύναμης, αλλά ένας πόλεμος 

αμφισβήτησης, διαμάχης, νου που παρατάσσεται ενάντια σε νου, αρχής 

ενάντια σε αρχή. Τα όπλα του διαβόλου δεν είναι όπλα στρατιωτικής 

αναμέτρησης, αλλά όπλα τεχνάσματος και πλάνης. Είναι ένας πόλεμος του 

οποίου τα όπλα είναι οι λέξεις και οι ιδέες. Είναι μια πολιτική διαμάχη για 

την ηγεσία του σύμπαντος. Ο Σατανάς έχει αμφισβητήσει το χαρακτήρα του 
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Θεού επινοώντας παραπλανητικά επιχειρήματα ενάντια στον τρόπο με τον 

οποίο ο Δημιουργός κυβερνά το σύμπαν. 

Αυτός που μάχεται υπερασπιζόμενος τον Θεό είναι ο “Μιχαήλ”, 

γιατί Μιχαήλ σημαίνει Αυτός που είναι σαν τον Θεό.  Επειδή πρόκειται για 

ένα πόλεμο που επικεντρώνεται στην παραποίηση του χαρακτήρα του Θεού, 

προκύπτει ότι ο υπερασπιστής του Θεού είναι ένας τέλειος αντιπρόσωπος 

του Θεού.  Ο πόλεμος διεξάγεται με ψέματα ενάντια στον Θεό· έτσι ο 

σωστός τρόπος ανταποκρίσεως του Θεού είναι να αποκαλύπτει την αλήθεια 

σχετικά με το χαρακτήρα Του.  

Θα παρατηρήσεις ότι ο Διάβολος δεν διεξήγαγε τον πόλεμό του 

ενάντια στο Θεό μόνος του, αλλά είχε και συμμάχους:  “ο δράκοντας 

πολέμησε και οι άγγελοί του”. Αυτό μας λέει ότι η διαστρέβλωση του 

χαρακτήρα του Θεού από το Σατανά ήταν πράγματι πανούργα· η πολεμική 

του προσέγγιση ήταν επιτήδεια και δόλια. Δεν εμφανίστηκε ως ένας 

αντάρτης με όπλο του το ψέμα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να κερδίσει την 

υποστήριξη των ιδιαίτερα ευφυών αγγελικών όντων; 

Άλλα χωρία στη Αγία Γραφή μας δίνουν μια βαθιά κατανόηση στο 

ακριβές περιεχόμενο του επιδέξιου σχεδιασμού της “δολοφονίας” του 

χαρακτήρα του Θεού από το Σατανά. Το πρώτο είναι στη Γένεση κεφ. 3.  

Το εδάφιο 1 χρησιμοποιεί τη λέξη ‘φρόνιμο” (στα Εβραϊκά σημαίνει 

“φαινομενικά φρόνιμος”) για να περιγράψει με ποιο τρόπο προσέγγισε ο 

Σατανάς την Εύα. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ και στην Εύα ότι η αμαρτία 

θα τους οδηγούσε στο θάνατο (3:3). Σαν απάντηση, ο αντίπαλος 

δημιούργησε στη συνέχεια μια πολύ σκοτεινή εικόνα για το Δημιουργό.  

“Σίγουρα δε θα πεθάνετε, αλλ’ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε 

απ’αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σα θεοί, γνωρίζοντας το 

καλό και το κακό” (3:4,5). Στην ουσία εκείνο που τους έλεγε ήταν:  “ο Θεός 

σας είπε ψέματα σχετικά με αυτό το θέμα, επειδή είναι πέρα για πέρα 
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εγωιστής, κρατώντας για τον Εαυτό Του μια πολύ υψηλότερη, πολύ πιο 

ευχάριστη θέση, που όμως μπορεί να γίνει και δική σας”.  Μέχρι τότε, 

θεωρούσαν τον Θεό ως ένα μεγαλόψυχο Δημιουργό που αγαπούσε τα 

παιδιά Του με ανιδιοτελή αγάπη. Αλλά τώρα, πιστεύοντας το ψέμα του 

Σατανά, η Εύα άρχισε να βλέπει τον Θεό ως ένα εγωκεντρικό, αναξιόπιστο 

ψεύτη δίχως αληθινή αγάπη και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την ευτυχία 

και ευημερία της. 

Το βιβλίο του Ιώβ, στο κεφάλαιο 1, επιβεβαιώνει τα ίδια βασικά 

στοιχεία της εκστρατείας της συκοφαντικής δυσφήμισης του Σατανά 

εναντίον του Θεού.  Σ’αυτή την περίπτωση ασκεί την επιδεξιότητά του στις 

αυλές του παραδείσου μπροστά στα αναμάρτητα όντα του σύμπαντος.  Η 

ουσία της αφήγησης έχει ως εξής: 

1.  Συγκαλείται μια συνεδρίαση στους ουρανούς με αντιπροσώπους 

από διάφορες περιοχές της απέραντης δημιουργίας του Θεού, οι οποίοι 

αποκαλούνται ως “οι γιοι του Θεού” (1:6).   

2.  Ο Σατανάς παρευρίσκεται στη συγκέντρωση. Όταν ο Κύριος τον 

ρώτησε με ποιο δικαίωμα ήταν παρών, τότε διεκδίκησε τον πλανήτη Γη ως 

δική του επικράτεια (1:6,7). Η πτώση του Αδάμ και της Εύας, η από μέρους 

τους αποδοχή των επιχειρημάτων του διαβόλου εναντίον του Θεού, 

αποτέλεσε ένα είδος νόμιμης παράδοσης της κυριαρχίας της Γης σ’αυτόν, 

τουλάχιστον αυτό υποστήριζε ο Σατανάς. 

3.  Ο Θεός, απορρίπτει την αξίωση του Σατανά για την κυριαρχία 

του στη Γη, προβάλλοντας έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Ιώβ.  Ο Θεός 

δηλώνει ότι ο Ιώβ ζει σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης Του, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι σέβεται βαθιά τον Θεό και έχει το χαρακτήρα Του σε 

μεγάλη εκτίμηση (1:8). 

4.  Ο Σατανάς με τη σειρά του απορρίπτει τον ισχυρισμό του Θεού, 

ότι το κίνητρο υπακοής του Ιώβ στις αρχές Του είναι ο σεβασμός που 
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εμπνέεται από αγάπη. Αντίθετα, ο Πλάνος ισχυρίζεται ότι ο Ιώβ υπηρετεί 

τον Θεό έχοντας καθαρά εγωιστικά κίνητρα· για τον υλικό πλούτο και όχι 

επειδή, στην πραγματικότητα, ο Θεός αξίζει μια τέτοια αγάπη και ένα τέτοιο 

βαθύ σεβασμό (1:9,10). Ξανά, όπως και στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης, ο 

κεντρικός στόχος της επίθεσης είναι ο χαρακτήρας του Θεού. 

5.  Ο Σατανάς προκαλεί ακόμη περισσότερο καθώς υποστηρίζει ότι 

ο Ιώβ θα βλαστημούσε αμέσως καταπρόσωπα τον Θεό, αν οι ευλογίες και ο 

πλούτος του αφαιρούνταν.  Κατά τη γνώμη του Πονηρού αυτά ήταν η μόνη 

αιτία της αφοσίωσής του στον Θεό (1:11). 

6.  Ο Θεός δέχεται την πρόκληση και επιτρέπει να ξεσπάσει 

όλεθρος στη ζωή του Ιώβ, με αποτέλεσμα ο Ιώβ να χάσει όλα τα υπάρχοντά 

του και όλα τα παιδιά του (1:12-19). 

7.  Ο Ιώβ αντιμετωπίζει τις συμφορές που έρχονται στη ζωή του, 

συνεχίζοντας να αγαπά και να λατρεύει τον Θεό, και δεν επιτρέπει στον 

εαυτό του να εκτοξεύσει κατηγορίες εναντίον Του (1:20-22). 

Έχοντας αυτές τις δύο περιγραφές των συκοφαντιών που εκτόξευσε 

ο Σατανάς εναντίον του Δημιουργού κατά νου, ας επανέλθουμε στη 

θεοδικία.  Πώς γίνεται ο Θεός να μπορεί να είναι καλός και παντοδύναμος 

κι όμως να ανέχεται την ύπαρξη του κακού;  Λοιπόν, σκέψου το. Αν ο 

πόνος είχε προκύψει ως μια απλή δυσλειτουργία στη βιολογική δημιουργία, 

τότε βεβαίως ο Θεός θα μπορούσε απλώς να εξαλείψει το πρόβλημα και όλα 

τα ευφυή όντα θα Τον εγκωμίαζαν για την προστασία Του. Αλλά ο πόνος 

προέκυψε από την αμαρτία. Δεν παρουσιάστηκε ως μια απλή, μηχανική 

δυσλειτουργία. Αντιθέτως, ένα λογικό, ελεύθερο ηθικό ον ξεσηκώθηκε 

ενάντια στη διακυβέρνηση του Θεού με το πρόσχημα ότι ο Θεός είναι ένας 

εγωκεντρικός τύραννος, ο οποίος κρατά υπό τον αυθαίρετο έλεγχό Του 

ευφυή όντα που έχουν πολύ υψηλότερες δυνατότητες. Τόσο καλά δομημένη 

ήταν η επιχειρηματολογία του, ώστε ένας μεγάλος αριθμός αγγέλων 
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συντάχθηκαν με το Σατανά στον υποτιθέμενο “αγώνα” του για 

απελευθέρωση. 

Τώρα λοιπόν, φαντάσου την αντίδραση του σύμπαντος που 

παρακολουθούσε, αν ο Θεός είχε απλά καταστρέψει το Σατανά και τους 

υποστηρικτές του μόλις άρχισαν να εκτοξεύουν τις κατηγορίες τους. 

 “ΜΠΑΜ!” 

 Ένα σύννεφο καπνού και όλοι τους θα εξαφανίζονται για πάντα.  

Μετά ο Θεός θα διακήρυττε σε όλους τους άλλους:  “Πιστέψτε Με, δεν 

ήταν αλήθεια αυτά που έλεγαν για Μένα. Εγώ σας αγαπώ αληθινά όλους 

σας, και επιθυμώ την υπέρτατη ευτυχία σας”. 

 Ακριβώς την επόμενη στιγμή ένας άγγελος θα ψιθύριζε σ’έναν 

άλλο:  “Ναι, και αν δεν  πιστεύεις σε Μένα, θα σε καταστρέψω!” 

 “Άντε, πάλι, μια απ’τα ίδια”· αυτή θα ήταν η φράση που θα 

επαναλαμβανόταν αιώνια στο σύμπαν, καθώς θα ξεσπούσε η μια ανταρσία 

μετά την άλλη. 

 Η άμεση απονομή δικαιοσύνης, όσο όμορφη κι αν φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως, δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεριζωθεί η 

αμαρτία και ο πόνος από το σύμπαν. Κάθε φορά που κάποιος έχει μεγάλη 

δύναμη θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί προσεκτικά, με αυτοέλεγχο, ιδίως σε 

θέματα αυτοάμυνας. Διαφορετικά, η χρήση της δύναμης μοιάζει με 

ιδιοτελή, αυθαίρετο έλεγχο, και πολύ πιθανόν είναι. Αν κάποιος λέει: 

“Νομίζω ότι είσαι κακός και δεν σε εμπιστεύομαι”, και εσύ αντιδράς 

πυροβολώντας τον στο κεφάλι, η πράξη σου τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του 

κατήγορου.  Μπορεί να είναι νεκρός, αλλά πολλοί άλλοι δεν είναι, και όλοι 

τους έχουν μία μόνο από τις δύο επιλογές: (1) Να σε μισούν μέσα στις 

καρδιές τους, αλλά επιφανειακά να σε υπηρετούν για να σώσουν τη ζωή 

τους, ή (2) να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους μέσω της εξέγερσής τους 
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εναντίον σου. Η ειλικρινής, ένθερμη αγάπη, που εμπιστεύεται, δεν θα είναι 

ποτέ μια από τις επιλογές τους. 

 Ο Θεός έχει ένα σοφότερο σχέδιο. Δεν είναι απλά ένα σχέδιο· είναι 

κατά βάθος μια πραγματική εκδήλωση του χαρακτήρα Του. Έχει επιλέξει 

να ασκήσει ένα διαφορετικό είδος εξουσίας, και όχι την άμεση απονομή 

δικαιοσύνης. Έχει επιλέξει τη χάρη ως το μέσο σωτηρίας, όχι μόνο για εμάς 

ατομικά, αλλά και για ολόκληρο το σύμπαν. Ο απόστολος Παύλος εξηγεί: 

 “Δι’ αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός Του, την 

άφεση των αμαρτιών, σύμφωνα με τον πλούτο της χάριτός Του, την οποία 

πλουσία εχάρισε σ’εμάς με κάθε σοφία και φρόνηση και μας εγνώρισε το 

μυστικό θέλημά Του κατά την ευαρέσκειά Του, την οποία εσχεδίασε ο ίδιος 

δια να πραγματοποιηθεί κατά το πλήρωμα των χρόνων, ώστε τα πάντα, τα 

επουράνια και τα επίγεια, να ενωθούν εν τω Χριστώ” (Προς Εφεσίους 1:7-

10)2. 

 Θα παρατηρήσεις σ’αυτή την περικοπή της Αγίας Γραφής ότι η 

άσκηση της χάρης απέναντι στην αμαρτία λέγεται ότι είναι σοφή και συνετή 

εκ μέρους του Θεού. Πίσω από τη χάρη ο απόστολος Παύλος διακρίνει μια 

μυστηριώδη διάσταση του θελήματος του Θεού. Υπάρχει ένα σχέδιο που 

θέλει να πραγματοποιήσει μέσω της περίσσιας χάρης, παρά μέσω της 

αυστηρής δικαιοσύνης. Ποιό είναι αυτό το μυστηριώδες, σοφό σχέδιο;  

Ποιός είναι ο απώτερος τελικός σκοπός της χάρης; “Ώστε τα πάντα, τα 

επουράνια και τα επίγεια, να ενωθούν εν τω Χριστώ”. 

 Το εδάφιο αυτό της Αγίας Γραφής δείχνει ξεκάθαρα ότι το σύμπαν 

γενικότερα — οι κάτοικοι και του ουρανού και της γης — έχει υποστεί ένα 

                                                        
2 Νεοελληνική Μετάφραση (1967) της Βιβλικής εταιρείας από τον καθηγητή της 
Θεολογικής  Σχολής του Παν/ιου Αθηνών κ. Βασ. Βέλλα με συμμετοχή των 
καθηγητών κ.κ. Αρχιμ. Ευαγ. Αντωνιάδου, Αμίλκα Αλιβιζάτου και Γερασ. 
Κονιδάρη 
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ρήγμα στην ενότητά του εξαιτίας του στοιχείου της αμαρτίας που έχει 

παρεισφρήσει. 

 Πώς συνέβη αυτό; 

 Δημιουργώντας ευφυή όντα με ελεύθερη βούληση, ικανά για αγάπη 

ή ανταρσία, ο Θεός εκούσια κατέστησε τον Εαυτό Του υπόλογο στη 

Δημιουργία Του και έχει βασίσει την ηθική σταθερότητα του σύμπαντος 

στον ακέραιο χαρακτήρα Του που αντέχει την οποιαδήποτε εξονυχιστική 

εξέταση. Το ρήγμα έγινε, όταν αυτός που ήταν κοντά στον Θεό, ο 

επονομαζόμενος Εωσφόρος, επέλεξε να παραποιήσει το χαρακτήρα του 

Θεού σε μια επιδέξια προσπάθεια να εκθρονίσει τον Κύριο και να 

ενθρονίσει τον εαυτό του. 

 Σ’αυτό το σημείο, ο Θεός θα μπορούσε να ακολουθήσει τον 

προφανώς εύκολο δρόμο της άμεσης εξολόθρευσης με αποτέλεσμα το 

αναπόφευκτο ξέσπασμα της μιας εξέγερσης μετά την άλλη.  Ή θα μπορούσε 

να ακολουθήσει το μακρύτερο και πιο επίπονο δρόμο της χάρης που θα 

ξερίζωνε αποτελεσματικά το κακό για πάντα. Δίνοντας το χρόνο και 

υπομένοντας τη θυσία που είναι σύμφυτη με τη χάρη, η θεϊκή Μεγαλοφυΐα 

έχει ξεκινήσει μια πορεία με σκοπό να διατηρήσει την ελευθερία της 

βούλησής μας, και συγχρόνως να αφαιρέσει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης 

εξέγερσης.  Αυτός ο υψηλός στόχος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο 

με το να δείξει σ’όλη την ευφυή δημιουργία ότι Ίδιος, σε αντίθεση με τα 

ψέματα του Σατανά, είναι ένας Θεός με άπειρη αγάπη αυτοθυσίας. Τότε 

όλοι, με τη θέλησή τους, θα δώσουν την αφοσίωση και εμπιστοσύνη τους 

ως αυθόρμητη ανταπόδοση στην αγάπη Του και όχι επειδή φοβούνταν την 

εξουσία Του. 

 Συχνά ρωτάμε:  “Αν ο Θεός είναι τόσο παντοδύναμος, γιατί τότε 

δεν ασκεί το δικαίωμά Του να δίνει εντολές, να ορίζει στην κάθε περίπτωση 
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τί πρέπει να γίνει και άμεσα να καταστρέφει οποιονδήποτε αμφισβητεί την 

εξουσία Του;” 

 Επειδή ο Θεός είναι κάτι παραπάνω από δυνατός. Είναι καλός.  

Είναι στη φύση Του να σώζει τους εχθρούς Του και όχι να τους 

καταστρέφει. Στόχος Του, τελικά, είναι να επιλύσει το πρόβλημα της 

αμαρτίας και του πόνου με την αγάπη και όχι με τη δύναμη. 

 Η συνύπαρξη του κακού συγχρόνως με ένα πανίσχυρο Θεό δεν 

αποδεικνύει ότι είναι άδικος, αντιθέτως φανερώνει ότι είναι μια ύπαρξη με 

εξαιρετικά υψηλό ηθικό φρόνημα και ακεραιότητα. Αν είναι αληθινά καλός 

και αν υποφέρει βλέποντας τα βάσανα στα οποία υποβάλλεται η δημιουργία 

Του εξαιτίας της αμαρτίας, τότε το γεγονός ότι επιτρέπει την ύπαρξή της 

δείχνει πολλά γι’Αυτόν. Δείχνει ότι θα σεβαστεί την ελευθερία μας όποιο κι 

αν είναι το τίμημα για τον Εαυτό Του. Δείχνει ότι Αυτός είναι αρκετά 

σίγουρος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα Του, ώστε να δέχεται να γίνει 

ο Ίδιος αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης. 

 Ακολούθως, Αυτός που ζει και πεθαίνει εγκαταλείποντας 

ολοκληρωτικά τον Εαυτό Του, έρχεται στο προσκήνιο. Ο Ιησούς Χριστός, ο 

χρισμένος Σωτήρας, είναι ο φορέας της χάρης και ο Υπερασπιστής του 

θεϊκού χαρακτήρα. Όντας Ένας με τον Θεό, είναι Αυτός που μπορεί να 

αποκαλύψει τον πραγματικό χαρακτήρα του Θεού, να σώσει την ξεπεσμένη 

ανθρωπότητα και να προστατέψει το μέρος του σύμπαντος που δεν έχει 

αμαρτήσει από τον κατήγορο, ο οποίος από την αρχή αυτής της διαμάχης 

για την εξουσία συνεχίζει να λέει ψέματα για τον Θεό.  

 Αναφερόμενος στην ουσία της αποστολής Του ως Σωτήρας, ο 

Ιησούς είπε:  “Ήρθε η ώρα (για το θάνατο αυτοθυσίας Μου πάνω στο 

Σταυρό) για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου (για να φανεί το μεγαλείο 

του χαρακτήρα Του). Σας διαβεβαιώνω απόλυτα (για να εξηγήσω το νόημα 

της θυσίας):  αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός 
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μονάχος μένει (ο εγωισμός οδηγεί στην απομόνωση)·  αν, όμως, πεθάνει, 

φέρνει πολύ καρπό (η αγάπη αυτοθυσίας γεννά αφοσίωση και 

εμπιστοσύνη). Όποιος αγαπά την ψυχή του (περισσότερο από τους άλλους), 

θα τη χάσει·  και όποιος μισεί τη ψυχή του (δηλαδή αγαπά τη ζωή του 

λιγότερο από τους άλλους) σε τούτο τον κόσμο, θα τη φυλάξει σε αιώνια 

ζωή…Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη (με την προσδοκία της απόλυτης 

αυτοθυσίας)·  και τι να πω (τί θά’πρεπε να πω); Πατέρα, σώσε με από τούτη 

την ώρα. Αλλά, γι’αυτό ήρθα σε τούτη την ώρα (αλλά γι’αυτό το σκοπό, το 

σκοπό της σωτηρίας των άλλων με τη θυσία Μου, ήρθα σε τούτη την ώρα). 

Πατέρα, δόξασε το όνομά Σου (δείξε το μεγαλείο του αληθινά ωραίου, 

υπέροχου χαρακτήρα Σου με αυτή την ολοκληρωτική προσφορά Σου για 

χάρη της αγάπης προς τους άλλους). Μια φωνή, λοιπόν, ήρθε από τον 

ουρανό: και δόξασα (με την ανιδιοτελή ζωή Σου) και θα δοξάσω ξανά (με 

τον ανιδιοτελή θάνατό Σου)… Τώρα (καθώς δίνω τη ζωή Μου στο Σταυρό) 

είναι κρίση αυτού του κόσμου· τώρα ο (σφετεριστής) άρχοντας αυτού του 

κόσμου θα ριχτεί έξω (θα χάσει τη συμπάθεια εκείνων που έχει εξαπατήσει 

σχετικά με το Θεό)·  κι εγώ, όταν υψωθώ από τη γη (πάνω στο σταυρό, για 

να αποκαλύψω ποιος πραγματικά είναι ο Θεός) θα τους ελκύσω όλους (το 

αμαρτωλό και αναμάρτητο σύμπαν) στον εαυτό μου” (Κατά Ιωάννη 12:23-

25,27,28,31,32) 

 Όταν ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό, έγινε μια μεγάλη ανατροπή στο 

σκηνικό. Παρουσιάστηκε μια τεράστια αλλαγή σχετικά με τα αποδεικτικά 

στοιχεία υπέρ του Θεού. Ο χαρακτήρας του Πατέρα δοξάστηκε σε έντονη 

αντίθεση με τις διαστρεβλώσεις του Σατανά. Με την εξαπάτηση είχε 

διεκδικήσει τη θέση του ως “άρχοντας αυτού του κόσμου”. Τώρα, με την 

αποκάλυψη της αλήθειας για τον Θεό εν Χριστώ, η εκστρατεία του Σατανά 

για εξουσία απέτυχε παταγωδώς. Αποτελεσματικά “ρίχτηκε έξω”, ή, όπως 

λέει ο απόστολος Παύλος, ο Σταυρός “τον απογύμνωσε” (Προς Κολοσσαείς 
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2:15). Είναι για πάντα σαφές, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι ο Θεός είναι 

αγάπη. 

Αφού, λοιπόν, ο πόλεμος κερδήθηκε, γιατί η αμαρτία και τα βάσανα 

συνεχίζουν να κατακλύζουν τον κόσμο μας; Αυτό είναι ένα μεγάλο 

ερώτημα και το θέμα του επόμενου κεφαλαίου. 

  

 Πατέρα:  Η σοφία Σου σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος  

της αμαρτίας είναι εκπληκτική. Καταλαβαίνω ότι η άμεση απονομή 

δικαιοσύνης θα διαιώνιζε την εξέγερση. Η χάρη είναι η λύση. Και 

πραγματικά, είναι η μόνη λύση που θα μπορούσες να δώσεις, επειδή 

βρίσκεται στην καρδιά Σου η επιθυμία να σώζεις και όχι να καταστρέφεις.  

Εγώ, προσωπικά, είμαι πεπεισμένος για την καλοσύνη και την αγάπη Σου.  

Και θα διαδώσω την είδηση σε όποιον μπορώ. Σ’ευχαριστώ γιατί μου 

φανέρωσες τον Εαυτό Σου. Προσεύχομαι στο όνομα του Χριστού. Αμήν. 
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16 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ 

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
 

 “Ε, Κύριε, έχεις καθόλου ψιλά για να πάρω κάτι να φάω;” 

ακούστηκε μια νεανική, γυναικεία φωνή. 

 Την είχα δει από μακριά, κουρνιασμένη κάτω, με τα χέρια 

τυλιγμένα γύρω από τα γόνατά της, καθώς ακουμπούσε στον τσιμεντένιο 

τοίχο. Έμπαινε για τα καλά ο χειμώνας. Οι νιφάδες του χιονιού 

στροβιλίζονταν γύρω της. 

 “Δέχεσαι VISA;” της απάντησα μ’ένα χαμόγελο. 

 “Όχι, αλλά αν δεν έχεις καθόλου ψιλά, παίρνω και 

χαρτονομίσματα”, μου είπε, ανταποδίδοντας το χαμόγελο, “ένα, πέντε, δέκα 

δολάρια· ότι έχεις. Έχω να φάω από χθες”. 

 “Νομίζω ότι έχω ένα χαρτονόμισμα των πέντε δολαρίων”, της είπα, 

ανοίγοντας το πορτοφόλι μου και δίνοντάς της το. “Αλλά θέλω να ξέρω σε 

ποιον το δίνω”. 

 “Το όνομά μου είναι Erin”. 

  “Πού μένεις, Erin;” 

 “Συνήθως κάτω από γέφυρες·  μερικές φορές πίσω από τους κάδους 

των απορριμμάτων”. 

 “Πόσο καιρό ζεις στο δρόμο;” 

 “Σχεδόν τρία χρόνια, από τότε που ήμουν δώδεκα” 

 “Εδώ στο Spokane όλο τον καιρό;” 
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 “Όχι· τον περισσότερο καιρό  στην Αριζόνα και στην Καλιφόρνια”. 

 “Λοιπόν, σίγουρα εδώ πάνω στο βορρά είναι διαφορετικά. Αν δεν 

κρυώνεις ήδη αρκετά, όπου νά’ναι θ’αρχίσει το πραγματικό κρύο και τα 

πάντα θα’ναι παγωμένα. Δεν έχεις γονείς που να σε θέλουν στο σπίτι;” 

 “Αστειεύεσαι; Ο πατέρας μου είναι εξαρτημένος από την ηρωίνη 

και η μάνα μου απλά τον αφήνει να ξοδεύει όλα τα χρήματά μας για τα 

ναρκωτικά. Δεν άντεχα άλλο πια να τον βλέπω να τη χτυπά.  Χτυπούσε κι 

εμένα. Αυτό μπορούσα να το αντέξω.  Αλλά δεν μπορούσα ούτε μια μέρα 

παραπάνω να τη βλέπω μέσα στα αίματα να κλαίει. Έτσι έφυγα και δε 

γυρίζω πίσω”. 

 Ακριβώς τότε μας πλησίασε ένα άλλο νεαρό κορίτσι, ίσως ένα ή 

δύο χρόνια μεγαλύτερο, με μια σακούλα φαρμακείου στο χέρι της. 

 “Αυτή είναι η φίλη μου, η Carmen.” 

 “Γεια σου Carmen,” τη χαιρέτησα, “με λένε Τy”. Απέφυγε το 

βλέμμα μου, χωρίς να βγάλει λέξη και άρχισε να μιλά στην Erin σα να μην 

ήμουν εκεί. Η Carmen ήταν πιο σκληρή από την Erin. Πιθανώς είχε 

κακοποιηθεί περισσότερο. 

 “Το πήρα”, είπε και ανοίγοντας τη σακούλα έδωσε ένα πακέτο στην 

Erin, ρίχνοντάς μου μια ματιά, σα να ήθελε να μου πει: “Φύγε από’δω”. 

 “Ω, είναι εντάξει ο τύπος, Carmen”, είπε η Erin, υπερασπίζοντάς με.  

“Μου έδωσε πέντε δολάρια”. 

 “Τι έχεις εκεί, κάποιο φάρμακο;” ρώτησα. 

 “Ναι, είναι φάρμακο για ναυτία. Τι σε νοιάζει;”. Αν και όχι και 

τόσο ευγενικά, τουλάχιστον η Carmen μου μίλησε. 

 “Είναι το μόνο πράγμα που σταματά τους πόνους στο στομάχι μου 

από το άγχος”, εξήγησε η Erin. “Πραγματικά βοηθά. Πρέπει να το 

δοκιμάσεις, αν ποτέ σου έχεις παρόμοιες δυσκολίες”. Αν ποτέ μου έχω 

παρόμοιες δυσκολίες;  Αχ, πού να’ξεραν τι έχω περάσει… 
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 “Κοιτάξτε”, είπα, τολμώντας να προσφέρω μια πιο ουσιαστική 

βοήθεια: “Πρόκειται να κάνει πολύ κρύο απόψε. Κι εσείς, κορίτσια, είστε 

πεινασμένα. Η σύζυγός μου θα ήθελε πολύ να σας γνωρίσει. Είναι μια 

καταπληκτική μαγείρισσα κι έχουμε ένα διαθέσιμο δωμάτιο με δύο 

κρεβάτια. Έχω τρία παιδιά·  το ένα είναι κορίτσι στην ηλικία σας. Γιατί να 

μην αφήσετε τους δρόμους για λίγες μέρες και νά’χετε καλό φαγητό και ένα 

άνετο κρεβάτι ως φιλοξενούμενες στο σπίτι μας;” 

 Χωρίς στιγμή δισταγμού, η Erin απάντησε:  “Όχι, ευχαριστώ, κύριε·  

είμαστε καλά, αλλά ευχαριστώ για τα χρήματα”. 

 Η Carmen έφυγε, μουρμουρίζοντας το δικαιολογημένο φόβο της:  

“Ναι, καλά! Δε θες να μας βοηθήσεις· θέλεις να μας χρησιμοποιήσεις”. 

 Γονατίζοντας μπροστά στην Erin και κοιτάζοντάς την στα μάτια, 

επανέλαβα την πρόσκληση μ’ένα σχεδόν παρακλητικό τόνο στη φωνή μου. 

Τότε ακριβώς, μια από τις ταμίες βγήκε από το κοντινό φαρμακείο. Μας 

προσπέρασε τάχα τυχαία και, καθώς επιβράδυνε το βήμα της, ξεστόμισε: 

“Αυτή είναι η κόρη σου;  Ελπίζω να την πείσεις να πάει σπίτι. Είναι εδώ 

έξω από το μαγαζί μας αρκετές μέρες κι ενοχλεί τους περαστικούς”. 

 “Όχι, δεν είναι κόρη μου” της φώναξα, καθώς απομακρυνόταν 

βιαστικά. Μετά κοίταξα την Erin και είπα: “Αλλά σίγουρα εύχομαι να ήταν, 

επειδή θα την έπαιρνα στο σπίτι και με την αγάπη μου θα τη βοηθούσα να 

γίνει ξανά αξιαγάπητη, όπως ξέρω ότι είναι στη πραγματικότητα.” 

 “Σε συμπαθώ, κύριε, και θά’θελα να έρθω μαζί σου, αλλά δε σε 

ξέρω. Σε ευχαριστώ για την προσφορά, αλλά θα τα καταφέρω”. 

 Ένα αίσθημα αποτυχίας με κατέκλυσε! Αλλά τι μπορούσα να κάνω;  

Πώς μπορούσα να περιμένω να με εμπιστευθούν, χωρίς να με γνωρίζουν;  

Καθώς οδηγούσα προς στο σπίτι, άρχισα να καταλαβαίνω τα συναισθήματα 

του Θεού. Συναισθήματα τρυφερής χάρης. Συναισθήματα λαχτάρας για να 

σώσει, που όμως απορρίπτονται με λόγια σαν αυτά: “Όχι, ευχαριστώ. Θα τα 



 163

καταφέρω”.  Συναισθήματα επιθυμίας να απαλύνουν τον πόνο και να 

επαναφέρουν την αγάπη στη θέση της δυσπιστίας. Καθώς συλλογιζόμουν τη 

συνάντησή μου με την Erin και την Carmen, συνειδητοποίησα ότι αν 

μπορούσαν με κάποιο τρόπο να με είχαν γνωρίσει, όχι ως ένα καλοντυμένο 

άγνωστο που δεν έχει νιώσει ποτέ τον πόνο τους, αλλά ως το παιδί και τον 

έφηβο που κάποτε ήμουν, που μεγάλωσε σ’ένα σπίτι όπου δέσποζαν η 

κατάχρηση του αλκοόλ, των ναρκωτικών, και η βία ενάντια στη μητέρα 

μου, τότε ίσως θα με εμπιστεύονταν και θα μου επέτρεπαν να γίνω φίλος 

τους. Για να μπορέσω να βοηθήσω την Erin και την Carmen θα’πρεπε να με 

γνωρίσουν ως κάποιον που είναι σαν αυτές· ως κάποιον που έχει αισθανθεί 

τον πόνο τους. Τότε θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι ειλικρινά ήθελα να τις 

βοηθήσω και όχι να τις χρησιμοποιήσω. 

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρότι ο πόλεμος κερδήθηκε στο Σταυρό, η 

αμαρτία και τα βάσανα εξακολουθούν να βασιλεύουν στον κόσμο μας. Η 

αγάπη αυτοθυσίας που φανερώθηκε εν Χριστώ, πράγματι θριάμβευσε 

ενάντια του κακού. Αλλά τώρα υπάρχει ένας κόσμος που χρειάζεται να 

αποδεχθεί την πραγματικότητα αυτής της νίκης. Υπάρχουν πολλοί, όπως η 

Erin και η Carmen, οι οποίοι δεν ξέρουν ακόμα ποιος πραγματικά είναι ο 

Θεός. Δεν ξέρουν ότι στο θρόνο του σύμπαντος βασιλεύει η άπειρη αγάπη.  

Γι’αυτούς τα πάντα είναι σκοτεινά και γεμάτα κινδύνους. Ο Ιησούς 

υποσχέθηκε ότι η αμαρτία τους καταδικάστηκε και υπερνικήθηκε μέσω του 

θανάτου Του. Δεν ξέρουν ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ότι ο Χριστός θα τους 

ελκύσει προς Αυτόν.  Αυτός φανερώνεται μπροστά τους, καθώς ψάχνουν 

για βοήθεια, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν. 

 Η δικαίωση του Θεού επιτεύχθηκε πλήρως εν Χριστώ, και μέσω 

αυτής της δικαίωσης ο Θεός σκοπεύει να έχει μια εμφανή επίδραση στα 

παιδιά Του. Όταν Τον δούμε και Τον πιστέψουμε, ο θρίαμβος του Χριστού 

θα λάβει μέσα μας μορφή και θα φανερώνεται μέσα από εμάς. Στην 
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προσευχή Του, πριν μπει στην Γεσθημανή, ο Ιησούς είπε στον Πατέρα: 

“Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη…και δοξάστηκα μέσα σε αυτούς… Όπως 

απέστειλες εμένα στον κόσμο κι εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο… Εγώ 

σε ενότητα μ’αυτούς κι εσύ σε ενότητα με μένα· για να είναι σε μια 

ολοκληρωμένη ενότητα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και 

τους αγάπησες, όπως αγάπησες εμένα” (Κατά Ιωάννη 17:4,10,18,23). 

 Πρόσεξε το σχέδιο.  Ο Ιησούς ήρθε στη γη, με σκοπό να προβάλλει 

το μεγαλείο της δόξας του Θεού, δηλαδή την ομορφιά του χαρακτήρα Του.  

Η ζωή και ο θάνατός Του εκπλήρωσαν αυτό τον υψηλό στόχο. Τώρα ο 

Ιησούς προσδοκά ότι η ένδοξη αγάπη που δεχόμαστε αγκαλιάζοντάς Τον, 

θα διοχετευθεί μέσα από εμάς στον κόσμο. Όπως ο Πατέρας αποκαλύφθηκε 

στο πρόσωπο του Ιησού, έτσι και ο Υιός θα αποκαλυφθεί μέσα από τα 

παιδιά Του, έτσι ώστε ο κόσμος να πιστέψει ότι ο Ιησούς στάλθηκε 

πραγματικά από τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, ο Θεός Πατέρας θέλει ο 

κόσμος να δει μέσα από εμάς τον όμορφο χαρακτήρα της αγάπης που 

φανερώθηκε εν Χριστώ. 

 Η αρχαιότερη απ’όλες τις λυτρωτικές προφητείες περιγράφει τη 

νίκη του Χριστού εναντίον του Σατανά: 

 “Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα κι ανάμεσα 

στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της·  αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι κι 

εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του” (Γένεση 3:15). 

 Ο Θεός απευθύνεται εδώ στο Σατανά.  Το “Σπέρμα” της γυναίκας 

που θα συντρίψει το κεφάλι του Σατανά είναι ο Σωτήρας που θα έρθει. 

 Τώρα πρόσεξε μια παράλληλη προφητεία στη Καινή Διαθήκη που 

απευθύνεται στους οπαδούς του Χριστού: 

 “Θέλω μάλιστα να είστε σοφοί μεν στο αγαθό και απλοί 

(απονήρευτοι) στο κακό. Και ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα το 



 165

Σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας 

είναι μαζί σας”. (Προς Ρωμαίους 16:19,20). 

 Εστίασε την προσοχή σου σ’αυτές τις δύο προφητείες.  Η πρώτη 

προλέγει ότι ο Χριστός θα συντρίψει το κεφάλι του Σατανά, αλλά κάνοντάς 

το θα τραυματιστεί και ο Ίδιος. Ο Ιησούς διακήρυξε αυτή τη νίκη, όταν 

μιλούσε για την επικείμενη σταύρωσή Του και είπε: “Τώρα ο άρχοντας 

αυτού του κόσμου θα ριχτεί έξω” (Κατά Ιωάννη 12:31). Παρομοίασε το 

Σατανά με “ισχυρό άντρα, καλά οπλισμένο” που φυλά “τη δική του αυλή”· 

και χαρακτήρισε τον εαυτό Του ως έναν άντρα “ισχυρότερο από αυτόν”, ο 

οποίος “θα ερχόταν εναντίον του και θα τον νικούσε”, αφαιρώντας από το 

Σατανά “την πανοπλία του στην οποία είχε το θάρρος του” (Κατά Λουκά 

11: 21,22).  Χρησιμοποιώντας παρόμοια ορολογία, ο απόστολος Παύλος 

ανήγγειλε ότι ο Χριστός “αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες (του 

σκότους), τις καταντρόπιασε δημόσια, όταν επάνω Του (στο σταυρό) 

θριάμβευσε εναντίον τους” (Προς Κολοσσαείς 2:15). Όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, τα πολεμικά μέσα του Σατανά συμπεριλαμβάνουν 

καλοσχεδιασμένα ψέματα για το χαρακτήρα του Θεού και ο Χριστός τον 

αφόπλισε, αποκαλύπτοντας τον αληθινό χαρακτήρα του Θεού. Έτσι ο 

Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία της Γένεσης 3:15 συντρίβοντας το κεφάλι 

του Σατανά. 

Τότε γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος; Γιατί ο Σατανάς εξακολουθεί 

να βάζει σε πειρασμό και να ρημάζει τον κόσμο μας; Επειδή εμείς και 

ολόκληρο το σύμπαν που παρατηρεί προσμένουμε την εκπλήρωση της 

δεύτερης προφητείας, εκείνης που αναφέρεται στην επιστολή προς 

Ρωμαίους 16:19,20: 

 “Και ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα το Σατανά κάτω 

από τα πόδια σας”. 

 Κάτω από τα πόδια ποιανού; 
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 Κάτω από τα πόδια “των καλών και άδολων” οπαδών του Χριστού, 

δηλαδή της εκκλησίας. Η αποκάλυψη που δικαιώνει την ένδοξη αγάπη του 

Θεού, η οποία γίνεται ολοφάνερη μέσω του Χριστού, πρόκειται να φωτίσει 

ολόκληρη τη γη με την ίδια δόξα διαμέσου του Σώματος του Χριστού, 

δηλαδή της Εκκλησίας Του. 

 “Για να είμαστε σε έπαινο της δόξας Του” (Προς Εφεσίους 1:12).  

“Για να γνωριστεί τώρα στα επουράνια, διαμέσου της εκκλησίας, στις αρχές 

και στις εξουσίες η πολυποίκιλη σοφία του Θεού” (Προς Εφεσίους 3:10). 

 Γεμάτοι από καρπούς δικαιοσύνης που παράγονται διαμέσου του 

Ιησού Χριστού, σε δόξα και έπαινο του Θεού” (Προς Φιλιππησίους 1:11). 

 “Και ύστερα από αυτά, είδα έναν Άγγελο που κατέβαινε από τον 

ουρανό, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία· και η γη φωτίστηκε από τη δόξα 

του”  (Αποκάλυψη 18:1). 

 “Ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας” (Προς Κολοσσαείς 

1:27). 

 Για να το πω απλά, ο κόσμος τελικά πρόκειται να ακούσει και να 

αντικρίσει την αλήθεια για τον Θεό, την καλοσύνη Του και την αγάπη Του, 

μέσα από τους ανθρώπους Του. Η γη πρόκειται να διαφωτιστεί από τη δόξα 

του χαρακτήρα του Θεού, μέσω της Εκκλησίας. Μέσω του προφήτη 

Ιεζεκιήλ, ο Κύριος διακηρύσσει το σχέδιό του: 

 “Και θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα που βεβηλώθηκε ανάμεσα 

στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους· και τα έθνη θα γνωρίσουν 

ότι Εγώ είμαι ο Κύριος, λέει ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ σε σας 

μπροστά στα μάτια τους” (Ιεζεκιήλ 36:23). 

 Η αποκάλυψη και η αποκατάσταση του χαρακτήρα του Θεού στη 

ζωή μας είναι ο απώτερος σκοπός στον οποίο αποβλέπει η χάρη Του.  

Σύμφωνα με το Ελληνικό λεξικό, στο ευρετήριο των χωρίων της Βίβλου, 

Χάρη είναι “η θεϊκή επίδραση στην καρδιά και η αντανάκλασή της στην 
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ζωή”. Ο απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι η δωρεάν χάρη με την οποία 

σωζόμαστε μας μεταμορφώνει σ’ένα αριστούργημα της θεϊκής 

καλλιτεχνίας. Πρόσεξε την εξήγηση που δίνει: 

 “Γιατί κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης·  κι αυτό δεν 

είναι από σας·  είναι δώρο του Θεού· όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί 

κάποιος. Επειδή, δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς κτιστήκαμε στον 

Ιησού Χριστό για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε, για να περπατήσουμε 

μέσα σ’αυτά” (Προς Εφεσίους 2:8-10). 

 Η χάρη είναι το ενεργό στοιχείο.  Κατά χάρη σωζόμαστε.  Έτσι, 

κάτω από την επίδρασή της, η ανθρώπινη καρδιά που πιστεύει γίνεται 

τέλειο “δημιούργημα” του Θεού, ένας όρος που στα Ελληνικά αποδίδεται 

ως “ποίημα”. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον όρο αυτό με μια 

ευρύτερη έννοια, εννοώντας οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία, με τη 

μορφή της ποίησης, της γλυπτικής, της ζωγραφικής ή της μουσικής. Η πιο 

κατάλληλη αγγλική λέξη που αποδίδει αυτό το νόημα είναι “masterpiece” 

(αριστούργημα). Αυτό που εννοεί ο απόστολος Παύλος είναι πως η χάρη 

του Θεού μας διαμορφώνει και μας διαπλάθει, μεταμορφώνοντάς μας σε μια 

θεϊκή δημιουργία τέλειας ομορφιάς. 

 Είμαστε το ποίημά Του στον κόσμο, ένα ποίημα που φανερώνει το 

μήνυμα Του προς τον κόσμο. 

 Είμαστε το γλυπτό Του που αποκαλύπτει τα θαυμάσια 

χαρακτηριστικά της πανέμορφης προσωπικότητάς Του. 

 Είμαστε ο πίνακας, στον οποίο συνδυάζονται οι ποικίλες 

αποχρώσεις της Πολύπλευρης Χάρης Του για να συνθέσουν την εικόνα 

Του. 

 Είμαστε το αριστούργημά Του, ένα αριστούργημα που ακόμα 

διαμορφώνεται. 
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 Η Erin και η Carmen και αναρίθμητοι άλλοι θα εμπιστευθούν το 

Θεό και θα γίνουν παιδιά Του, μόλις Τον γνωρίσουν. Είναι ο υψηλός 

προορισμός μας και το ευχάριστο προνόμιό μας να είμαστε εμείς το 

διαμορφωμένο με χάρη αριστούργημά Του μέσω του οποίου οι άνθρωποι 

έρχονται να Τον δουν και να Τον αγαπήσουν. 

 

 Θεέ της άπειρης χάρης:  Τη μέρα εκείνη με την Erin και την Carmen, 

αισθάνθηκα λίγο από τον πόνο Σου. Ω, πόσο επίμονα λαχταράς να Σε 

γνωρίσει ο κόσμος! Εύχομαι ο άγιος χαρακτήρας της απεριόριστης αγάπης 

Σου να φανερωθεί μέσω της Εκκλησίας Σου. Μακάρι το τρυφερό μεγαλείο 

της αγάπης Σου να γίνει ξεκάθαρο σε μας, και μια προσωπική εμπειρία στις 

καρδιές μας. Ώστε ο κόσμος, μέσα από εμάς, να πιστέψει ότι ο Χριστός 

στάλθηκε από Σένα. Είμαι τόσο πρόθυμος κι όμως τόσο αδύναμος και τόσο 

ανίκανος. Οδήγησέ με στα έσχατα όρια της πνευματικής και συναισθηματικής 

μου ικανότητας να Σε γνωρίσω και στήριξέ με, όπως ήδη το κάνεις. 

Προσεύχομαι στο φως του χαρακτήρα Σου εν Χριστώ. Αμήν. 

  


