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R192 GP-Greek—Φεβρουάριος 2002                   Θέματα: Επιμονή και αγώνας, θετικότητα, η βοήθεια του Θεού, η αγάπη Του.

Μήπως και  συ  αισθάνεσαι το ίδιο μερικές φορές;
Και επιπλέον  νοιώθεις  σαν να σου ρίχνει κάποιος
λάσπη  συνέχεια επάνω σου; Τότε  μπορείς να
μετατρέψεις   σε καλό το κακό που σ’ έχει βρει με το να
κοιτάς  ψηλά και να βλέπεις ότι ο Κύριος είναι  εκεί
κοντά σου.   Αυτός μπορεί να σε βοηθήσει να δεις αυτά
που συμ- βαίνουν γύρω  σου μέσα  από τη δική Του
προοπτική.  Μπορεί να σου δώσει την γαλήνη  Του και
να σταμα- τήσει τον πανικό. Και  μετά  μπορεί να σε
βοηθήσει να βρεις λύσεις που θα σου δώσουν την
δυνατότητα  να βγεις θριαμβευτικά έξω από εκείνο το
βαθύ πηγάδι και να μπεις  στο μονοπάτι που οδηγεί
σ’  ένα πιο λαμπρό  αύριο.

          —Χλόη Γουέστ

Υπάρχει  μια παραβολή για έναν αγρότη που
είχε ένα γέρικο μουλάρι. Το μουλάρι αυτό έπεσε
μέσα στο πηγάδι του αγρότη. Ο αγρότης άκουσε το
μουλάρι να γκαρίζει  και, αφού εξέτασε την
κατάσταση προσεκτικά,  αισθάνθηκε συμπόνια για
το μουλάρι. Αποφάσισε, όμως, ότι ούτε το  μουλάρι
ούτε το πηγάδι άξιζαν τον κόπο να διασωθούν.
Αντίθετα, κάλεσε τους γείτονες,  τους είπε τι συνέβη,
και τους ζήτησε  να τον βοηθήσουν να φτυαρίσουν
χώμα και να το ρίξουνε  μέσα στο πηγάδι ώστε να
θάψουν το μουλάρι και να το γλιτώσουν από τη
δυστυχία του.

Αρχικά, το γέρικο μουλάρι ήταν υστερικό.
Καθώς  όμως  ο αγρότης και οι γείτονές του
συνέχιζαν να φτυαρίζουν και το χώμα έπεφτε πάνω
στη πλάτη του, σκέφτηκε κάτι.   Είχε τη φαεινή ιδέα
πως  κάθε φορά που μια φτυαριά από χώμα  έπεφτε
στην πλάτη του, θα μπορούσε να  τινάζεται και
κατόπιν να πατάει πάνω στο χώμα.  Κι αυτό  άρχισε
να κάνει.

“Τίναγμα και ανέβασμα. Τίναγμα και ανέβασμα.
Τίναγμα και ανέβασμα!»  Όσο και να πονούσε από
το χώμα που έπεφτε στην πλάτη του, ή   κι απ’ το
πόσο απελπιστική φαινόταν η κατάσταση, το γέρικο
μουλάρι αγωνιζόταν  ενάντια στον πανικό του  και
συνέχιζε να  τινάζει το χώμα που έπεφτε επάνω του
και να το ποδοπατάει.  Δεν πέρασε πολύ ώρα και το
γέρικο μουλάρι, χτυπημένο και εξαντλημένο, βγήκε
θριαμβευτικά μέσα από το πηγάδι.

—Συγγραφέας Άγνωστος

Για όλες τις αρνητικές μας σκέψεις,
ο Θεός μας έχει δώσει τις θετικές Του
απαντήσεις μέσα στη Βίβλο.
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Εσύ λες, “Είναι αδύνατο.”
Ο Θεός λέει, “Τα πάντα είναι δυνατά σε Μένα”

(Λουκά 18:27).

Εσύ λες, “Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος.”
Ο Θεός λέει, “Θα σου δώσω ανάπαυση.” (Ματθαίος

11:28-30)

Εσύ λες, “Κανείς δεν με αγαπάει πραγματικά.”
Ο Θεός λέει, “Σ’ αγαπώ” (Ιωάννης 3:16 και Ιωάννη

13:34).

Εσύ λες, “Δεν μπορώ να συνεχίσω.”
Ο Θεός λέει, “Η χάρη Μου είναι αρκετή και πάντα θα

είμαι εκεί για να σε βοηθάω” (Β΄Κορινθίους
12:9) και Ψαλμός 91:15).

Εσύ λες, “Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.”
Ο Θεός λέει, “Εγώ θα κατευθύνω τα βήματά σου”

(Παροιμίες 3:5-6)

Εσύ λες, “Δεν μπορώ να το κάνω.”
Ο Θεός λέει, “Μπορείς να κάνεις τα πάντα με τη

δύναμή Μου.” (Φιλιππησίους 4:13).

Εσύ λες, “Δεν είμαι ικανός.”
Ο Θεός λέει, “Εγώ είμαι ικανός” (Β΄Κορινθίους 9:8).

Εσύ λες, “Δεν αξίζει τον κόπο.”
Ο Θεός λέει, “Θα αξίζει τα πάντα” (Ρωμαίους 8:28).

Εσύ λες, “Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου.”
Ο Θεός λέει, “Θα σε συγχωρήσω” (Α΄Ιωάν. 1:9 και

Ρωμ. 8:1).

Εσύ λες, “Δεν μπορώ να τα καταφέρω.”
Ο Θεός λέει, “Θα προμηθεύσω όλες τις ανάγκες

σου.” (Φιλιππησίους 4:19).

Εσύ λες, “Φοβάμαι.”
Ο Θεός λέει, “Δεν σου έχω δώσει πνεύμα δειλίας,

αλλά δύναμης και αγάπης και σωφρονισμού”
(Β΄Τιμόθεο 1:7).

Εσύ λες, “Πάντα ανησυχώ και αποθαρρύνομαι.”
Ο Θεός λέει, “Ρίξε όλες σου τις έγνοιες επάνω Μου”

(Α΄Πέτρου 5:7)

Εσύ λες, “Δεν έχω αρκετή πίστη.”
Ο Θεός λέει, “Έχω δώσει στον καθένα ένα μέτρο

πίστης” (Ρωμ. 12:3β).

Εσύ λες, “Δεν είμαι αρκετά έξυπνος.”
Ο Θεός λέει, “Σου δίνω σοφία” (Ιακώβου 1:5 και

Α΄Κορινθίους 1:30).

Εσύ λες, “Αισθάνομαι τόσο μόνος.”
Ο Θεός λέει, “Ποτέ δε θα σε αφήσω, ούτε θα σε

εγκαταλείψω” (Εβραίους  13:5).


