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4 Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό 

Εισαγωγή 

Υπερφυσικά γεγονότα και «πνευματικές» εμπειρίες συχνά γίνονται ενδιαφέροντα θέματα 
σε συζητήσεις και πάρτι. Όσο πιο ευφάνταστη είναι η ιστορία, τόσο το καλύτερο. Άλλοι λένε 
ιστορίες για το πώς το ωροσκόπιο τούς προειδοποίησε για κάποιον κίνδυνο εκείνη την ημέρα 
και μετά από μερικές ώρες είχαν ατύχημα με το αυτοκίνητό τους. Μερικοί χλευάζουν τέτοιες 
ιστορίες. Άλλοι δεν είναι σίγουροι, αλλά για καλό και για κακό, διαβάζουν και το δικό τους 
ωροσκόπιο εκείνη τη μέρα.  

Ένας καινούργιος Χριστιανός μπορεί εύκολα να μπερδευτεί από τις «πνευματικές 
δυνάμεις» που ξεπηδάνε και εμφανίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι λαϊκές 
εφημερίδες γράφουν για μια μάνα που επικοινωνεί με το παιδί της που πέθανε πριν 3 χρόνια. 
Αληθεύουν αυτές οι ιστορίες; Και τι γίνεται με τις χαρτορίχτρες και τις καφετζούδες; 
Μπορούν κάποιοι να προβλέψουν το μέλλον; Γίνονται θαύματα σήμερα; Μπορούμε να 
πιστέψουμε πραγματικά όλες τις ιστορίες της Βίβλου; Ή μήπως βρίσκονται στη σφαίρα της 
φαντασίας, όπως η Σταχτοπούτα, ο Μπάτμαν και ο Σπάιντερμαν;  

Οι Χριστιανοί μιλάνε συχνά για την ανάγκη να έχεις πνευματική δύναμη. Αναφέρουν 
κάποιους ξακουστούς Χριστιανούς ηγέτες και λένε: «Αυτό είναι πολύ πνευματικό άτομο. 
Τον οδηγεί το Πνεύμα. Ο Θεός τον χρησιμοποιεί πραγματικά.» Πώς λαμβάνει κάποιος 
τέτοια πνευματική δύναμη; Συχνά οι Χριστιανοί προσεύχονται στον Θεό να κάνει κάποιο 
θαύμα, να θεραπεύσει κάποιον ετοιμοθάνατο, να δώσει φως σε κάποιον τυφλό, ή να 
θεραπεύσει τον πόνο στη μέση κάποιου. Ο Θεός τα κάνει πραγματικά αυτά τη σήμερον 
ημέρα;  

Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει υπερφυσικά κατορθώματα; Πόση δύναμη έχουν ο Σατανάς 
και τα δαιμόνιά του; Μπορούν να βλάψουν ή ακόμα να θεραπεύσουν ανθρώπους; Και τι 
γίνεται με αυτούς στις Ινδίες που περπατάνε πάνω σε καυτά κάρβουνα και δεν καίνε τα 
πόδια τους; Αυτό είναι απάτη; Πόση δύναμη έχει ο άνθρωπος; Μπορεί να λυγίσει ένα 
κουτάλι εστιάζοντας τις νοητικές του δυνάμεις επάνω του (χωρίς καν να το ακουμπήσει);  

Εάν υπάρχουν διαφορετικά είδη δυνάμεων που εργάζονται στον κόσμο σήμερα, πώς 
μπορεί ο Χριστιανός να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ της δύναμης του Θεού και αυτής του 
Σατανά; Πώς λαμβάνει ο Χριστιανός πνευματική δύναμη; Πόσο καιρό πρέπει να είσαι 
Χριστιανός πριν ο Θεός να σου δώσει πνευματική δύναμη; Ποια όρια βάζει ο Θεός στους 
Χριστιανούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή Του; Τι είναι η πίστη; Τι σχέση 
έχουν η πίστη, η πεποίθηση, η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο να βοηθήσουν έναν άνθρωπο 
να γίνει πνευματικά δυνατός;  

Σε αυτό το μάθημα θα συζητήσουμε την υπερφυσική δύναμη του Θεού και πώς 
επηρεάζει τη ζωή μας. Σε πολλές περιστάσεις ο Θεός χρησιμοποίησε την υπερφυσική Του 
δύναμη για να κάνει θαύματα. Μια ερώτηση που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι : 
«Ποιες υπερφυσικές πράξεις μπορώ να προσμένω από τον Θεό στη ζωή μου»;  
Θα μελετήσουμε τι είναι η πραγματική πνευματική δύναμη. Τι θέση έχουν η πίστη, η 
πεποίθηση, η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στη ζωή του Χριστιανού που έχει πνευματική 
δύναμη; Πώς μπορώ να γίνω ένα άτομο με υπερφυσική δύναμη;  
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Κεφάλαιο 1 
Ο Ρόλος του Θεού στον Κόσμο μας 

Α. Τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για τον Θεό σήμερα; 
Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αφιερώσει χρόνο για να γνωρίσουν τον Θεό προσωπικά. 

Άρα δεν είναι παράξενο πολλές φορές να έχουν κάποιες λανθασμένες ιδέες για το ποιον του 
Θεού.. Ο Θεός δεν κάθεται στα ουράνια με ένα ξύλο περιμένοντας να μας τιμωρήσει κάθε 
φορά που στραβοπατάμε. Δεν είναι ένας ποταπός θυμωμένος Θεός. Είναι Θεός αγάπης και 
υπομονής. Σίγουρα λυπάται όταν αμαρτάνουμε. Αλλά δεν ξοδεύει την ημέρα Του ψάχνοντας 
ευκαιρίες να μας τιμωρήσει κάθε φορά που δεν πετυχαίνουμε την τελειότητα. Εάν ο Θεός 
δεν είχε υπομονή ή έλεος, θα ήμασταν όλοι νεκροί.  

Κάποιοι άλλοι βλέπουν τον Θεό από τελείως αντίθετη άποψη. «Εάν υπάρχει Θεός,»  
σου λένε, «σίγουρα δεν τον πολύ ενδιαφέρει το τι γίνεται εδώ στη Γη σήμερα. Κοίτα όλη την 
αδικία, την πείνα, τη φτώχεια και τον πόλεμο. Εάν ο Θεός πραγματικά δημιούργησε τον 
κόσμο, τότε μας εγκατέλειψε από την αρχή.»  

Δεν μπορείς να υποστηρίζεις αυτή την άποψη και συνάμα να πιστεύεις πως η Βίβλος λέει 
την αλήθεια. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο ώστε να τον εγκαταλείψει και να πει: 
«Τώρα βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Μην με ενοχλήσετε εάν έχετε προβλήματα.»  
Ο Θεός δεν σιωπά. Πραγματικά νοιάζεται για σένα και για όλους τους ανθρώπους.  

«Το μέλλον μας είναι ήδη αποφασισμένο,» λένε κάποιοι άλλοι, «Ο Θεός γνωρίζει τα 
πάντα. Ελέγχει τα πάντα. Είμαστε απλές μαριονέτες και Αυτός κινεί τα νήματα. Δεν υπάρχει 
λόγος να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Εάν θέλει πραγματικά ο Θεός να αλλάξω, μπορεί 
να το κάνει.»  

Οι αλήθεια είναι πως δεν είμαστε μαριονέτες. Ο Θεός μάς δημιούργησε με την ελευθερία 
να επιλέξουμε. Θα μας επηρεάσει και θα μας απευθυνθεί, αλλά δε θα μας επιβάλλει να Τον 
ακολουθήσουμε.  

Εσύ τι λες; Τι γνώμη έχεις για τον Θεό; Έχεις δει κάποια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν 
ότι ο Θεός είναι στη ζωή σου ή στη ζωή άλλων ανθρώπων; 

Β. Ο Θεός της δημιουργίας 
Η Βίβλος μάς δίνει μια καθαρή εικόνα του ρόλου του Θεού στον κόσμο μας. Το πρώτο 

βιβλίο της Βίβλου αφηγείται το πώς ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τον ήλιο, το φεγγάρι, 
τα αστέρια, τα φυτά και τα ζώα. Ο Θεός δημιούργησε κάθε τομέας της δημιουργίας με τον 
Λόγο Του. Έδωσε ζωή στον Αδάμ και την Εύα αφού έπλασε τα σώματά τους από το χώμα 
της γης. Κάθε πράξη της δημιουργίας ήταν ένα θαυμάσιο υπερφυσικό συμβάν.  
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Ο Θεός μας δημιούργησε με μια εξαιρετική ικανότητα, την ελεύθερη βούληση.  
Έχεις την ικανότητα να επιλέγεις, να παίρνεις προσωπικές αποφάσεις. Μπορείς να επιλέξεις 
να ακολουθήσεις τον Θεό ή το δικό σου δρόμο. Αυτή η ικανότητα επιλογής έχει άμεση 
σχέση με την αμαρτία στον κόσμο μας. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό να 
αμαρτήσουμε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε πειρασμό, επιλέγουμε είτε να αντισταθούμε 
στον πειρασμό ή να αφεθούμε σ’ αυτόν. Είμαστε υπεύθυνοι για την επιλογή που κάνουμε. 
Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε άλλους ανθρώπους, τον Θεό ή τον Σατανά για αυτές τις 
επιλογές. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ του σωστού και του λάθους.  

Οι νόμοι της φύσης 

Όταν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, έθεσε σε δράση τους «νόμους της φύσης».  
Όλοι η δημιουργία πρέπει να ζήσει εντός αυτών των νόμων. Όταν παραβιάζουμε τους 
νόμους της φύσης, υφιστάμεθα τις συνέπειες.  

Εάν σπρώξεις ένα γυάλινο βάζο από το τραπέζι κατά λάθος (ή επίτηδες) θα πέσει και 
μάλλον θα σπάσει. Ο νόμος της βαρύτητας κάνει το βάζο να πέσει κάτω. Οι νόμοι της 
βαρύτητας, όπως και όλοι οι άλλοι νόμοι της φύσης, είναι πολύ αξιόπιστοι. Εάν σου πέσει 
κάτι, πάντα πέφτει προς τα κάτω, όχι πλαγίως, ούτε προς τα πάνω.  

Εάν οδηγήσεις το αυτοκίνητό σου και πατήσεις μια μυτερή πρόκα, το λάστιχο θα 
κλατάρει. Οι νόμοι της φύση ενεργούν σ’ αυτήν την περίπτωση. Εάν δεν πιεις κανένα υγρό 
μια ζεστή μέρα, θα διψάσεις πάρα πολύ μετά από μερικές ώρες.  

Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα των νόμων της φύσης και πως μας επηρεάζουν. 
Όταν γίνεσαι Χριστιανός, υποτάσσεσαι ακόμα στους νόμους της φύσης. Δεν μπορείς να 
αναμένεις πως ο Θεός θα παρακάμψει τους νόμους της φύσης επειδή απλά έγινες 
Χριστιανός.  

Τι είναι αυτό που κάνει κάτι υπερφυσικό; 

Ο Θεός συνήθως λειτουργεί εντός των νόμων της φύσης. Κάποιες φορές ο Θεός επιλέγει να 
παρακάμψει τους νόμους αυτούς και να κάνει κάτι υπερφυσικό, πάνω και πέρα του φυσικού. 
Αυτά τα αποκαλούμε θαύματα. Τα θαύματα γίνονται με τη δύναμη του Θεού, όχι με την 
ανθρώπινη δύναμη. Όταν κοιτάξεις οποιοδήποτε θαύμα μέσα στη Βίβλο ή και στις ημέρες μας, να 
είσαι σίγουρος πως η δύναμη του Θεού προκάλεσε αυτό το θαύμα, αυτό το υπερφυσικό γεγονός, 
να συμβεί. 

 

Γ. Πώς συμμετείχε ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων 
την εποχή της Βίβλου;  

Εάν αποδεχτούμε πως η Βίβλος είναι αληθινή, τότε βλέπουμε πολλά παραδείγματα όπου 
ο Θεός δείχνει σοβαρό ενδιαφέρον για τη ζωή των ανθρώπων. Η Παλαιά Διαθήκη είναι 
γεμάτη ιστορίες που δείχνουν την αγάπη και το έλεος του Θεού για τον λαό του Ισραήλ.  
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Η ίδια η Βίβλος αποτελεί παράδειγμα για το πώς ο Θεός έχει ενεργό ρόλο στον κόσμο 
μας. Η Βίβλος ισχυρίζεται πως είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι απλά μια συλλογή 
θρησκευτικών βιβλίων. Ο Θεός ενέπνευσε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου προς όφελός μας. 
Γιατί; Επειδή μας αγαπάει και πραγματικά νοιάζεται για το τι θα μας συμβεί. Η Βίβλος 
περιέχει τους νόμους του Θεού για μας. Εάν ακολουθήσουμε τους νόμους Του, θα βιώσουμε 
μια ζωή γεμάτη προκλήσεις και ικανοποίηση.  

Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Γη, πρόσφερε το πιο προσωπικό παράδειγμα για το πώς ο Θεός 
συμμετέχει στον κόσμο μας. Έζησε ανάμεσα στους φτωχούς ανθρώπους ενός καταπιεσμένου 
έθνους. Αγαπούσε τους περιθωριακούς και τους αμαρτωλούς, θεράπευσε τους ασθενείς και 
πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων.  

Λίγο πριν τον θάνατό Του, ο Ιησούς υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα να είναι με 
τον κάθε Χριστιανό. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, και σήμερα εμπλέκεται άμεσα στη ζωή 
μας ως δάσκαλος, ηγέτης, βοηθός, παράκλητος και επικριτής της αμαρτίας. Είναι η συνεχής 
έκφραση του προσωπικού ενδιαφέροντος που έχει ο Θεός για τον κόσμο σήμερα. 

Δ. Πώς χρησιμοποιεί ο Θεός τις υπερφυσικές 
δυνάμεις Του;  

Ο Θεός έχει δείξει τις υπερφυσικές δυνάμεις Του πολλές φορές από τη δημιουργία του 
κόσμο. Οι υπερφυσικές δυνάμεις Του είναι πάντα μια έκφραση του πραγματικού Του 
χαρακτήρα. Δεν έχει χάσει ποτέ τον έλεγχο των συναισθημάτων Του, ώστε να βρεθεί σε 
έξαλλη κατάσταση και να ανατινάξει μια πόλη ή ένα έθνος από το πρόσωπο της Γης. Πολλά 
από τα υπερφυσικά Του θαύματα ήταν να θεραπεύσει ή να προστατέψει ανθρώπους.  

Ο Θεός άνοιξε μονοπάτι μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα για να μπορέσουν οι Ιουδαίοι να 
ξεφύγουν από την Αίγυπτο και τον στρατό του Φαραώ. Προστάτεψε τον Δανιήλ όταν 
πέρασε το βράδυ στο κλουβί με τα πεινασμένα λιοντάρια. Ο Θεός προστάτεψε τους Σεδράχ, 
Μισάχ, και Αβδενεγώ όταν τους πετάξανε στο καμίνι. Η φωτιά δεν τους πείραξε.  
Μάλιστα, όταν βγήκαν από τη φωτιά, ούτε τα ρούχα τους δεν μύριζαν καπνό.  

Η ζωή του Ιησού είναι γεμάτη με θαύματα. Ο Ιησούς θεράπευσε τυφλούς, εξέβαλλε 
δαιμόνια από ανθρώπους, θεράπευσε λεπρούς και ανέστησε τον Λάζαρο από τους νεκρούς. 
Ακόμα και σήμερα, ο Θεός κάνει θαύματα. υπάρχουν άνθρωποι που θεραπεύονται, ο Θεός 
έχει προμηθεύσει τροφή, υπερφυσικά και άλλα θαύματα. 

1. Το μεγαλύτερο υπερφυσικό συμβάν όλων των 
εποχών  

Η πιο εντυπωσιακή επίδειξη της υπερφυσικής δύναμής Του είναι ο τρόπος που Αυτός 
πρόσφερε τη σωτηρία από την αμαρτία. Στους Ρωμαίους 6:23 λέει πως ο μισθός της 
αμαρτίας είναι ο θάνατος. Στους Ρωμαίους 3:23 λέει πως όλοι έχουν αμαρτήσει.  
Εάν δεν προμηθεύσει ο Θεός κάποιο τρόπο σωτηρίας, τότε είμαστε όλοι καταδικασμένοι  
να πεθάνουμε και να τιμωρηθούμε στην κόλαση για τις αμαρτίες μας.  

Αλλά ο Θεός ο Ίδιος ήρθε στη Γη για να ζήσει μεταξύ μας και να πεθάνει για τις 
αμαρτίες μας. Ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν κάτι το υπερφυσικό. Ήταν ο Θεός, αλλά είχε 
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παραδώσει όλες Του τις δυνάμεις πριν γίνει άνθρωπος. Όταν ο Ιησούς κρεμόταν στο σταυρό, 
αισθανόταν τον πόνο όπως κάθε άνθρωπος που περνάει τέτοια βασανιστήρια. Οι πόνοι όλων 
των αμαρτιών του κάθε ανθρώπου όλου του κόσμου συγκλόνισαν τον Ιησού ενώ κρεμόταν 
στον σταυρό. Ο θάνατος Του ήταν πραγματικός.  

Τρεις μέρες αργότερα έγινε η πιο συναρπαστική επίδειξη της υπερφυσικής δύναμης του 
Θεού. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η πλήρης ποινή για τις αμαρτίες μας 
αποπληρώθηκε. Η ελπίδα της αιώνιας ζωής για όλους τους ανθρώπους έγινε εφικτή.  
Επειδή ο Ιησούς ζει, μπορούμε να έχουμε συγχώρεση των αμαρτιών μας και να ζούμε με την 
ελπίδα της ζωής μετά θάνατο. Το κλειδί για να βιώσεις αυτήν την αιώνια ζωή είναι απλό. 
Σήμερα πρέπει να δεχτούμε τη σωτηρία που Αυτός προσφέρει.  

Ρωμαίους 8:11 

Και αν το Πνεύμα εκείνου, που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, 
κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς,  
θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα, διαμέσου τού Πνεύματός του, 
που κατοικεί μέσα σας. 

Η σωτηρία για τον κάθε άνθρωπο είναι μια υπερφυσική πράξη. Κανένας δεν μπορεί να 
σωθεί από τα καλά του έργα. Η σωτηρία είναι ένα δώρο από τον Θεό. Το θαύμα της νέας 
ζωής είναι διαθέσιμο σε όλους. 

2. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη για να 
συνεχίσουμε ως Χριστιανοί  

Η σωτηρία είναι πνευματική γέννα. Συχνά την ονομάζουμε «αναγέννηση». Η πνευματική 
γέννα είναι ένα θαύμα, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά το να συνεχίσουμε να 
ζούμε για τον Χριστό είναι μια πρόκληση. Εάν δεν έχεις τη βοήθεια του Θεού, δεν θα τα 
καταφέρεις. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού καθημερινά για να ζήσουμε μια πετυχημένη 
χριστιανική ζωή.  

Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο, ο Παύλος περιγράφει τη 
δύναμη της αμαρτίας και πως οι παλιές του συνήθειες και επιθυμίες επηρέαζαν τη ζωή του. 
Λέει πως δεν ήταν ικανός να δώσει τη μάχη μόνο με τη δική του δύναμη. Στην αρχή του 
όγδοου κεφαλαίου προς Ρωμαίους μας λέει για τον τρόπο που βίωσε την ελευθερία από τη 
δύναμη της αμαρτίας.  

Ρωμαίους 8:2  

Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, που είναι στον Ιησού Χριστό, 
με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου.  

Έχουμε την υπόσχεση πως το Άγιο Πνεύμα θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθάει.  
Δε θα επιβάλλει την βοήθειά Του επάνω μας, αλλά εάν Του ζητήσουμε βοήθεια, είναι 
πρόθυμο να μας βοηθήσει. Καθώς ωριμάζουμε στη σχέση μας με τον Θεό, θα γίνουμε πιο 
δυνατοί πνευματικά.  
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Ε. Ποιο είναι τα σχέδιο του Θεού για το μέλλον;  
Η Βίβλος αναφέρει ξεκάθαρα πως ο Θεός δεν έχει ολοκληρώσει τις υπερφυσικές Του 

πράξεις ακόμα. Ο Ιησούς υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στη Γη και μαζί με όλους τους 
πιστούς Του, θα εγκαταστήσει τη βασιλεία Του στη Γη. Μερικά υπερφυσικά γεγονότα θα 
συμβούν. Το ένα είναι η ανάσταση εκ νεκρών όλων των Χριστιανών. Όλες οι δυνάμεις του 
κακού θα καταστραφούν.  

Το τελευταίο μέρος του βιβλίου της Αποκάλυψης αναφέρει ένα μελλοντικό χρόνο όπου  
ο Θεός θα καταστρέψει τον τωρινό ουρανό και τη γη και θα δημιουργήσει καινούργια.  
Ο Θεός ήταν και συνεχίζει να είναι προσωπικά εμπλεκόμενος στον κόσμο μας. Ενδιαφέρεται 
πραγματικά για το τι θα συμβεί στη ζωή σου και προσφέρει τη δύναμη Του για να σε 
βοηθήσει να υπερνικήσεις τις μάχες που στέκονται εναντίον σου. 
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Κεφάλαιο 2 

Τα Χαρακτηριστικά της Πραγματικής 
Πνευματικής Δύναμης  

Α. Η πραγματικότητα της πνευματικής αδυναμίας  
Εάν έχεις αποφασίσει να γίνεις Χριστιανός, τότε θα έπρεπε να γνωρίζεις πώς είναι 

αδύνατον να συνεχίσεις να είσαι πιστός στον Ιησού Χριστό. Αλλά περίμενε, υπάρχει 
συνέχεια! Εάν προσπαθήσεις να ζήσεις πιστά για τον Ιησού Χριστό με τη δική σου δύναμη, 
θα αποτύχεις σύντομα ή αργότερα, αλλά μάλλον πολύ σύντομα. Πρέπει να έχουμε δύναμη 
από τον Θεό ώστε να μείνουμε πιστοί σ’ Αυτόν. Υποσχέθηκε να παραμείνει μαζί μας, να μας 
βοηθάει και να μας οδηγεί. Εσωτερικά είμαστε όλοι αδύναμοι. Οι πειρασμοί της αμαρτίας 
γύρω μας είναι πολύ δυνατοί.  

Ο Παύλος, ένας από τους μεγαλύτερους ιεραπόστολους όλων των εποχών, ήταν ένας 
άνθρωπος μεγάλης πνευματικής δύναμης. Αλλά παραδεχόταν επίσης πως ήταν αδύναμος, 
πνευματικά αδύναμος. Στην περίπτωση του Παύλου, ο Θεός είχε παρουσιάσει ένα πρόβλημα 
στη ζωή του για να βεβαιωθεί πως θα θυμόταν να εξαρτάται από τον Θεό συνεχώς.  
Ο Παύλος ζήτησε τρεις διαφορετικές φορές από τον Θεό να του αφαιρέσει το πρόβλημα, 
αλλά ο Θεός του είπε «Όχι».  

2 Κορινθίους 12:9-10  

9 και μου είπε: Αρκεί σε σένα η χάρη μου· επειδή, μέσα σε αδυναμία, η 
δύναμή μου φανερώνεται τέλεια. Με βαθύτατη ευχαρίστηση, λοιπόν, θα 
καυχηθώ περισσότερο στις αδυναμίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η 
δύναμη του Χριστού. 10 Γι’ αυτό, αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρεις, 
στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στενοχώριες για χάρη τού Χριστού· 
επειδή, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.  

Πάντα θα χ χρειάζεται να εξαρτώμαστε από τον Θεό για τη βοήθεια Του. Ο Παύλος ήταν 
ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σπουδαγμένος, και μεγάλος ηγέτης. Αλλά ποτέ δεν έφτασε στο 
σημείο να πει: «Τώρα είμαι τόσο πνευματικά δυνατός και ώριμος που δε χρειάζεται πια να 
εξαρτώμαι από τον Θεό για τη δύναμή μου.»  

Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αδυναμίες μας. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για την 
ανάγκη μας για τη βοήθεια του Θεού. Μπορούμε να κοιτάζουμε με σιγουριά προς τον Θεό 
για βοήθεια. Είπε στον Παύλο: «Είμαι μαζί σου, μόνο αυτό χρειάζεσαι.» Το ίδιο μήνυμα από 
τον Θεό ισχύει και σήμερα για τον κάθε ένα από εμάς. Είμαστε αδύναμοι, αλλά ο Θεός είναι 
μαζί μας.  
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Β. Τι είναι η πραγματική πνευματική δύναμη; 
Πώς θα απαντούσες στην ερώτηση: «Τι είναι η πραγματική πνευματική δύναμη;»  

Μπορεί το παράδειγμα της απεικόνισης του ηλεκτρισμού να είναι ένα καλό σημείο 
έναρξης. Τι θα απαντούσες εάν κάποιος σε ρώταγε: «Τι ακριβώς είναι ο ηλεκτρισμός»;  
Εάν έχεις σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, μπορεί να είναι μια απλή ερώτηση που 
μπορείς να απαντήσεις. Αλλά για τους πιο πολλούς, οι ακριβείς ιδιότητες του ηλεκτρισμού 
δεν είναι ξεκάθαρες. Ωστόσο, οι πιο πολλοί γνωρίζουν τι είναι ο ηλεκτρισμός από το τι κάνει 
για μας. Το χρησιμοποιούμε καθημερινά και κατά καιρούς έχουμε και προσωπικές επαφές 
μαζί του που σοκάρουν! Συνεπώς, παρόλο που δεν καταλαβαίνουμε όλες τις λεπτομέρειες 
περί του ηλεκτρισμού, το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. 

Ένας τρόπος να περιγράψεις την πραγματική πνευματική δύναμη είναι μελετώντας πως 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ζωή του Χριστιανού. Υπάρχει για να χρησιμοποιηθεί, αυτή 
είναι η πιο βασική αλήθεια για την πνευματική δύναμη του Θεού. Ο Θεός δε θα σου δώσει 
τη δύναμή Του για να την καταθέσεις σε μια τράπεζα. Σου τη δίνει ώστε να τη χρησιμοποιείς 
στις καταστάσεις που αντιμετωπίζεις κάθε μέρα.  

Ήδη γνωρίζουμε τι σημαίνει να είσαι πνευματικά αδύναμος. δεν έχουμε τη δύναμη να 
αντισταθούμε στους πειρασμούς ή τη δύναμη να υπακούσουμε μια συγκεκριμένη εντολή  
της Βίβλου. Π.χ. μπορεί να έχεις ένα συγκάτοικο ή ένα γείτονα που δυσκολεύεσαι να 
συμπαθήσεις. Γνωρίζεις πως με τη δική σου δυνατότητα δεν έχεις τη δύναμη να του δείξεις 
αυτού του ανθρώπου αυθεντική αγάπη κάθε μέρα. Η πνευματική δύναμη του Θεού είναι 
διαθέσιμη για τέτοιου είδους ανάγκες. 

Αυτή τη στιγμή η δικιά σου κατανόηση της πραγματικής πνευματικής δύναμης μπορεί να 
περιέχει πιο πολλά ερωτήματα από απαντήσεις. Καθώς προχωράμε στο υπόλοιπο αυτού του 
μαθήματος, ελπίζουμε πως η κατανόηση της πνευματικής δύναμης του Θεού θα σου γίνει 
ξεκάθαρη και θα δεις πως μπορείς και συ να αρχίσεις να τη χρησιμοποιείς όλο και πιο πολύ 
στην καθημερινότητά σου. 

Γ. Τι σημαίνει να είσαι πνευματικά δυνατός; 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να περιγράψεις αυτήν τη δύναμη που ο Θεός θέλει να έχει 

κάθε Χριστιανός.  

1. Έχεις δεσμευτεί απόλυτα να ζεις για τον Ιησού  
Το άτομο που είναι πνευματικά δυνατό έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση να υπηρετήσει 

τον Ιησού Χριστό. Αυτή η δέσμευση είναι πιο σημαντική από φίλους, λεφτά ή την επιτυχία. 
Το άτομο είναι πρόθυμο, εάν χρειαστεί, να πεθάνει παρά να απαρνηθεί τον Ιησού Χριστό. 
Για μια στιγμή, θα πεις: «Αγαπάω τον Ιησού, αλλά χρειάζεται να πεθάνω για να αποδείξω 
πως είμαι πνευματικά δυνατός;» Όχι. Αλλά αυτοί που είναι πνευματικά δυνατοί έχουν μια 
βαθιά δέσμευση στον Χριστό.  

Κάποιοι Χριστιανοί είναι πρόθυμοι να ζήσουν για τον Ιησού, αρκεί να περνάει η ζωή 
τους ομαλά χωρίς μεγάλα προβλήματα. Την Κυριακή είναι στην εκκλησία και προσεύχονται. 
Αλλά μέχρι την Τρίτη έχουν γίνει διαφορετικοί άνθρωποι.  
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Έχουν πάρα πολλά προβλήματα και τώρα βλαστημάνε και πίνουν για να ξεχάσουν τα 
προβλήματα. Δεν έχουν καμία επιθυμία να δείξουν πως είναι Χριστιανοί μέσα στην 
εβδομάδα. Δεν είναι πνευματικά δυνατοί. Πρέπει να αποφασίσουν είτε να υπηρετούν τον 
Χριστό 100% ή να ζήσουν για τον εαυτό τους. Δεν αρκεί να είσαι Χριστιανός μόνο τις 
Κυριακές. Αυτός που είναι πνευματικά δυνατός έχει δεσμευτεί εφ’ όρου ζωής στον Ιησού 
Χριστό και έχει βάλει τον Χριστό πρώτο στη ζωή του.  

2. Πάρε τις αποφάσεις σου εφόσον δεις τι λέει η 
Βίβλος να κάνεις  

Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αποφάσεις. Πώς παίρνεις αποφάσεις; Αυτός που είναι 
πνευματικά δυνατός δεν αφήνει τα συναισθήματά του να ελέγξουν τις αποφάσεις του. Μην 
επιτρέπεις τις επιθυμίες σου ή την πίεση που δέχεσαι από άλλους να ελέγχουν τις αποφάσεις 
σου.  

Εάν είσαι πνευματικά δυνατός, τότε θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θέλει ο Θεός να 
κάνεις. Είσαι πρόθυμος να μελετήσεις τη Βίβλο και να βρεις πρακτικές κατευθυντήριες 
οδηγίες ώστε να πάρεις τις αποφάσεις. Δεν θέλεις να είσαι εσύ το αφεντικό σου. Θέλεις ο 
Ιησούς Χριστός να είναι ο Ηγέτης της ζωής σου και για αυτό θέλεις να ανακαλύψεις τι θέλει 
ο Ιησούς να κάνεις.  

Είσαι πρόθυμος να σταθείς και μόνος σου εάν χρειαστεί. Σε ένα από τα κηρύγματά Του, 
ο Ιησούς μίλησε για αυτούς που θέτουν τις δικές του εγωιστικές επιθυμίες μπροστά από του 
Θεού. Η απάντηση του Ιησού ήταν: «Αλλά, να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία τού Θεού, και τη 
δικαιοσύνη του· και όλα αυτά θα σας προστεθούν.» (Ματθαίος 6:33)  

Εάν είσαι πνευματικά δυνατός, σε ενδιαφέρει το τι σκέφτεται ο Θεός για κάθε απόφαση 
που θα πάρεις. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να ακούσεις ένα ιδιαίτερο μήνυμα από τον 
Θεό πριν κάνεις κάθε μικρή απόφαση. Ωστόσο, η Βίβλος είναι γεμάτη συμβουλές για πολλές 
από τις κύριες αποφάσεις που αντιμετωπίζουμε. Το βασικό ερώτημα είναι: «Θέλεις 
πραγματικά να έχει τον έλεγχο της ζωής σου ο Θεός σε καθημερινή βάση;»  

3. Η προσευχή είναι σημαντικό μέρος της ζωής σου  
Η προσευχή είναι να μιλάς στον Θεό και να αφήνεις τον Θεό να σου μιλάει. Αυτοί που 

είναι πνευματικά δυνατοί δίνουν μεγάλη αξία στην προσευχή. Στην 1 Θεσσαλονικείς 5:17 
λέει: «Αδιάκοπα να προσεύχεστε». Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να μιλάτε στον Θεό κάθε 
λεπτό της ημέρας. Αλλά καθώς περνάει η μέρα, οι σκέψεις σου συχνά να στρέφονται στον 
Θεό και να Του μιλάς, είτε με το στόμα ή σιωπηλά με τη σκέψη σου . Η προσευχή σε 
κρατάει συνδεδεμένο με την πηγή της πνευματικής δύναμης, τον Ίδιο τον Θεό. 

Η Βίβλος μας λέει πως ο Θεός νοιάζεται για τις προσευχές μας. «Επειδή, τα μάτια τού 
Κυρίου είναι επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στη δέησή τους· το πρόσωπο, όμως, 
του Κυρίου είναι ενάντια σ’ αυτούς που πράττουν το κακό». (1 Πέτρου 3:12). Εάν θέλεις να 
γίνεις πνευματικά δυνατός, τότε ανάπτυξε φιλία με τον Θεό και κάνε την προσευχή ένα 
σημαντικό μέρος της μέρας σου.  
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4. Μαθαίνεις να ακούς τον Θεό μέσω του πνεύματός 
σου  

Είναι πολύ εύκολο για μας να πούμε μια προσευχή στον Θεό. Αλλά πόσο εύκολο είναι 
για σένα να Τον ακούσεις; Πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες τον Θεό να σου μιλά; 
Πώς ήξερες πως ήταν ο Θεός που σου μιλούσε; Πώς μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους 
σήμερα;  

Ο Θεός είναι πνεύμα. Δημιούργησε τον κάθε ένα από μας με ένα πνεύμα. Όταν ζούμε 
στην αμαρτία, η Βίβλος λέει πως είμαστε πνευματικά νεκροί. Όταν γίνεσαι Χριστιανός,  
ο Θεός φέρνει νέα ζωή στο πνεύμα σου. Για αυτό οι Χριστιανοί λένε πως έχουν αναγεννηθεί. 
Το πνεύμα μας γεννιέται ξανά. Εκεί είναι οπού κατοικεί ο Θεός.  

Ρωμαίους 8:16 

Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύμα μας, ότι είμαστε 
παιδιά τού Θεού. 

Πρέπει να μάθουμε πώς να ακούμε τον Θεό όταν μιλάει. Ένας από τους πιο 
συνηθισμένους τρόπους που μας μιλάει ο Θεός είναι δια της Βίβλου, του Λόγου Του.  
Καθώς διαβάζουμε τη Βίβλο, θα μας βοηθήσει Αυτός να ανακαλύψουμε πρακτικούς τρόπους 
για να κάνουμε αυτό που θέλει Εκείνος να κάνουμε. Πολύ σπάνια μιλάει ο Θεός με δυνατή 
φωνή στους ανθρώπους. Συνήθως είναι με μια «ήσυχη, μικρή φωνή» μέσα στο πνεύμα μας. 
Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τον Θεό. Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν 
μια πιο βαθιά σχέση με τον Θεό.  

5. Αγαπάς τον Θεό πιο πολύ από άλλους 
ανθρώπους ή πράγματα  

Όταν ο Θεός επικοινώνησε τους νόμους Του σε μας, ξεχώρισε δύο νόμους ως τους 
μεγαλύτερους όλων. Ο μεγαλύτερος νόμος του Θεού είναι να αγαπάς τον Θεό με όλη σου 
την καρδιά, ψυχή, νου και δύναμη. Η δεύτερη μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπάς τον 
πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. (Βλέπε Μάρκο 12:29-31). Αυτός που θέλει να είναι 
πνευματικά δυνατός πρέπει να μάθει να αγαπά τον Θεό και μετά να αγαπά τους ανθρώπους.  

Η αγάπη σου για τον Θεό πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη σου για οτιδήποτε 
άλλο στη ζωή. Οι προτεραιότητες είναι το σημαντικό σημείο εδώ. Τι είναι το πιο σημαντικό 
πράγμα στη ζωή σου; Εάν ο Θεός είναι το πιο σημαντικό πράγμα, τότε η αγάπη σου για 
Αυτόν θα φανεί. Ο μεγαλύτερος στόχος της ζωής σου θα είναι να αγαπάς τον Θεό.  

6. Έχεις μάθει πώς να υπερνικάς τους πειρασμούς 
της αμαρτίας  

Αυτός που έχει πνευματική δύναμη έχει μάθει μέσω εμπειριών πώς να αντιστέκεται 
στους πειρασμούς. Ο Σατανάς επιτίθεται σε κάθε πιστό και θα προσπαθήσει να σε 
απογοητεύσει ώστε να πιστέψεις πως είσαι ένας αποτυχημένος. Ο Θεός υποσχέθηκε πως θα 
είναι μαζί μας. Επίσης υποσχέθηκε να μας δώσει κάποιο τρόπο αποφυγής κάθε πειρασμού 
που εμφανίζεται εναντίον μας.  
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1 Κορινθίους 10:13  

Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, παρά μονάχα ανθρώπινος· όμως, είναι 
πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο 
από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, 
ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. 

Αυτός που είναι πνευματικά δυνατός θέλει να υπερνικήσει κάθε πειρασμό της αμαρτίας. 
Αυτοί που είναι πνευματικά αδύναμοι θέλουν μερικές φορές να συμμετέχουν στην αμαρτία 
που τους παρουσιάζεται. Επιλέγουν να αγνοήσουν τη βοήθεια του Θεού και πρόθυμα 
συμμετέχουν στην αμαρτία. Εάν θέλεις να είσαι πνευματικά δυνατός, πρέπει να 
ακολουθήσεις τη συμβουλή από την 1 Πέτρου 3:11: «Ας ξεκλίνει από κακό, και ας πράξει 
αγαθό· ας ζητήσει ειρήνη, και ας την ακολουθήσει.».  

Και ο Ιάκωβος δίνει επιπλέον συμβουλή για την πορεία προς την πνευματική δύναμη.  
Η δοκιμασίες δεν είναι κακό για τους Χριστιανούς. Προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για την 
πνευματική σου ανάπτυξη εάν αντιδράσεις με τον τρόπο που ο Θεός θέλει.  

Ιάκωβος 1:2-4 

2 Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους 
πειρασμούς· 3 γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται 
υπομονή· 4 η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και 
ολόκληροι, χωρίς να είστε σε τίποτε ελλειπείς. 

 Το τελικό αποτέλεσμα της πρακτικής εφαρμογής αυτών των εδάφιων στη ζωή σου  
είναι η πνευματική δύναμη. Αλλά δεν υπάρχουν παρακάμψεις σε αυτό το είδος ανάπτυξης. 
Αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και πειρασμούς. Το πώς αντιδράμε καθορίζει το πόσο γρήγορα 
θα βιώσουμε πραγματική πνευματική ανάπτυξη. Εάν αντιδράσουμε με τον τρόπο που θέλει ο 
Θεός να αντιδράσουμε, θα αναπτύξουμε πνευματική δύναμη. 

7. Η ζωή σου αποδεικνύει τους «καρπούς του Αγίου 
Πνεύματος» 

Εάν πράγματι θέλεις ο Θεός να είναι πρώτος στη ζωή σου, θα εργαστείς να αναπτύξεις 
τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Θεός. Όταν γίνεις Χριστιανός, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και 
κατοικεί στο πνεύμα σου. Αλλά πρέπει να επιλέξεις να Τον αφήσεις να επηρεάσει τη ζωή 
σου και τη συμπεριφορά σου.  

Καθώς αρχίζεις να φέρεσαι όπως Αυτός θέλει να ζεις, θα επιδεικνύεις τον «καρπό του 
Πνεύματος» που καταγράφεται στους Γαλάτας 5:22-23. «Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος 
είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, 
εγκράτεια». Το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις αυτά τα γνωρίσματα στη ζωή 
σου, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις και εσύ μαζί Του για να το πετύχεις. Εδώ η λέξη-κλειδί 
είναι η συνεργασία.  
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Δ. Μην προσπαθείς να μιμηθείς τη δύναμη του Θεού  
Η πραγματική πνευματική δύναμη που έρχεται από τον Θεό διατίθεται σε κάθε 

Χριστιανό. Κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τη δύναμη του Θεού για πολύ καιρό. Η πραγματική 
πνευματική δύναμη θα σταθεί εναντίον οποιασδήποτε δοκιμασίας θα φέρει ο Σατανάς 
ενάντια στον Χριστιανό. Αλλά όποιος προσπαθήσει να μιμηθεί τη δύναμη του Θεού σύντομα 
θα ανακαλύψει πως η δύναμη του Σατανά είναι αληθινή και πιο δυνατή από τη δική τους την 
πλαστή δύναμη. Στις Πράξεις 19 υπάρχει η ιστορία των εφτά γιών του Σκευά που 
προσπάθησαν να εκτελέσουν μια υπερφυσική πράξη χωρίς να έχουν την πνευματική δύναμη 
του Θεού μέσα τους.  

Πράξεις 19:13b, 15-16  

13β …λέγοντας: Σας ορκίζουμε στον Ιησού, που ο Παύλος κηρύττει.  
15 Και το πονηρό πνεύμα, απαντώντας είπε: Τον Ιησού τον γνωρίζω, και 
τον Παύλο τον ξέρω· εσείς, όμως, ποιοι είστε; 16 Και πηδώντας επάνω 
τους ο άνθρωπος, στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, και αφού τους 
κατανίκησε, υπερίσχυσε εναντίον τους, ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι 
έφυγαν από το σπίτι εκείνο.  

Μην προσπαθείς να μιμηθείς την πνευματική δύναμη του Θεού. Βεβαιώσου πως έχεις 
την πραγματική δύναμη. Χρειαζόμαστε πραγματική πνευματική δύναμη για να δώσουμε τις 
μάχες που αντιμετωπίζουμε στις καθημερινές μας εμπειρίες. Πρέπει να προσέχουμε να 
καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ πνευματικής μάχης και προβλημάτων που δεν είναι 
πνευματικά.  

Δεν χρειάζεσαι πνευματική δύναμη για να δέσεις τα κορδόνια σου ή να πλύνεις το 
πρόσωπό σου. Χρειάζεται μόνο φυσική δύναμη και απλή εκπαίδευση να κάνεις αυτές τις 
απλές ενέργειες. Ακόμα και τα παιδιά σε μικρή ηλικία μαθαίνουν να τις κάνουν. Χρειάζεσαι 
όμως πνευματική δύναμη για να αντισταθείς στους πειρασμούς της αμαρτίας. Όταν 
εργάζεσαι με κάποιον που συνεχώς σε εκνευρίζει, χρειάζεται δύναμη από τον Θεό για να 
αγαπήσεις πραγματικά αυτό το άτομο.  

Κάθε φορά που ένας αλκοολικός βλέπει μια μπύρα χρειάζεται δύναμη από τον Θεό για 
να αντισταθεί στον πειρασμό. 

Ε. Τέσσερις έννοιες-κλειδιά για μια ζωή πνευματικής 
δύναμης  

Η πνευματική δύναμη δεν έρχεται αυτόματα στους καινούργιους Χριστιανούς. Ο Θεός 
θα εργαστεί μαζί σου και θα σε δυναμώσει καθώς εκπληρώνεις τις υπευθυνότητες σου ως 
παιδί Του και ακόλουθός Του. Οι τέσσερις λέξεις-κλειδιά περιγράφουν μερικούς 
σημαντικούς τομείς της ανάπτυξης της πνευματικής δύναμης. Αυτές οι τέσσερις λέξεις; 
πίστη, πεποίθηση, ελπίδα και εμπιστοσύνη, συχνά προκαλούν σύγχυση και κατάχρηση  
στους χριστιανικούς κύκλους. Ο σκοπός μας σε αυτό το σημείο δεν είναι να βρούμε την 
τέλεια έννοια της κάθε λέξης. Αυτό που θέλουμε είναι να αναγνωρίσουμε κάποιο βασικό 
χαρακτηριστικό της κάθε λέξης που θα δείξει πως διαφέρουν η μια από την άλλη. Επίσης 
θέλουμε να δούμε πως η κάθε μια συνεισφέρει στην ανάπτυξη πνευματικής δύναμης στην 
ζωή του πιστού.  
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1. Πεποίθηση  
Η πεποίθηση είναι να συμφωνείς με τα γεγονότα. Αποδέχεσαι με το νου σου πως είναι 

αλήθεια. «Σε πιστεύω όταν μου λες πως ο φούρνος καίει». Οποιοσδήποτε μπορεί να 
πιστέψει. Είναι κάτι που κάνεις με το νου σου. Ωστόσο, εδώ λέμε πως η πεποίθηση είναι ένα 
βασικό μέρος στην ανάπτυξη της πνευματικής δύναμης στη ζωή σου. Είναι κάτι παραπάνω 
από το να πιστέψεις οτιδήποτε. Συμπεριλαμβάνει να πιστέψεις αυτό που λέει ο Θεός στη 
Βίβλο. Πρέπει να επιλέξεις για να πιστέψεις πως η Βίβλος είναι αληθινή. 

Ένα άλλο μέρος της πεποίθησης είναι με ποιο τρόπο η πεποίθηση αναπτύσσεται στη ζωή 
σου. Μπορεί να πειστείς απλά με το να συμφωνήσεις με το μυαλό σου πως κάτι είναι 
αληθινό. Αλλά ένας άλλος τρόπος να αναπτύξεις πεποιθήσεις είναι μέσω της εμπειρίας. 
«Είμαι πεπεισμένος πως μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος» μπορεί να ακούγεται εφικτό 
στους άλλους, αλλά η απόδειξη είναι επαρκής εάν όντως μπορείς να το σηκώσεις.  
Εάν γνωρίζεις από τις εμπειρίες που έχεις όταν σήκωσες άλλα βάρη που ήταν πιο βαριά από 
αυτό, τότε μπορείς να πεις με σιγουριά: «Είμαι πεπεισμένος πως μπορώ να σηκώσω αυτό το 
βάρος.»  

Οι πεποιθήσεις που είναι βασισμένες στην εμπειρία έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο να σε 
βοηθήσουν με νέα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου. 

Ανάλογα με το ιστορικό σου, το να πιστέψεις στον Θεό και τη Βίβλο μπορεί να σου 
φανεί δύσκολο. Κάποιοι έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλον με ανακατεμένες θρησκευτικές 
διδαχές, ώστε δεν έχουν αντιληφθεί το πόσο ανακατεμένες είναι οι πεποιθήσεις τους.  
Είναι πολύ εύκολο για κάποιον να έχει ψεύτικες πεποιθήσεις χωρίς να συνειδητοποιεί ότι 
είναι ψεύτικες. Για αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τη Βίβλο ως τη βάση των 
πεποιθήσεών μας. 

2. Εμπιστοσύνη  
Η εμπιστοσύνη είναι κάτι παραπάνω από το σημείο όπου έχεις εμπιστοσύνη σε ένα άλλο 

άτομο. Εξαρτάσαι κάπως από αυτό το άτομο. «Θα σου φέρω τα χρήματα απόψε» λέει ο 
Βασίλης. Μπορείς να επιλέξεις να πιστέψεις αυτό που λέει ή να επιλέξεις να μην τον 
πιστέψεις. Πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Θα εμπιστευτείς αυτό που σου λέει ή θα επιλέξεις 
να μην τον εμπιστευτείς; Η εμπιστοσύνη συνήθως χτίζεται μεταξύ δύο ανθρώπων με το 
πέρας του χρόνου. Όσο πιο αξιόπιστοι και ειλικρινείς είναι, τόσο πιο εύκολα εμπιστεύεται ο 
ένας τον άλλον.  

Μπορείς επίσης να αναπτύξεις εμπιστοσύνη σε αντικείμενα. Εμπιστεύομαι αυτή την 
καρέκλα. Κάθε φορά που κάθομαι, βαστάει το βάρος μου χωρίς να σπάσει. Από τις 
προηγούμενες εμπειρίες μας με το να καθόμαστε σε καρέκλες, συνήθως θα μπούμε σε ένα 
άγνωστο γραφείο και θα κάτσουμε σε μια καρέκλα με την εμπιστοσύνη πως δεν θα σπάσει. 
Ωστόσο, εάν η καρέκλα στέκεται στραβά, ή ένα πόδι της είναι στραβό, μπορεί να μην 
βιαστούμε να κάτσουμε σε αυτήν την καρέκλα. Ή εάν μόλις είχες ένα ατύχημα επειδή μια 
άλλη καρέκλα έσπασε, μπορεί να ελέγξεις προσεκτικά αυτήν την καρέκλα πριν κάτσεις.  

Η εμπιστοσύνη είναι μια νοητική απόφαση που μοιάζει με την πεποίθηση. Αλλά η 
εμπιστοσύνη πάει πιο βαθιά. είναι μια απόφαση της καρδιάς. Κάθε φορά που εμπιστεύεσαι 
κάποιον, επιλέγεις να το κάνεις. Κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να εμπιστευθούν άλλους 
γιατί έχουν πληγωθεί στο παρελθόν από άλλους που εμπιστεύθηκαν. Μπορεί να έχεις 
κάποιον φίλο που σε απογοήτευσε επειδή σου είπε ψέματα ή σου έκλεψε κάτι. Ή μπορεί να 
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μην τήρησαν κάποια υπόσχεση που σου έκαναν. Η εμπιστοσύνη σου σε αυτό το άτομο έχει 
συντριφθεί.  

Για αυτούς που δυσκολεύονται να εμπιστευθούν, μπορεί να είναι μια μεγάλη μάχη το να 
εμπιστευθούν τον Θεό. Μπορεί να υπάρχουν τεράστια εμπόδια στη ζωή τους που τους 
αποτρέπουν από το να εμπιστευθούν οποιονδήποτε. 

Μερικοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να εμπιστευθούν τον Θεό λένε: «Δεν μπορώ να 
δω τον Θεό. Δεν μου μιλάει ποτέ με μια φωνή που μπορώ να ακούσω. Πώς ξέρω ότι είναι 
Αληθινός; Πως μπορώ να εμπιστευθώ τον Θεό;»  

Η εμπιστοσύνη είναι μια επιλογή. Παίρνεις ένα ρίσκο όταν εμπιστεύεσαι κάποιον. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ρίσκο όταν εμπιστεύεσαι τον Θεό. Έχει μια πολύ καλή φήμη. Μπορείς 
να έχεις πλήρη εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν. Δε θα σε εγκαταλείψει. Καθώς βλέπεις τον Θεό να 
εργάζεται στη ζωή σου και να σε βοηθάει να υπερνικήσεις τους πειρασμούς και άλλα 
προβλήματα, θα έχεις παραπάνω λόγους να Τον εμπιστεύεσαι.  

3. Ελπίδα  
Όπως η εμπιστοσύνη χτίζεται βάση του παρελθόντος, έτσι και η ελπίδα βλέπει προς το 

μέλλον. Το να έχεις ελπίδα σημαίνει πως προσμένεις κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Η ελπίδα 
και η εμπιστοσύνη είναι στενά συνδεδεμένες. Αλλά η ελπίδα πάντα βλέπει μπροστά. Δεν 
ελπίζεις πως θα φας χθες. Θα πρέπει να θυμάσαι αυτό που έγινε και να πεις: «Ξέρω πως 
έφαγα βραδινό εχθές». Μόνο η πεποίθηση αναγκάζεται να κάνει μια τέτοια δήλωση. Αλλά τι 
θα γίνει απόψε ή αύριο; Θα μπορέσεις να φας τότε; Εδώ χρειάζεται η ελπίδα. Εάν δεν έχεις 
χρήματα ή τρόφιμα, τότε μπορεί να εμφανιστούν πραγματικά ερωτήματα για το επόμενο σου 
γεύμα. Αλλά αν έχεις αρκετά τρόφιμα στο σπίτι και λεφτά στην τσέπη σου, δεν χρειάζεται 
και πολλή ελπίδα καθώς προσμένεις το επόμενο σου γεύμα.  

Ας πούμε πως δάνεισες €10 σε μια φίλη και σου είπε πως θα σου τα επιστρέψει απόψε. 
Σε αυτή την περίπτωση, η ελπίδα είναι ένα πιο κρίσιμο θέμα, προπαντός εάν χρειάζεσαι αυτά 
τα χρήματα στις 8 το πρωί.  

Η ελπίδα που δεν υποστηρίζεται από τη δύναμη έχει λίγη αξία. Η Βίβλος έχει πολλά να 
πει για την ελπίδα. Στην προς Ρωμαίους, ο Παύλος αναφέρει πως μπορούμε να αναπτύξουμε 
την ελπίδα που συνδέεται με τον Θεό. Το μονοπάτι προς αυτήν την ελπίδα δεν είναι εύκολο. 
είναι ένα μονοπάτι που διαπερνά προβλήματα και δοκιμασίες. 

Ρωμαίους 5:3-5 

3 Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχώμαστε στις θλίψεις· γνωρίζοντας 
ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, 4 η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή 
ελπίδα, 5 η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η αγάπη τού Θεού 
είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος,  
που δόθηκε σε μας.  

Ψαλμοί 33:20-22 

20 Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο· αυτός είναι βοηθός μας, και ασπίδα 
μας. 21 Επειδή, σ’ αυτόν θα ευφρανθεί η καρδιά μας, μια και στο όνομά 
του το άγιο ελπίσαμε. 22 Κύριε, ας πραγματοποιηθεί το έλεός Σου επάνω 
μας, καθώς ελπίσαμε σε Σένα. 
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Η ελπίδα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στη ζωή του Χριστιανού. Ο Ιησούς είπε πριν φύγει 
από αυτόν τον κόσμο πως θα επέστρεφε για να μας πάει στα ουράνια. Εάν πεθάνουμε πριν 
επιστρέψει, μας υποσχέθηκε ζωή μετά θάνατον. Βάζουμε την ελπίδα μας στα λόγια του 
Ιησού. Πολλοί Χριστιανοί περνάνε πολύ δύσκολες δοκιμασίες παρόλο που έχουν βάλει την 
ελπίδα τους στον Χριστό. Χιλιάδες άτομα έχουν υποφέρει πολύ λόγω της πίστης τους στον 
Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν την ελπίδα πως η ζωή μετά τον θάνατο θα ήταν πολύ 
καλύτερη από την καλύτερη ζωή εδώ στη Γη. Βλέπε Εβραίους 11.  

4. Πίστη 
 Αν αναζητήσεις τη λέξη «πίστη» στο λεξικό, θα βρεις διάφορους ορισμούς για την 

έννοιά της. Μέσα σ’ αυτούς μάλλον θα βρεις και τις λέξεις: πεποίθηση, ελπίδα και 
εμπιστοσύνη. Μήπως όλες αυτές οι λέξεις έχουν την ίδια έννοια; Υπάρχει μια στενή σχέση 
μεταξύ των τεσσάρων λέξεων. Ωστόσο, η λέξη πίστη συχνά χρησιμοποιείται σήμερα με την 
ίδια έννοια αυτών των άλλων λέξεων  

Όταν λες: «Πιστεύω σ’ αυτή την καρέκλα. Είμαι σίγουρος πως θα με κρατήσει όταν 
κάτσω» η πίστη έχει την έννοια της εμπιστοσύνης. Όταν το παιδί λέει στη μάνα του:  
«Μόλις καθάρισα το δωμάτιο μου» η μάνα απαντά: «Πιστεύω στο λόγο σου.» Θα μπορούσε 
να πει πεποίθηση ή εμπιστοσύνη και να μεταδίδει γενικά το ίδιο μήνυμα.  

Ωστόσο, σ’ αυτό το μάθημα θα προσπαθήσουμε να συλλάβουμε μια καλύτερη ιδέα για 
το τι εννοεί η Βίβλος όταν χρησιμοποιεί τη λέξη «πίστη». «Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτούς: 
«Εξαιτίας της απιστίας σας· επειδή, σας διαβεβαιώνω: Αν έχετε πίστη σαν κόκκον σιναπιού, 
θα πείτε σ’ αυτό το βουνό. Πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πάει, και δεν θα είναι σε σας τίποτε 
αδύνατο·» (Ματθαίος 17:20). Είναι ξεκάθαρο πως εδώ ο Ιησούς χρησιμοποιεί την πίστη με 
μια έννοια πέρα από την απλή πεποίθηση στο μυαλό σου πως μπορείς να κάνεις τέτοια 
συναρπαστικά επιτεύγματα. Εάν η πίστη σ’ αυτό το εδάφιο σημαίνει το ίδιο με την 
πεποίθηση και αν αληθεύει αυτό το εδάφιο, τότε οποιοσδήποτε θα μπορούσε να μετατοπίσει 
βουνά ή λόφους και δεν θα χρειαζόμασταν μπουλντόζες και νταλίκες για τέτοιες δουλειές.  

Η λέξη «πίστη» χρησιμοποιείται με διαφόρους τρόπους στη Βίβλο. Μερικές φορές 
φαίνεται πως έχει την ίδια βασική έννοια με τη λέξη «πεποίθηση». Σε άλλα εδάφια σημαίνει 
πιστότητα ή αξιοπιστία ή εμπιστοσύνη. Ωστόσο, οι διδαχές και η διακονία του Ιησού 
εκφράζουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστης. Ο ορισμός της πίστης που ακολουθεί 
δεν έχει σκοπό να συμπεριλάβει όλες τις διαφορετικές πτυχές της πίστης, αλλά μόνο ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που το ξεχωρίζει από την πεποίθηση, την ελπίδα και την 
εμπιστοσύνη.  

Η πίστη είναι δύναμη από τον Θεό που πάντα οδηγεί σε δράση.  

Η πίστη είναι μια βασική πτυχή της πνευματικής δύναμης. Όταν ο Ιησούς μιλούσε για 
την πίστη που θα μετακινούσε όρη , μόλις είχε θεραπεύσει ένα δαιμονόπληκτο αγόρι. Οι 
μαθητές είχαν αποτύχει να διώξουν τα δαιμόνια πριν να επιστρέψει ο Ιησούς. Όταν Τον 
ρώτησαν γιατί δεν μπορούσαν αυτοί να το κάνουν, ο Ιησούς απάντησε: «Εξαιτίας της 
απιστίας σας·». (Ματθαίος 17:20).  

Ας εφαρμόσουμε αυτόν τον ορισμό σε αυτό που έγινε στον Ματθαίο 17:14-21. Για να 
θεραπεύσεις έναν δαιμονόπληκτο χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από νοηματική δύναμη. 
χρειάζεται υπερφυσική δύναμη από τον Θεό. Ο Ιησούς προσευχήθηκε για το άρρωστο αγόρι 
και αυτό αμέσως θεραπεύτηκε. Ο Ιησούς είχε την δύναμη από τον Θεό, που Τον οδήγησε σε 
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δράση. Το αγόρι θεραπεύτηκε άμεσα. Οι μαθητές προσευχήθηκαν πρώτοι για το αγόρι, αλλά 
αυτό δεν θεραπεύτηκε. Η πίστη από τον Θεό δεν υπήρχε μέσα στους μαθητές. Οι μαθητές 
πίστευαν πως μπορούσαν να φέρουν θεραπεία πριν προσευχηθούν για το αγόρι; Η Βίβλος 
δεν μας το λέει, αλλά πιθανόν να αισθάνονταν πως μπορούσαν, γιατί προσευχήθηκαν για το 
αγόρι.  

Αν κοιτάξουμε και τα τέσσερα Ευαγγέλια, βλέπουμε τον Ιησού να μιλά για την πίστη  
σε μια διάσταση που συμπεριλαμβάνει υπερφυσικά ακούσματα και άλλα θαύματα.  
Στην Εφεσίους 2:8-9 λέει: «8 Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης· και 
αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο τού Θεού· 9 όχι από έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος.»  
Η πεποίθηση είναι κατά κύριο λόγο μια προσπάθεια που καταβάλλεις εσύ. Εάν θέλεις να 
σωθείς από τις αμαρτίες σου, πρέπει να δεχθείς και να πιστέψεις πως ο Θεός μπορεί να το 
κάνει αυτό για σένα. Αλλά αυτά τα εδάφια αποδεικνύουν πως η πίστη, η δύναμη του Θεού, 
αφαιρεί την αμαρτία σου, όχι οι διανοητικές σου δυνάμεις. Η σωτηρία είναι ένα θαύμα 
ισοδύναμο με οποιαδήποτε θεραπεία.  

Η πίστη είναι μια από τις έννοιες-κλειδιά που απελευθερώνουν τη δύναμη του Θεού στη 
ζωή σου. Η πίστη είναι κάτι μεγαλύτερο από την πεποίθηση. Η γυναίκα που είχε πρόβλημα 
αιμορραγίας προσπαθούσε για 12 χρόνια να βρει ανακούφιση από τους γιατρούς. Τελικά 
ήρθε στον Ιησού, ακούμπησε τα ιμάτια του και αμέσως θεραπεύτηκε. Ο Ιησούς σταμάτησε 
και ρώτησε ποιος Τον ακούμπησε.  

Λουκάς 8:46-48  

46 Και ο Ιησούς είπε: Κάποιος με άγγιξε· επειδή, εγώ κατάλαβα ότι 
δύναμη βγήκε από μένα. 47 Και η γυναίκα, όταν είδε ότι δεν κρύφτηκε, 
ήρθε τρέμοντας, και πέφτοντας μπροστά του, ανήγγειλε σ’ Αυτόν 
μπροστά σε ολόκληρο τον λαό για ποια αιτία Τον άγγιξε, και ότι αμέσως 
γιατρεύτηκε. 48 Και Εκείνος της είπε: Θυγατέρα μου, έχε θάρρος,  
η πίστη σου σε έσωσε· πήγαινε σε ειρήνη. 

Ο Ιησούς είπε πως η πίστη της τη θεράπευσε. Είναι ξεκάθαρο από αυτό που είπε ο 
Ιησούς, ότι δύναμη εξήλθε από Αυτόν για να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Αυτή πήγε στον Υιό 
του Θεού, την πηγή όλων των πραγματικών πνευματικών δυνάμεων και της πίστης. Σε αυτή 
την περίπτωση, η πίστη οδήγησε σε δράση. θεραπεύτηκε αμέσως.  

Η πίστη που προέρχεται από τον Θεό είναι ένα ιδιαίτερο είδος πίστης. Αυτή η δύναμη 
από τον Θεό μας βοηθάει σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Αυτή η πίστη μας βοηθάει να 
δώσουμε πνευματικές μάχες. Δεν είναι απλά μια διανοητική δύναμη. Είναι μια πνευματική 
δύναμη. Μπορεί να τα απλοποιούμε λιγάκι με το να λέμε πως χρειάζεσαι μόνο πίστη για να 
έχεις πνευματική δύναμη. Υπάρχουν και άλλα εκτός της πίστης στη ζωή του ανθρώπου που 
έχει πνευματική δύναμη.  

ΣΤ. Η σχέση μεταξύ των 4 εννοιών-κλειδιών και της 
πνευματικής δύναμης 

Ο Θεός θέλει να έχεις πνευματική δύναμη κάθε μέρα της ζωής σου, τη δύναμη που θα σε 
βοηθήσει να είσαι νικηφόρος στην αντιμετώπιση των πειρασμών της αμαρτίας. Αλλά πέρα 
από αυτό, θέλει να έχεις αυτήν την πνευματική δύναμη για να μπορέσεις να ζήσεις την 
εμπλουτισμένη, πλήρη ζωή για την οποία Αυτός σε δημιούργησε να ζήσεις. Αφού κοιτάξαμε 
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το κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα μέρη – πεποίθηση, εμπιστοσύνη, ελπίδα και πίστη – πρέπει 
να δούμε και την σχέση που έχουν μεταξύ τους και το ρόλο που παίζει το καθένα στην 
ανάπτυξη της πνευματικής δύναμης στη ζωή σου. Πρέπει να δούμε πως ο Θεός θέλει να τα 
κάνουμε αυτά μέρος της καθημερινής μας ζωής. 

Ένας τρόπος να απεικονίσουμε αυτούς τους τέσσερις τομείς είναι να τους σκεφτόμαστε 
ως επικαλυπτόμενους κύκλους. Το κάθε ένα έχει ένα τομέα που είναι ιδιαίτερος και 
διαφορετικός από τους άλλους. Ωστόσο, ο καθένας επικαλύπτει και τους άλλους. Αλλά για 
χάρη της συζήτησης μας σε αυτό το μάθημα, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την 
κάθε λέξη με τον ιδιαίτερο ορισμό της. Για να διευκολύνουμε τη συζήτηση, θα φανταστούμε 
πως οι τέσσερις κύκλοι δεν αλληλεπικαλύπτονται και πως η κάθε λέξη έχει ιδιαίτερο ορισμό. 

Η έλλειψη πεποίθησης από την ζωή σου θα οδηγήσει σε φόβο και αμφιβολία. 

Η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι η καχυποψία. 

Η έλλειψη ελπίδας είναι απόγνωση, άγχος, ανησυχία και κατάθλιψη. 
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Η έλλειψη πίστης είναι η αδυναμία. 

Η πορεία σου προς την πνευματική δύναμη απαιτεί να εργαστείς στην ανάπτυξη αυτών 
των τεσσάρων τομέων της ζωής σου.  

Η παρουσία της πεποίθησης σε ενδυναμώνει να αντιμετωπίζεις την κάθε μέρα με τη 
σιγουριά πως ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Οι υποσχέσεις του ισχύουν για σένα. 

Η παρουσία της εμπιστοσύνης σου επιτρέπει να έχεις τη σιγουριά πως ο Θεός θα σε 
βοηθήσει κάθε μέρα, μπορείς να βασιστείς σ’ Αυτόν.  

Η παρουσία της ελπίδας σού επιτρέπει να έχεις τη χαρούμενη προσδοκία πως ο Θεός θα 
κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί πως θα κάνει. 

Η παρουσία της πίστης στη ζωή σου σημαίνει πως η δύναμη του Θεού εργάζεται στη 
ζωή σου και Αυτός θα χρησιμοποιήσει εσένα για να κάνει το έργο Του, δίνοντας σου τη 
δύναμη για να κάνεις όλα αυτά που Αυτός θέλει να κάνεις.  

Με τη βοήθεια του Θεού θα δεις αυτές τις τέσσερις αρετές να αυξάνονται στη ζωή σου. 

Ζ. Πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πνευματική 
δύναμη στη ζωή μας 

Η πνευματική δύναμη συμπεριλαμβάνει και τα τέσσερα αυτά στοιχεία αλλά και άλλα. 
Τώρα ας κοιτάξουμε πού πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πνευματική δύναμη στη ζωή μας. 
Αυτά είναι μερικά παραδείγματα στο πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πίστη στη ζωή 
σου.  

1. Όταν γίνεσαι Χριστιανός (σωτηρία): Εφεσίους 2:8-9

2. Καθώς συνεχίζεις να είσαι Χριστιανός: 2 Πέτρου 1:3

3. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού: Ψαλμός 32:8

4. Για να έχεις εξουσία επί της αμαρτίας: 1 Ιωάννης 5:4-6

5. Για να ξεπερνάς δοκιμασίες και προβλήματα: Ιάκωβος 1:2-5

6. Θεραπεία: Ιάκωβος 5:15

7. Για να υπερνικήσεις τους πειρασμούς: 1 Κορινθίους 10:13

8. Για να υπακούς τους νόμους του Θεού: Ψαλμός 119:11

9. Για παρούσες ανάγκες. Δεν μπορείς να αποθηκεύσεις την πίστη για μελλοντικές
ανάγκες: Φιλιππησίους 4:6-7

Η ανάπτυξη και χρήση της πνευματικής δύναμης στη ζωή σου θα γίνει μόνο όταν 
βρίσκεσαι σε σωστή προσωπική σχέση με τον Ιησού. Αυτός θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε 
την πνευματική δύναμη καθώς η αγάπη μας για Αυτόν και η υπακοή μας αυξάνεται 
βαθύτερα κάθε ημέρα. Η πνευματική δύναμη δεν είναι κάτι που αναπτύσσω μόνος μου.  
Ο Πέτρος δεν έμαθε να περπατά στο νερό μέσω εξάσκησης και καλυτέρευε κάθε φορά που 
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το προσπαθούσε. Ήταν πραγματικά η δύναμη του Θεού που εργάστηκε μέσα του εκείνο το 
βράδυ. 

Καθώς αναθεωρείς την παραπάνω λίστα που καταγράφει πότε μπορείς να χρησιμοποιείς 
την πνευματική δύναμή σου, κάποια από τα αναγραφόμενα είναι κανονικές καθημερινές 
προκλήσεις και προβλήματα. Άλλα είναι θαύματα. Ο Θεός θέλει να σου δώσει τη δύναμή 
Του για να αντιμετωπίσεις όλες τις προκλήσεις που θα επιτρέψει στη ζωή σου, είτε θα σου 
συμβούν μόνο μια φορά στη ζωή σου είτε θα σου συμβαίνουν κάθε μέρα. 

Καθώς ρίχνουμε άλλη μια ματιά στους τέσσερις τομείς της πνευματικής δύναμης – 
πεποίθηση, εμπιστοσύνη, ελπίδα και πίστη – ο καθένας παίζει το ρόλο του. Αλλά η πίστη 
είναι αρκετά διαφορετικός τομέας από τους άλλες τρείς. Πεποίθηση, εμπιστοσύνη και ελπίδα 
περιλαμβάνουν περισσότερο τη δική σου συμμετοχή. Αυτές οι τρεις είναι κάτι σαν πόρτες 
που ανοίγεις για την πίστη, για τη δύναμη του Θεού, να περάσει από μέσα σου. Η πίστη δεν 
είναι κάτι που κάνεις από μόνος σου, αντ’ αυτού, πρέπει να ανοιχτείς και να γίνεις ένα 
κανάλι για τη δύναμη του Θεού ώστε να ρέει μέσα από εσένα.  

Επιλέγεις να έχεις πεποίθηση, να εμπιστεύεσαι, να ελπίζεις. Και πολλές φορές στη ζωή 
ακόμα και αυτό φαίνεται αδύνατον. Χρειάζεσαι τη βοήθεια του Θεού για να κάνεις αυτά τα 
τρία πράγματα. Αυτό ίσχυε και για έναν άνθρωπο που πλησίασε τον Ιησού με τον άρρωστο 
υιό του, απελπισμένα προσδοκώντας ένα θαύμα. 

Μάρκος 9:21-24 

21 Και ρώτησε τον πατέρα του: Πόσος καιρός είναι αφ’ ότου του συνέβηκε 
αυτό; 

Και εκείνος είπε: Από παιδί. 22 Και πολλές φορές τον έρριξε και σε φωτιά
και στα νερά, για να τον εξολοθρεύσει· αλλά, αν μπορείς κάτι, βοήθησέ 
μας, δείχνοντάς σπλάχνα επάνω μας.  

23 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν, το: Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι 
δυνατά σ’ αυτόν που πιστεύει. 

24 Και αμέσως ο πατέρας του παιδιού, κράζοντας με δάκρυα, έλεγε: 
Πιστεύω, Κύριε· βοήθα με στην απιστία μου. 

Εσύ τι λες; Μήπως αισθάνεσαι σαν αυτόν τον πατέρα; Έχεις απελπιστεί περιμένοντας να 
δεις τον Θεό να κάνει κάποιο θαύμα στη ζωή σου, αλλά βρίσκεις τον εαυτό σου να 
δυσκολεύεται με τα βασικά; 

Υπάρχει κίνδυνος για τους καινούργιους Χριστιανούς που εμπλέκονται τόσο πολύ στην 
αναζήτηση του τέλειου ορισμού της πνευματικής δύναμης να τους διαφύγει ο λόγος ύπαρξής 
της. Εάν ακόμα έχεις απορίες για την πίστη, την πεποίθηση, την ελπίδα, την εμπιστοσύνη και 
την πραγματική πνευματική δύναμη, μην αφήσεις να σε καταβάλουν σε βαθμό που θα σε 
πιάσει κατάθλιψη. Άφησε τους ακαδημαϊκούς και τους θεολόγους να ανησυχούν για τις 
θεωρίες και τις λεπτομέρειες. Σ’ αυτό το σημείο της ζωής σου το πιο σημαντικό είναι να 
ξεκινήσεις να εξελίσσεσαι πνευματικά και να χρησιμοποιείς τη δύναμη του Θεού στη ζωή 
σου για να δώσεις τις μάχες που σίγουρα θα έρθουν.  

Αν αποκτήσετε ένα νεογέννητο στην οικογένεια σου, δεν θα ξοδέψεις την πρώτη 
εβδομάδα προσπαθώντας να του μάθεις το όνομά του, τη διεύθυνση κατοικίας του και πως 



23 

να αναπτύξει τους μυς του κάνοντας άρση βαρών. Το ταΐζεις ειδική τροφή για να μεγαλώσει 
και φροντίζεις να είναι προστατευμένο από κινδύνους. Από πολλές απόψεις κάτι παρόμοιο 
γίνεται και με ένα καινούργιο Χριστιανό. Μπορεί να «αρρωστήσεις πνευματικά» αν ξοδεύεις 
όλο τον χρόνο σου προσπαθώντας να απαντήσεις σε θεολογικές λεπτομέρειες περί της 
πνευματικής ζωής σου, αλλά συγχρόνως σου διαφεύγει να εφαρμόσεις αυτά που ήδη 
γνωρίζεις στην καθημερινή σου ζωή.  

Το κύριο σημείο αυτού του μαθήματος είναι να βεβαιωθείς ότι γνωρίζεις από πού 
πηγάζει η πνευματική σου δύναμη και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη δύναμη 
στη ζωή σου. Όσο πιο πολύ εφαρμόζεις αυτά τα μαθήματα στη ζωή σου, τόσο πιο εύκολη θα 
είναι η κατανόησή τους. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο 
πώς μπορείς να αναπτύξεις πνευματική δύναμη στη ζωή σου.  
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Κεφάλαιο 3 

Πώς να Λάβεις Πνευματική Δύναμη 
Κανείς δε θέλει να είναι αδύναμος. Ο Θεός είναι έτοιμος να σε βοηθήσει να αναπτύξεις 

πραγματική πνευματική δύναμη στη ζωή σου σήμερα. Θα είναι μια διαδικασία. Όπως οι 
μύες σου σιγά-σιγά δυναμώνουν με τη γυμναστική, το ίδιο αληθεύει με τις 4 έννοιες-κλειδιά 
της πνευματικής δύναμης : πεποίθηση, εμπιστοσύνη, ελπίδα και πίστη.  

Εσύ παίζεις κύριο ρόλο στην ανάπτυξη της πεποίθησης, της εμπιστοσύνης και της 
ελπίδας. Μάλιστα, κάποιος δε χρειάζεται να είναι καν Χριστιανός για να αναπτύξει αυτές τις 
ιδιότητες. Ωστόσο, ο Θεός είναι έτοιμος να σε βοηθήσει να αναπτύξεις πεποίθηση, 
εμπιστοσύνη και ελπίδα.  

Η πίστη είναι διαφορετική από αυτές τις τρεις. Η πίστη δεν μπορεί να αναπτυχθεί στη 
ζωή σου με τη δική σου δύναμη. Η πίστη απαιτεί την άμεση εμπλοκή του Θεού, όχι μόνο 
στην αρχή, αλλά διαρκώς. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνήσουμε τα βήματα που μπορείς 
να κάνεις για να αναπτύξεις πραγματική πνευματική δύναμη στη ζωή σου. 

Α. Μην ζητάς να γίνεις πνευματικός σούπερ σταρ με 
ειδικότητα στα θαύματα 

Πολλές φορές, καινούργιοι Χριστιανοί ονειροπολούν τον ενθουσιασμό που θα 
αισθανθούν αν θα μπορέσουν να μιλήσουν σε έναν ασθενή και αν τον βλέπανε να 
θεραπεύεται άμεσα. Θα τους άρεσε πολύ να τους χρησιμοποιούσε ο Θεός για να κάνουν 
θαύματα σαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Σπάνια όμως συμβαίνει αυτό.  

Ένα σημαντικό μάθημα που όλοι μας πρέπει να μάθουμε είναι πως δε θα πούμε εμείς 
στον Θεό πότε θα κάνει τα υπερφυσικά θαύματα. Δεν είμαστε τα αφεντικά του Θεού. Αυτός 
πρέπει να είναι ο Ηγέτης της ζωής μας. Ο Θεός μάς δημιούργησε για την ευχαρίστησή Του. 
Κάποιοι νομίζουν πως ο Θεός είναι το παιδάκι για όλες τις δουλειές που περιμένει 
παραγγελίες για να κάνει ό,τι τους καπνίσει.  

Το βιβλίο του Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη μας δίνει ένα καλό παράδειγμα για τις 
σωστές προσδοκίες που πρέπει να έχουμε για τα υπερφυσικά γεγονότα. Ο Σεδράχ, Μισάχ, 
και Αβδενεγώ αντιμετώπιζαν τον ακαριαίο θάνατο. ήταν στα πρόθυρα να τους πετάξουν στο 
φλεγόμενο καμίνι. Ο βασιλιάς τους έδωσε μια ευκαιρία να αλλάξουν γνώμη και να 
προσκυνήσουν και να λατρεύσουν το είδωλό του. Η απάντησή τους έδειξε την εμπιστοσύνη 
τους στην ικανότητα του Θεού να τους σώσει, αλλά δεν υπάρχει ίχνος πίεσης προς τον Θεό 
να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση που βρισκόντουσαν.  
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Δανιήλ 3:16-18  

16 Ο Σεδράχ, ο Μισάχ, και ο Αβδένεγώ απάντησαν, και είπαν στον βασιλιά 
Ναβουχοδονόσορα: Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το 
πράγμα αυτό. 17 Αν είναι έτσι, ο Θεός μας, που εμείς λατρεύουμε, είναι 
δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι τής φωτιάς που καίει· και από 
το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθερώσει. 18 Αλλά, και αν όχι, ας είναι σε 
σένα γνωστό, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, και τη 
χρυσή εικόνα, που έχεις στήσει, δεν την προσκυνούμε.  
 

Αν έχεις διαβάσει την ιστορία στον Δανιήλ τότε ξέρεις πως σε αυτήν την περίπτωση ο 
Θεός όντως έσωσε αυτούς τους τρεις θαρραλέους άνδρες. Αν διαβάσεις την υπόλοιπη 
ιστορία θα δεις πως αυτό το υπερφυσικό συμβάν πράγματι έφερε δόξα στον Θεό. Όποτε 
ζητάς από τον Θεό να κάνει κάτι υπερφυσικό, πρέπει να είσαι σίγουρος πως το κίνητρό σου 
είναι να φέρεις δόξα στον Θεό. Ακόμα και τότε πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σου 
πως ο Θεός είναι Αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση αν θα κάνει ή όχι το θαύμα που 
του ζητάς να κάνει.  

Μία μέρα ο Ιησούς και οι μαθητές Του πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ. Έστειλε μερικούς 
αγγελιαφόρους σε ένα χωριό της Σαμάρειας για να ετοιμάσουν κάτι πράγματα για Αυτόν.  
Οι αντίδρασή τους δείχνει πως ο Θεός είναι πολύ προσεκτικός για το πότε και γιατί θα 
εκτελέσει θαύματα.  
 

Λουκάς 9:53-56  

53 Και δεν τον δέχθηκαν, επειδή φαινόταν ότι πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. 
54 Και οι μαθητές του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, βλέποντας είπαν: Κύριε, 
θέλεις να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, και να τους αφανίσει, 
όπως έκανε και ο Ηλίας; 55 Και καθώς στράφηκε, τους επέπληξε, και είπε: 
Δεν ξέρετε τίνος πνεύματος είστε εσείς· 56 επειδή, ο Υιός τού ανθρώπου 
δεν ήρθε για να απολέσει ψυχές ανθρώπων, αλλά για να σώσει. Και πήγαν 
σε μία άλλη κωμόπολη.  
 

Ο στόχος του καινούργιου Χριστιανού δεν πρέπει να είναι να μάθει τα μυστικά για το 
πως να κάνει μεγάλα θαύματα σε καθημερινή βάση. Ο κύριος στόχος μας θα 'πρεπε να είναι 
να ανακαλύψουμε το τι θέλει ο Θεός να κάνουμε σήμερα, και να το κάνουμε. Πολλές φορές 
ο Ιησούς είπε πως ο κύριος σκοπός της ζωής Του ήταν να κάνει αυτό που ο Πατέρας Του 
έλεγε να κάνει.  

Να είσαι σίγουρος πως ο Θεός θέλει τον κάθε ένα από μας να γίνουμε πνευματικά 
δυνατοί και ώριμοι. Η δύναμή του είναι διαθέσιμη σε μας για να τη χρησιμοποιούμε σε 
καθημερινή βάση. Μην εκπλαγείς εάν επιτρέψει προβλήματα στη ζωή σου για να δοκιμάσει 
την υπομονή και τη δέσμευση σου στο Χριστό.  
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Β. Θέλει χρόνο & προσπάθεια να αναπτύξεις 
πνευματική δύναμη  

Πόσες φορές έχεις ευχηθεί να ήσουν ο καλύτερος σε κάποιο άθλημα ή σε κάποια άλλη 
δραστηριότητα; Μπορεί να ονειρευόσουν πως ήσουν αστέρι του τένις, παίκτης του μπάσκετ, 
ή ο επιθετικός σε ποδοσφαιρική ομάδα. Το χειμώνα παρακολουθείς τους αγώνες πατινάζ και 
ονειρεύεσαι τη χαρά που θα είχες αν ήσουν εσύ αυτός που έπαιρνε τα τέλεια δεκάρια στις 
βαθμολογίες.  

Ο τρόπος για να γίνεις πνευματικά δυνατός είναι παρόμοιος με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιεί κάποιος για να γίνει πρωταθλητής στο πατινάζ, στο μπάσκετ, την μπάλα ή το 
τένις. Δε γίνεσαι πρωταθλητής κατά λάθος. Χρειάζονται εκατοντάδες και μπορεί και 
χιλιάδες ώρες σκληρής δουλειάς για να γίνεις ο καλύτερος σε οποιοδήποτε άθλημα επιλέξεις. 
Όταν βλέπεις τον αγαπημένο σου αθλητή, αυτά που κάνει τα κάνει και φαίνονται εύκολα. 
Αυτό που δεν βλέπεις στην τηλεόραση είναι τις ατέλειωτες βαρετές ώρες της προπόνησης, 
προπόνησης και πάλι προπόνησης. Πολλοί νέοι άνθρωποι που συμμετέχουν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες προπονούνται 8 με 10 ώρες την ημέρα για χρόνια.  

Εάν επένδυες την ίδια ποσότητα χρόνου στην ανάπτυξη της πνευματικής δύναμης που 
ξοδεύουν αυτοί οι πρωταθλητές στην προπόνηση για το άθλημά τους, τότε σίγουρα και εσύ 
αλλά και οι άλλοι θα έβλεπαν μια ξεκάθαρη διαφορά στη ζωή σου. Μην προσμένεις να 
γίνεις «πνευματικός γίγαντας» μέσα σε δυο-τρεις εβδομάδες. Ο Billy Graham ή η Joyce 
Meyers δεν γίνανε παγκοσμίου φήμης ευαγγελιστές μετά από τρεις μήνες εκπαίδευση.  

Ο Θεός είναι έτοιμος να ξεκινήσει να εργάζεται στη ζωή σου σήμερα. Θα σε δεχθεί όπου 
και αν βρίσκεσαι σήμερα και θα σε αρχίσει με τη «βασική εκπαίδευση». Ο Θεός δεν έχει 
συντομεύσεις για να σου πουλήσει.  

Ωστόσο, μην προσμένεις πως ο Θεός θα σου φερθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
φέρθηκε σε άλλους. Ο Θεός δεν θέλει να είσαι ο Billy Graham ούτε η Joyce Meyers, 
συνεπώς δε θα έχεις και εσύ τις ίδιες εμπειρίες που είχαν ο Billy Graham ή η Joyce Meyers.  

Κάποιες διαστάσεις της πνευματικής δύναμης έρχονται μόνο με πνευματική ωριμότητα. 
Μην προσμένεις πως θα γίνεις το κεντρικό πρόσωπο θεαματικών θαυμάτων την επόμενη 
εβδομάδα. Το κλειδί προς την πνευματική ανάπτυξη είναι να κρατήσεις το βλέμμα σου στον 
Ιησού σήμερα. Υπάκουσέ Τον σήμερα και Αυτός θα σου δώσει την πνευματική δύναμη που 
χρειάζεσαι σήμερα. Αναρωτήσου: «Σε ποιους τομείς της ζωής μου θέλει ο Θεός να 
απελευθερώσει τη δύναμή Του σήμερα;»  

Ας συγκρίνουμε την πνευματική δύναμη με τους μυς του σώματός σου. Το μέγεθος και η 
δύναμη των μυών σου καθορίζει το πόσο δυνατός είσαι. Μπορεί να λες: «Ξέρω πως μπορώ 
να σηκώσω 70 κιλά πάνω από το κεφάλι μου.» Ωστόσο, αυτές οι λέξεις δεν αποδεικνύουν 
πόσο δυνατός είσαι. Όταν σηκώσεις τα 70 κιλά πάνω από το κεφάλι σου, τότε όλοι θα 
ξέρουν πως έχεις την δύναμη να σηκώσεις αυτό το βάρος. Δεν έγινες αρκετά δυνατός για να 
σηκώσεις αυτό το βάρος με το να λες στον εαυτό σου κάθε βράδυ πριν πας για ύπνο; «Ξέρω 
πως μπορώ να σηκώσω 70 κιλά πάνω από το κεφάλι μου.» Χρειάστηκε πολλή γυμναστική.  

Με ένα παρόμοιο τρόπο, δεν αναπτύσσεις πνευματική δύναμη απλά με το να λες στον 
εαυτό σου: «Είμαι πνευματικά δυνατός, μπορώ να αντισταθώ σε κάθε πειρασμό που θα 
αντιμετωπίσω σήμερα.» Το λόγια από μόνα τους δεν σε αναπτύσσουν πνευματικά. Πρέπει 
να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις και τα προβλήματα στη ζωή σου. Πρέπει να μεγαλώσεις 
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με τη βοήθεια του Θεού και Αυτός θα σε βοηθήσει να γίνεις πνευματικά δυνατός. 
Ακούγοντας τον Θεό, μιλώντας στον Θεό, υπακούοντας τις διδαχές Του. όλα αυτά θα σε 
βοηθήσουν να ωριμάσεις πνευματικά.  

Γ. Βασικά βήματα για ανάπτυξη πνευματικής 
δύναμης 

Πρέπει να φροντίσουμε να μην κάνουμε το μονοπάτι προς την πνευματική δύναμη να 
φαίνεται πολύ απλό. Κάποιες διαστάσεις της πνευματικής δύναμης έρχονται μόνο μετά από 
χρόνο και δύσκολή ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν 10 εύκολα βήματα για να γίνει κάποιος 
πνευματικός γίγαντας. Ωστόσο, η πνευματική δύναμη δεν είναι φυλαγμένη μόνο για τους 
πλούσιους ή τους μεγάλους κήρυκες της εποχής μας. Ο Θεός θέλει να δώσει τη δύναμη Του 
σε κάθε πραγματικό πιστό, άσχετα με την ηλικία του.  

1. Γίνε Χριστιανός  
Η πνευματική δύναμη δεν είναι εξ ολοκλήρου υπευθυνότητα του Θεού, ούτε κάτι που 

κερδίζεις κάνοντας καλά έργα. Το πρώτο βήμα προς την πνευματική δύναμη είναι η επιλογή 
να γίνεις Χριστιανός. Εάν δεν έχεις παραχωρήσει τη ζωή σου στον Χριστό, ομολογήσει τις 
αμαρτίες σου και ζητήσει συγχώρεση για αυτές, τότε δεν μπορείς να περιμένεις από τον Θεό 
να σου δώσει πνευματική δύναμη.  

2. Έλα πιο κοντά στον Θεό  
Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα προς την εμπειρία πνευματικής δύναμης στη ζωή σου 

είναι να έρθεις πιο κοντά στον Θεό. Όταν ο Ιησούς ζούσε στην Γη, πολλοί άνθρωποι Τον 
πλησίασαν για να τους βοηθήσει. Ήρθαν στην σωστή πηγή, τον Υιό του Θεού. Ο Ιησούς 
είναι σίγουρα το καλύτερο παράδειγμα ενός ατόμου που είχε πνευματική δύναμη στη ζωή 
Του. Η σχέση Του με τον Πατέρα Θεό ήταν πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. 
Εάν θέλεις την πνευματική δύναμη του Θεού να εργάζεται στη ζωή σου, το πιο σημαντικό 
βήμα σε όλη σου την ζωή θα είναι να συνεχίσεις να γνωρίζεις τον Θεό καλύτερα.  

3. Υπάκουσε  
Έχεις τη σημαντική ευθύνη να διαπράξεις το χρέος σου στην ανάπτυξη της πνευματικής 

δύναμης στη ζωή σου. Ήδη αναφέραμε τα δύο πιο βασικά βήματα: (1) γίνε Χριστιανός και 
(2) προσέγγισε τον Θεό. Η υπακοή είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πνευματική 
σου ανάπτυξη. Οι νόμοι του Θεού είναι ξεκάθαροι, προπαντός οι δύο μεγαλύτεροι νόμοι της 
Βίβλου. Αγάπα τον Θεό και τον πλησίον σου ως εαυτό.  

Καθώς προσπαθείς να κατανοήσεις τους νόμους του Θεού και να τους χρησιμοποιήσεις 
στην καθημερινότητα σου, θα ανακαλύψεις πως αυτοί σου δίνουν νέες αντιλήψεις για το πώς 
θα προσεγγίσεις περισσότερο τον Θεό. Φρόντισε να υπακούς τον Θεό, προπαντός όταν οι 
πειρασμοί έρχονται στη ζωή σου. Η δύναμη του Θεού είναι διαθέσιμη σε σένα για να 
αντισταθείς στον πειρασμό καθώς επικεντρώνεσαι στο να Τον υπακούς. 
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4. Προετοίμασε τον εαυτό σου να λάβει την 
πνευματική δύναμη του Θεού  

Αν θέλεις να λάβεις πνευματική δύναμη, πρέπει να προετοιμαστείς να τη λάβεις. Ένας 
τρόπος είναι να μελετάς τη Βίβλο. Πρέπει να καταλάβεις και να πιστέψεις τι λέει η Βίβλος 
για την πίστη από τον Θεό και την πνευματική δύναμη. Αυτό που ισχύει γενικά για να λάβεις 
πνευματική δύναμη, ισχύει επίσης στο συγκεκριμένο τομέα της πίστης από τον Θεό.  

Πολλά άτομα δεν λαμβάνουν πίστη από τον Θεό γιατί δεν ξέρουν τι είναι η πίστη, πώς 
λαμβάνεται ή πώς χρησιμοποιείται. Νομίζουν πως η πίστη είναι το ίδιο με την πεποίθηση. 
Αν πείσουν τον εαυτό τους πως την έχουν, τότε ως εκ μαγείας η πίστη έρχεται. Αλλά δεν 
είναι αυτό που διδάσκει η Βίβλος. Πρέπει να μάθεις τι διδάσκει η Βίβλος για την πίστη και 
πώς τη λαμβάνεις και τη χρησιμοποιείς.  

Μπορεί να δεις πως ο Θεός χρησιμοποιεί έναν φίλο σου με ιδιαίτερο τρόπο. «Ωραίο 
φαίνεται αυτό» λες εσύ. «Νομίζω πως θέλω και εγώ να γίνω σπουδαίος ευαγγελιστής.»  
Αλλά αυτό είναι που πραγματικά θέλει ο Θεός να κάνεις; Ο Θεός έχει σχέδια για σένα. έχει 
έργο που θέλει να κάνεις εσύ. (Βλέπε Εφεσίους 2:10). Ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς 
μεγαλώνουμε στη δύναμη του Θεού είναι να ακούμε συνέχεια αυτό που ο Θεός θέλει να 
κάνουμε κάθε μέρα. Μην κάθεσαι και περιμένεις κάποιο ιδιαίτερο όραμα από τον Θεό για να 
κάνεις κάτι σήμερα. Καθώς εκπληρώνεις τις καθημερινές σου υπευθυνότητες, δώσε λίγο 
χρόνο να μιλήσεις στον Θεό και ρώτα Τον πως μπορείς να γίνεις καλύτερος σ’ αυτό που 
κάνεις.  

Μελέτησε τη ζωή των μεγάλων ανθρώπων της Βίβλου να δεις τι έκαναν για να λάβουν 
πνευματική δύναμη. Ο Ιησούς, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Δαυίδ, η Εσθήρ, η Μαρία, 
οι μαθητές του Ιησού και ο Παύλος είναι μερικοί από τους ανθρώπους απ’ τους οποίους 
μπορούμε να μάθουμε πολλά. 

5. Προσευχήσου 
Πρέπει να προσευχηθείς και να ζητήσεις από τον Θεό να σου δώσει πνευματική δύναμη. 

Κάποιοι Χριστιανοί δυσκολεύονται με το τι θα πουν στον Θεό όταν προσεύχονται. Εάν έχεις 
αυτό το πρόβλημα, πριν αρχίσεις να προσεύχεσαι, κάνε μια λίστα όλων των πειρασμών και 
των προβλημάτων που αντιμετώπισες σήμερα. Επίσης κατάγραψε όλα τα καλά πράγματα 
που έγιναν σήμερα. Μετά κατάγραψε τα προβλήματα και τις δύσκολες καταστάσεις που 
υπολογίζεις πως θα συναντήσεις αργότερα ή αύριο.  

Ξεκίνησε την προσευχή ευχαριστώντας τον Θεό που σε βοήθησε με όλα τα καλά που 
έγιναν σήμερα. «Μια στιγμή,» θα σκεφτείς, «πώς ξέρω πως ο Θεός είναι υπεύθυνος για όλα 
τα καλά που συνέβησαν στη ζωή μου σήμερα;» Μπορεί να μην τα υπολογίσεις και να πεις 
πως ήταν συμπτώσεις, ή να ευχαριστήσεις τον Θεό για τον ρόλο Του στα καλά συμβάντα 
που έγιναν στην ζωή σου σήμερα.  

Μετά, διάθεσε χρόνο στην προσευχή για τη λίστα των προβλημάτων σου. Ζήτα από τον 
Θεό να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις ως αντίδραση σε κάθε ένα πρόβλημα, 
με ένα τρόπο που θα Τον ευχαριστήσει. Προσπάθησε να σκεφθείς εδάφια από τη Βίβλο που 
ταιριάζουν στην περίπτωση αυτή. Ζήτα από τον Θεό να σου δώσει τη δύναμη να αντισταθείς 
στους πειρασμούς της αμαρτίας. Μη ζητάς πνευματική δύναμη από τον Θεό για να 
πολεμήσεις προβλήματα που προσδοκάς να αντιμετωπίσεις σε 10 χρόνια από σήμερα. 
Εστίασε την προσοχή σου στο παρόν και στο κοντινό μέλλον.  
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6. Μάθε από τις δοκιμασίες και τα προβλήματά σου  
Η προσευχή δεν είναι το τέλος της υπευθυνότητάς σου στην ανάπτυξη πνευματικής 

δύναμής. Στην Ιακώβου 1:2-4 είναι ξεκάθαρο πως ο Θεός επιτρέπει κάθε είδους δοκιμασία 
στη ζωή σου για να σε δοκιμάσει και να σου δώσει ευκαιρίες να αναπτύξεις αντοχή και 
άλλες ευσεβείς αρετές. Πρέπει να κάνεις πράξη αυτά που σε έχει ήδη διδάξει ο Θεός μέσω 
της Βίβλου Του και μέσω άλλων Χριστιανών. Κάθε μέρα θα αντιμετωπίζεις επιλογές.  

Ιάκωβος 1:2-4  

2 Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους 
πειρασμούς· 3 γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται 
υπομονή· 4 η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και 
ολόκληροι, χωρίς να είστε σε τίποτε ελλειπείς.  

Καθώς ωριμάζεις στην Χριστιανική σου ανάπτυξη, πρέπει να εμφανίσεις μια ξεκάθαρη 
κατανόηση για το ποιες καταστάσεις όντως χρειάζονται πνευματική δύναμη. Δεν είσαι 
μαριονέτα του Θεού. Σε βλέπει ως παιδί Του. Προσμένει πως θα αναπτυχθείς σε ώριμος 
Χριστιανός, ικανός να χειριστεί ευθύνες. Μέρος αυτής της διαδικασίας ωρίμανσης πρέπει να 
περιέχει την ανάπτυξη της ιδιότητας της διάκρισης. Πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε 
μεταξύ της δύναμης του Θεού και της δύναμης του Σατανά. 

7. Νήστεψε  
Η νηστεία είναι μια δραστηριότητα που περιέχει την αποφυγή τροφής για μια περίοδο 

χρόνου σε συνδυασμό με ειδικές στιγμές προσευχής. Εάν απλά δεν τρως, τότε απλά κάνεις 
δίαιτα. Η νηστεία συμπεριλαμβάνει προσευχή. Είναι ένας τρόπος απάρνησης των φυσικών 
ορέξεων ώστε να αναπτύξεις μια πιο στενή σχέση με τον Θεό. 

Αυτός ο χρόνος προσευχής και νηστείας μπορεί να γίνει μια τρομερή ευκαιρία ανάπτυξης 
αυτοπειθαρχίας. Δηλώνεις πως: «Η σχέση μου με τον Θεό είναι πιο σημαντική από το να 
φάω σήμερα.» 

Μπορείς να νηστέψεις για ένα γεύμα, μια ημέρα, ή και για περισσότερο καιρό. Η νηστεία 
δεν είναι ένας τρόπος να αναγκάσουμε τον Θεό να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά είναι 
ένας τρόπος για να Τον ακούσουμε εμείς και να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με το θέλημά 
Του. 

Η νηστεία μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες δραστηριότητες πέραν του φαγητού. μπορείς 
να νηστέψεις από κάποιες απολαύσεις, όπως την τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Μπορείς να νηστέψεις επιλέγοντας να μην ξοδέψεις χρήματα για καφέ, παγωτό ή άλλα 
πράγματα για ένα χρονικό διάστημα και μετά να χαρίσεις το χρήματα αυτά σε κάποια 
ιεραποστολή ή σε κάποιο έργο του Θεού. 

8. Δόξασε και λάτρεψε τον Θεό  
Η δοξολογία και η λατρεία μπορούν να είναι δυνατά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να 

αναπτύξουμε μια πιο στενή σχέση με τον Θεό. Ο Ψαλμός 100:4 λέει: «Μπείτε μέσα στις 
πύλες Του με δοξολογία, και στις αυλές Του με ύμνο». 
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Η λατρεία είναι ένας τρόπος να εστιάσεις την προσοχή σου στον Θεό και την αλήθεια 
Του. Ο Παύλος και ο Σίλας ήταν κλειδωμένοι στη φυλακή. Τα μεσάνυχτα αυτοί υμνούσαν. 
Ο Θεός έστειλε ένα σεισμό για να τους απελευθερώσει. (Βλέπε Πράξεις 16:22-28) Δεν ήταν 
η λατρεία τους ένα μαγικό ραβδί που έκανε το θαύμα. Ο Θεός επέλεξε να κάνει το θαύμα 
του αργά εκείνο το βράδυ. 

Αλλά ποια θα ήταν η αντίδραση του Θεού εάν ο Παύλος και ο Σίλας ήταν θυμωμένοι και 
παραπονιόντουσαν στο Θεό όλη τη νύχτα επειδή ήταν φυλακή; Δεν κερδίζουμε θαύματα με 
την καλή μας συμπεριφορά, άλλα η δοξολογία και η λατρεία είναι εργαλεία που μας βοηθάνε 
να αναπτύξουμε μια πιο στενή σχέση με τον Θεό. Μας βοηθάει να επικεντρωθούμε σ’ Αυτόν 
όταν αντιμετωπίζουμε μάχες.  

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Βασιλιάς Ιωσαφάτ αντιμετώπιζε μια τεράστια μάχη. 
Προσευχήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Την ημέρα της μάχης, όρισε μερικούς 
άνδρες να οδηγήσουν τον στρατό στη μάχη ψάλλοντας ύμνους δοξολογίας στον Θεό. 
Ζήσανε μια μεγάλη νίκη εκείνη την μέρα. Δεν ήταν απλά η ανθρώπινη δύναμή τους, ήταν η 
δύναμη του Θεού που έφερε τη νίκη εκείνη την μέρα. (Βλέπε 2 Χρονικών 20, προπαντός τα 
εδάφια 20-23). 

Δ. Από πού να αρχίσω λοιπόν; 
Συνεπώς εσύ σήμερα, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι σχετικά με τη λήψη και τη χρήση της 

δύναμης του Θεού στη ζωή σου; Θέλεις πραγματικά τη δύναμη του Θεού; Είσαι πρόθυμος 
να κάνεις οτιδήποτε θελήσει Αυτός να κάνεις;  

Αυτή η πνευματική δύναμη δεν είναι κάτι που σου δίνει ο Θεός και μετά σου λέει; 
«Καλή διασκέδαση. Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις μ’ αυτήν.» Μάλλον το αντίθετο, ο Θεός θα 
σου την δώσει όταν αποδεικνύεις πως είσαι έτοιμος και πρόθυμος να κάνεις αυτό που θέλει 
Αυτός να κάνεις. 

Σ’ αυτό το σημείο, ένα από τα βασικά θέματα είναι το τι θέλεις εσύ; Έχεις μια 
συμπεριφορά προσδοκίας; Έχεις ενθουσιαστεί με τις δυνατότητες όσων μπορεί να κάνει ο 
Θεός μέσω εσένα; Ή είσαι κάπως πιο σκεπτικιστής, και αναμένεις και λες: «Θεέ μου, πρέπει 
να μου αποδείξεις τον Εαυτό Σου πριν να πεισθώ, πριν να εμπιστευθώ, πριν να ελπίσω.» 

Συχνά ενθουσιαζόμαστε με συναρπαστικά θαύματα. Αλλά ο Θεός θέλει να σε δει να 
αρχίσεις να χρησιμοποιείς την πνευματική Του δύναμη στην καθημερινή σου ζωή για να 
δώσεις μάχες με τους πειρασμούς της αμαρτίας και να αναπτύξεις θεοσεβή χαρακτήρα.  
Η υπακοή είναι ένα από τα δομικά στοιχεία της πνευματικής δύναμης. Ο Θεός δε θα σου 
δώσει πνευματική δύναμη εάν επαναστατείς εναντίον Του και αρνείσαι να Τον υπακούσεις.  

Ο Θεός δεν ψάχνει τους τέλειους ανθρώπους για να τους δώσει πνευματική δύναμη.  
Ο Θεός είναι έτοιμος και πρόθυμος να σε βοηθήσει να μεγαλώσεις, εσύ θέλεις να 
μεγαλώσεις; Θέλεις να είναι Αυτός ο ηγέτης κάθε μέρους της ζωής σου; Θα σε αναλάβει 
ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι σήμερα και θα σε βοηθήσει, αν Τον αφήσεις. 
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Κεφάλαιο 4 

Πραγματική Πνευματική Δύναμη 
εναντίον των Απομιμήσεων 

Α. Η Δύναμη του Θεού εναντίον της Δύναμης του 
Σατανά εναντίον της Δύναμης των Ανθρώπων  

1. Πρέπει να επιλέξεις τον κύριο της ζωής σου  
Η Βίβλος έχει κάποια νέα που δεν έχουν ακούσει οι πιο πολλοί μη-Χριστιανοί.  

Και ακόμα και να τα άκουγαν, θα τα χλευάζανε. Η Βίβλος λέει πως ο κάθε άνθρωπος είναι 
σκλάβος. «Μάλλον τρελάθηκες,» θα πεις, «εγώ είμαι ελεύθερος!» Αλλά οι δημοσκοπήσεις 
δεν αλλάζουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού.  

Ρωμαίους 6:16-18, 22  

16 Δεν ξέρετε ότι, σε όποιον παριστάνετε τον εαυτό σας δούλους για 
υπακοή, είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούτε: Ή της αμαρτίας για 
θάνατο ή της υπακοής για δικαιοσύνη; 17 Ευχαριστία, όμως, ανήκει στον 
Θεό, επειδή υπήρχατε δούλοι τής αμαρτίας, πλην υπακούσατε από 
καρδιάς στον τύπο τής διδασκαλίας, στον οποίο και παραδοθήκατε.  
18 Και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι στη 
δικαιοσύνη… 22 Αλλά, τώρα, καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, 
και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε τέλος 
αιώνια ζωή.  

Η επιλογή είναι πραγματική. είσαι ελεύθερος να υπηρετήσεις τον Θεό ή τον Σατανά.  
Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Δεν μπορείς να πεις: «Δεν θέλω ούτε τον Θεό, ούτε τον Σατανά 
για αφεντικό μου. Θέλω να είμαι εγώ το αφεντικό μου.» Εάν επιλέξεις να απορρίψεις τον 
Θεό, αυτόματα επιλέγεις τον Σατανά ως ηγέτη σου. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς του 
Ναυή, ο ηγέτης των Ιουδαίων, έδωσε στον λαό του μια παρόμοια πρόκληση. Επιλέξτε ποιον 
θα υπηρετήσετε, τους διέταξε. Επιλέξτε, είτε θα υπηρετήσετε τον Θεό ή τους άλλους 
παγανιστικούς θεούς. Ο Ιησούς του Ναυή είπε: «Εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα 
λατρεύουμε τον Κύριο». (Ιησούς του Ναυή 24:15).  

Ζούμε σε ένα κόσμο όπου οι πνευματικές δυνάμεις είναι πραγματικές. Ο Σατανάς και τα 
δαιμόνια του έχουν εμπλακεί σε μια μάχη με τις δυνάμεις του Θεού. Το τοπίο της μάχης 
είναι η ζωή των ανθρώπων εδώ στη Γη. Μπορείς να επιλέξεις να ενταχθείς στη μια πλευρά ή 
στην άλλη. Αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό το μέρος της ζωής.  
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Φαντάσου για μια στιγμή πως είσαι σε μια βάρκα σε ένα ποτάμι και έχεις μόνο ένα 
κουπί. Προσπαθείς να τραβήξεις κουπί μόνος σου, αλλά κάνεις κύκλους επειδή έχεις μόνο 
ένα κουπί. Το άλλο κουπί είναι στην ακτή. Ο Ιησούς και ο Σατανάς στέκονται στην ακτή. 
Μπορείς να επιλέξεις ποιος θα έρθει στη βάρκα μαζί σου. Εάν επιλέξεις τον Σατανά ως 
συνεργάτη, θα τραβήξει κουπί μόνο αν πας προς την κατεύθυνση του, όπως πάει το ρεύμα. 
Είναι ευκολότερο να πάει η βάρκα με το ρεύμα, αλλά στο τέλος του ποταμιού υπάρχουν 
επικίνδυνοι βράχοι.  

Αν επιλέξεις τον Θεό ως συνεργάτη στο κουπί, θα προσπαθήσει να σε πείσει να πας προς 
τη δική Του κατεύθυνση, ενάντια στο ρεύμα. Μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να 
πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, αλλά με τον Θεό ως συνεργάτη σου, είσαι σίγουρος πως δεν θα 
αποτύχετε.  

Κάποιος πρέπει να κουμαντάρει τη βάρκα για να αποφύγετε τα ατυχήματα. Εάν αφήσεις 
τον Θεό να οδηγήσει, θα το κάνει πολύ καλύτερα επειδή Αυτός έχει πιο πολύ εμπειρία από 
εσένα. Αλλά εάν επιμένεις να την οδηγάς εσύ, μπορεί να γκρεμιστείτε παρόλο που ο Θεός 
είναι μέσα στη βάρκα μαζί σου.  

Εάν έχεις επιλέξει να είναι ο Ιησούς ο Κύριος και Άρχοντάς σου, τότε μπορεί να είσαι 
σίγουρος πως ο Θεός θέλει να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Αλλά μην εκπλαγείς όταν 
πειρασμοί για αμαρτία διαβούν το μονοπάτι σου. Ο Σατανάς σπάνια εμφανίζεται με μια 
τεράστια κόκκινη σημαία λέγοντας: «Εδώ είμαι! Είμαι ο Σατανάς και ήρθα για να σε κάνω 
να αμαρτήσεις.» Πολλοί Χριστιανοί δυσκολεύονται να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της 
φωνής του Θεού και της φωνής του Σατανά. Αυτό που προκαλεί την πιο μεγάλη σύγχυση 
είναι πως και ο Θεός και ο Σατανάς συνήθως μας μιλάνε μέσω των σκέψεών μας.  

Η Βίβλος μας δίνει κατευθυντήριες γραμμές που μας βοηθάνε να ξέρουμε αν μια σκέψη 
είναι από τον Θεό ή από τον Σατανά. Εδώ έχουμε δυο παραδείγματα και υπάρχει χώρος για 
να προσθέσεις και άλλα. 

(1) Ο Θεός δεν θα σου πει ποτέ να μην παραβιάσεις έναν από τους νόμους Του.  

 (2) Ο Σατανάς θα προσπαθήσει να γεμίσει κάποια ανάγκη που έχεις στη ζωή σου με ένα 
τρόπο που θα σε κάνει να παραβείς κάποιον νόμο του Θεού. Π.χ. ο Σατανάς θα βάλει μια 
σκέψη στο μυαλό σου; «Εσύ πεινάς, και εδώ έχει φαγητό. Μπορείς να το πάρεις και κανείς 
δεν θα σε δει. Δεν θα βλάψεις κανέναν αν το πάρεις, και αυτήν τη στιγμή το χρειάζεσαι 
πολύ.» Οι πειρασμοί του Σατανά πάντα φαίνονται λογικοί εκείνη την στιγμή. Αλλά αυτό 
γίνεται γιατί δεν έχουμε ανοίξει το βλέμμα μας να συμπεριλάβουμε αυτό που λέει ο Θεός.  
Σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός λέει: «Μην κλέψεις.» 

(3)  

(4)  

(5)  

2. Είναι αληθινή η δύναμη του Θεού;  
Εάν έχεις γίνει πρόσφατα Χριστιανός, τότε μπορεί να έχεις δει τη δύναμη του Σατανά πιο 

πολλές φορές από τη δύναμη του Θεού. Πολλοί νέοι σήμερα έχουν δει την καταστρεπτική 
δύναμη του Σατανά στην πράξη . βία στη γειτονιά τους, μίσος, δολοφονίες, κατάχρηση.  
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Τι γνώμη έχεις για αυτό; Τι γίνεται με τον Σατανά; Πόση δύναμη έχει σήμερα; Η Βίβλος 
μας λέει ξεκάθαρα πως οι δυνάμεις του Σατανά είναι πραγματικές και ενεργούν στον κόσμο 
μας σήμερα. Ο Θεός μας προειδοποιεί να είμαστε προετοιμασμένοι για τις επιθέσεις του 
Σατανά.  

Εφεσίους 6:10-13  

10 Τέλος, αδελφοί μου, να ενδυναμώνεστε στον Κύριο, και στην 
κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του· 11 ντυθείτε την πανοπλία τού Θεού, 
για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου·  
12 επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια 
στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του 
σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα 
επουράνια. 13 Γι’ αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού Θεού,  
για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού 
καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. 

Αυτά τα εδάφια δείχνουν πως οι δυνάμεις του κακού είναι πραγματικές στον κόσμο μας, 
αλλά δεν πρέπει να τις φοβόμαστε εάν βασιζόμαστε στη μεγάλη δύναμη του Θεού που είναι 
μέσα μας. Όταν ο Σατανάς πείραζε τον Ιησού στην έρημο, ο Ιησούς δε φοβήθηκε τον 
Σατανά. Ούτε απαρνήθηκε ο Ιησούς την παρουσία του Σατανά. Έμεινε πιστός στην 
αφιέρωση Του στον Θεό και ανταποκρίθηκε στους πειρασμούς του Σατανά αναφέροντας 
εδάφια από τη Βίβλο. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Ιησούς απέβαλε δαιμόνια από ανθρώπους.  

Η Βίβλος μας προειδοποιεί να είμαστε άγρυπνοι και να προσέχουμε τις επιθέσεις του 
Σατανά. Η Βίβλος αποκαλεί τον Σατανά ως πατέρα του ψεύδους. Είναι ειδικός στο να 
αποπλανεί τους ανθρώπους. Και οι Χριστιανοί και οι μη-Χριστιανοί μπορεί να βρεθούν 
θύματα της απάτης του. Εάν επέλεξες να ακολουθήσεις τον Χριστό, ο Σατανάς έχει μόνο ένα 
σκοπό σχετικά με σένα. Θέλει να καταστρέψει τη σχέση σου με τον Θεό. Δεν τον νοιάζει 
πως θα το πετύχει αυτό.  

Ο Σατανάς θέλει να πιστέψεις πως έχει την ίδια δύναμη που έχει ο Θεός, ή πως είναι πιο 
δυνατός από τον Θεό. Θυμήσου, ο Σατανάς είναι ο πατέρας του ψεύδους και πάντα 
προσπαθεί να σε εξαπατήσει.  

1 Πέτρου 5:8-9  

8 Εγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο αντίδικός σας ο διάβολος 
περιτριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί.  
9 Στον οποίο αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα 
ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο.  

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως τα εδάφια που μιλούν για τον Σατανά δίνουν και 
ξεκάθαρους λόγους ενθάρρυνσης για τον τρόπο που μπορούμε να υπερνικήσουμε τις 
επιθέσεις του Σατανά. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Σατανά με τη δική μας δύναμη. 
Πρέπει να βασιστούμε στη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη Του που έχουμε μέσα μας. 
Αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε μέρα με σιγουριά. Ο Θεός είναι μέσα μας και 
η δύναμη Του είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε θα φέρει εναντίον μας ο Σατανάς.  

Ο Σατανάς χαίρεται να κάνει ανθρώπους σκλάβους στην αμαρτία. Η Βίβλος μας δίνει 
ξεκάθαρες προειδοποιήσεις για να αποφεύγουμε τις παγίδες του Σατανά. Μέσω της 
εξαπάτησης και των αυθεντικών σατανικών δυνάμεων, προσπαθεί να παγιδέψει ανθρώπους 
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με διαφορετικούς τρόπους, όπως απόκρυφες λειτουργίες, αστρολογία, και προβλέψεις των 
μέντιουμ. Το ωροσκόπιο είναι μια από τις παγίδες του Σατανά. Αυτοί που το πιστεύουν 
διδάσκουν πως ό,τι βιώνεις ελέγχεται από τα αστέρια και το ζώδιό σου.  

Αυτό έρχεται σε άμεση σύγκρουση με αυτό που μας διδάσκει η Βίβλος για τον κόσμο 
μας. Ο Θεός είναι αυτός που κυριεύει το σύμπαν, όχι τα αστέρια και τα ζώδια. Ο Θεός θα 
μπορούσε να ελέγχει την ζωή σου αν επέλεγε να το κάνει. Αλλά δεν εργάζεται με αυτόν τον 
τρόπο. Πρέπει εσύ να επιλέξεις να Του δώσεις τον έλεγχο της ζωής σου. Το ωροσκόπιο σε 
παγιδεύει σε μια ζωή φοβίας, αναρωτιέσαι ποια σημασία υπάρχει σε κάθε ατύχημα ή 
πρόβλημα που θα σου συμβεί .  

Μπορεί να μην έχεις δει τη δύναμη του Θεού εν δράσει στη ζωή σου. Αλλά όταν 
διαβάζεις τη Βίβλο, θα δεις τη μια ιστορία μετά την άλλη που σου δείχνουν ξεκάθαρα πως η 
δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του Σατανά. Ο Θεός υποσχέθηκε πως θα 
είναι πάντα μαζί μας. (Ματθαίος 28:20) 

Ένας λόγος που κάποιοι αμφισβητούν τη δύναμη του Θεού είναι επειδή προσευχήθηκαν 
στον Θεό για να ζητήσουν τη βοήθεια Του και τίποτα δεν έγινε. Δεν βλέπουν θαύματα 
καθημερινά, αλλά βλέπουν τον Σατανά να τους βάζει σε πειρασμούς κάθε μέρα, για αυτό 
αναρωτιούνται εάν ο Θεός είναι αληθινός. Παλεύουν με κάποιο πρόβλημα, αλλά η προσευχή 
δε φαίνεται να αλλάζει τίποτα. «Αν ο Θεός είναι πραγματικός, και αν έχει πραγματική 
δύναμη, τότε γιατί δεν αφαιρεί αυτά τα προβλήματα μου;» διερωτώνται.  

Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα περιέχει. Η δύναμή Του υπερβαίνει την 
ικανότητα μας να την καταλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε πως ο Θεός επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει τη δύναμή Του.  

3. Η δύναμη μέσα σου 
Η δύναμη του Θεού είναι αληθινή. Η δύναμη του Σατανά είναι αληθινή. Αλλά υπάρχει 

και μια άλλη πηγή δύναμης μέσα σε κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε απλές μαριονέτες 
κρεμάμενες από νήματα που κρατάει ο Θεός ή ο Σατανάς. Ο Θεός μας δημιούργησε με την 
ικανότητα να κάνουμε πολλά χωρίς καμία βοήθεια από τον Σατανά ή τον Θεό. Ο ανθρώπινος 
νους έχει τρομερή δύναμη. Πολλοί άνθρωποι προκαλούν ασθένειες στον εαυτό τους επειδή 
στενοχωριούνται για την υγεία τους και σκέπτονται πως είναι άρρωστοι. Ο ανθρώπινος νους 
μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε μια κατάσταση κατάθλιψης που τους προκαλεί συνεχή 
κούραση, η ακόμα και σκέψεις αυτοκτονίας.  

Συχνά οι Χριστιανοί κατηγορούν τον Σατανά για τους πειρασμούς της αμαρτίας. Σίγουρα 
ο Σατανάς συχνά είναι αυτός που μας βάζει σε πειρασμούς. Αλλά άλλες φορές επιλέγουμε να 
σκεφτόμαστε αμαρτωλά πράγματα και φέρνουμε τους πειρασμούς στον εαυτό μας. Το μόνο 
που κάνει ο Σατανάς είναι να κάθεται στην κερκίδα και να πανηγυρίζει.  

Σε όλη τη Βίβλο το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, κάθε άτομο έχει τη δύναμη να επιλέξει να 
κάνει το καλό ή το κακό. Εάν επιλέξεις να κάνεις το κακό, ο Σατανάς στέκεται στην πόρτα, 
έτοιμος να σε βοηθήσει. Εάν επιλέξεις να κάνεις το καλό, θα χρειαστείς τη βοήθεια του 
Θεού για να ακολουθήσεις αυτήν την επιλογή. Αλλά η δύναμη του κάθε ανθρώπου είναι 
παραπάνω από τη δύναμη της απλής επιλογής μεταξύ του καλού και του κακού.  

Έχεις ακούσει ποτέ έναν δημοσιογράφο να παίρνει συνέντευξη από ένα πρωταθλητή για 
τις δυσκολίες των προετοιμασιών του για τον επόμενο αγώνα; Μερικές φορές ο αθλητής 
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μιλάει για έναν πρόσφατο τραυματισμό του και πως προχωράει η ανάρρωσή του. Αλλά 
συνήθως μιλάει για τη δυσκολία της ψυχολογικής προετοιμασίας του για τον επόμενο 
αγώνα. Ξέρει πως το σώμα του είναι σε άριστη φυσική κατάσταση. Αλλά τι γίνεται με τη 
δύναμη του νου; Πρέπει να αναγκάσει το μυαλό του να αφήσει τις φυσικές του άμυνες για 
να μπορέσει να σπρώξει το σώμα του στα όρια της αντοχής του ώστε να κερδίσει τον αγώνα. 
Η μάχη του μυαλού συχνά είναι το κλειδί της νίκης και όχι το ποιος είναι σε καλύτερη 
φυσική κατάσταση.  

Οι συμπεριφορές που εκφράζεις μέσα στη μέρα είναι ξεκάθαρα μηνύματα προς τους 
άλλους ανθρώπους, τον Θεό και τον Σατανά. Οι συμπεριφορές σου δείχνουν τη δύναμή σου. 
Πόσο θάρρος, αυτοπειθαρχία, ενθουσιασμό, αγάπη και υπομονή έχεις; Το αποδεικνύουν 
αυτό τα λόγια σου και οι πράξεις σου. Έχεις τη δύναμη να τα αλλάξεις αυτά και ο Θεός είναι 
πρόθυμος να σε βοηθήσει. Αλλά πολλοί άνθρωποι που δεν είναι Χριστιανοί έχουν επιφέρει 
μεγάλες αλλαγές σ’ αυτούς τους τομείς χωρίς να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού.  

Η φυσική ανθρώπινη δύναμη που έχεις μέσα σου έχει ξεκάθαρους περιορισμούς.  
Οι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν μεγάλα επιτεύγματα, όπως μας δείχνει το Βιβλίο των 
Ρεκόρ Γκίνες. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα με τη δική μας δύναμη. Είμαστε 
περιορισμένοι στις ικανότητες που έχει δημιουργήσει μέσα μας ο Θεός. Μερικοί έχουν 
προσπαθήσει να κάνουν υπερφυσικές δραστηριότητες με τη δική τους δύναμη και ποτέ δεν 
τα καταφέρνουν. Μπορείς να εξαπατήσεις τους ανθρώπους πως έχεις κάνει κάποιο θαύμα, 
αλλά όταν αποκαλυφθούν τα γεγονότα, η απάτη είναι ξεκάθαρη.  

Μερικοί Χριστιανοί έχουν παρεξηγήσει πως ο Θεός εργάζεται μέσω ανθρώπων για να 
πραγματοποιήσει θαύματα. Οι ιεραπόστολοι της Καινής Διαθήκης αντιμετώπισαν αυτό το 
πρόβλημα. Οι άνθρωποι νόμιζαν πως ο Παύλος μπορούσε να θεραπεύσει τους ασθενείς.  
Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Παύλο, αλλά η δύναμη του Θεού θεράπευε τους άρρωστους,  
όχι η δύναμη του Παύλου. (Βλέπε Πράξεις 14:8-18.) Η Βίβλος μας προειδοποιεί να μην 
προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τα θαύματα του Θεού ή να προσπαθήσουμε να αναγκάσουμε 
τον Θεό να ενεργήσει. Είμαστε υπηρέτες του Θεού, όχι το αφεντικό Του. Δεν έχουμε το 
δικαίωμα να πούμε στον Θεό τι πρέπει να κάνει. Ζητάμε από τον Θεό να κάνει ένα θαύμα, 
αλλά πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε την απόφασή Του για το τι θέλει Αυτός να 
κάνει.  

Β. Ο Σατανάς θέλει να σε μπερδέψει με πλαστές 
εμπειρίες 

1. Ο Σατανάς έχει ένα πλαστό υποκατάστατο για 
κάθε καλό που έχει ο Θεός για τη ζωή σου 

Για κάθε καλό πράγμα που έχει θέσει ο Θεός στον κόσμο μας, ο Σατανάς έχει μια 
κάλπικη εμπειρία. Έχει βρει τον τρόπο να διαστρεβλώνει όλες τις όμορφες πτυχές της 
δημιουργίας του Θεού σε κάποια μορφή αμαρτίας.  

 Οι γνήσιες υγιείς εκφράσεις της σεξουαλικής αγάπης έχουν μετατραπεί σε 
λαγνεία, πορνεία, πορνογραφία, και ομοφυλοφιλία.  
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 Η υγιής ευχαρίστηση που νιώθει κάποιος όταν κάνει εξαιρετική δουλειά 
μετατράπηκε σε εγωιστική υπερηφάνεια και αλαζονική συμπεριφορά.  

 Οι φυσικές επιθυμίες να έχουμε αρκετή τροφή, ρουχισμό και στέγη 
μετατράπηκαν σε απληστία να αποκτήσεις όσο πιο πολλά μπορείς χωρίς να 
λογαριάζεις τις επιπτώσεις στους άλλους γύρω σου.  

Κάθε αγαθό και τέλειο δώρο από τον Θεό μπορεί είτε να γίνει προϊόν κατάχρησης ή να 
παραχαραχτεί με τη βοήθεια του Σατανά, συμπεριλαμβανομένων και των χαρισμάτων του 
Αγίου Πνεύματος.  

 2. Πίστη εναντίον υπεροψίας 
Ένα από τα προβλήματα που δημιουργούν κάποιοι Χριστιανοί για τον εαυτό τους είναι 

πως προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του Θεού με τον τρόπο που θέλουν αυτοί 
αντί να ακολουθούν τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από 
μας για να κάνει το έργο Του σήμερα. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως 
ακολουθούμε Αυτόν και όχι να προσπαθούμε να είμαστε τα αφεντικά του Θεού. 

Η υπεροψία είναι να υποθέτεις πως γνωρίζεις τι θέλει ο Θεός να κάνεις χωρίς να έχεις 
πραγματικά ακούσει κάτι από τον Θεό. Οι πράξεις που ακολουθούν την «υπεροψία» 
συμπεριλαμβάνουν να κάνεις βήματα που υποθέτεις πως ο Θεός θέλει να κάνεις παρόλο που 
ο Θεός δεν σου έχει δώσει τέτοιες οδηγίες.  

Ένας άλλος τρόπος να δεις την υπεροψία είναι ο εξής : παίρνεις μια απόφαση για το τι θα 
έκανε ο Θεός σε αυτή την περίπτωση και συνεχίζεις με τις πράξεις αυτές λες και ο Θεός είχε 
πράγματι πάρει αυτήν την απόφαση. 

Να και ένα παράδειγμα υπεροψίας σε μια καθημερινή περίπτωση. Ας πούμε πως σε 
καλεί ένας φίλος σου στο σπίτι του. Όταν φτάνεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά ο φίλος σου 
δεν είναι εκεί. Βλέπεις €100 στο τραπέζι της κουζίνας και λες: «Είμαι σίγουρος πως ο φίλος 
μου τα άφησε αυτά τα λεφτά για μένα.» Παίρνεις τα λεφτά και του αφήνεις ένα σημείωμα: 
«Θα επιστρέψω σε μια ώρα».  

Πας στα μαγαζιά και αγοράζεις ρούχα και ό,τι άλλο θέλεις με τα χρήματα. 

Μετά από μια ώρα επιστρέφεις στο σπίτι του φίλου σου, ενθουσιασμένος για τα 
καινούργια σου ρούχα. Βρίσκεις τον φίλο σου αναστατωμένο γιατί δεν μπορεί να βρει τα 
€100. Όταν λες στον φίλο σου το τι έκανες με τα λεφτά, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει 
νευριάσει!  

Πρέπει να αποφεύγουμε αυτό το λάθος, να υποθέτουμε πως ξέρουμε τι θέλει ο Θεός να 
κάνουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως Τον ακολουθούμε, όχι να Του λέμε εμείς τι πρέπει 
να κάνει. 

Εάν θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, τότε πρέπει να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός να 
κάνεις και πως θέλει Αυτός να το κάνεις. Πολλές τραγωδίες θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί αν οι άνθρωποι φρόντιζαν να μάθουν πως λειτουργεί ο Θεός. Μπορούμε να 
ζούμε με ειρήνη αν ζούμε με αυτόν τον απλό κανόνα.  

 «Το θέλημα του Θεού πρέπει να ολοκληρωθεί από το άτομο που επιλέγει ο Θεός, με τον 
τρόπο του Θεού, και στο χρόνο του Θεού.» 
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 Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σημεία στα οποία πρέπει να είσαι ξεκάθαρος αν θέλεις 
να σε χρησιμοποιεί ο Θεός. 

1. Πρέπει να γνωρίζεις το τι θέλει ο Θεός να κάνει. (Τι) 

2. Πρέπει να γνωρίζεις εάν είσαι το άτομο που θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει σε 
αυτήν την περίπτωση. (Ποιος) 

3. Πρέπει να γνωρίζεις πώς θέλει ο Θεός να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. (Πώς) 

4. Πρέπει να γνωρίζεις πότε θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το έργο. (Πότε) 

Τα τρία από τα τέσσερα δεν είναι αρκετά. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του 
Θεού χωρίς πρώτα να γνωρίζουμε και τις τέσσερις προϋποθέσεις, είμαστε σε σοβαρό 
κίνδυνο να διαπράξουμε την αμαρτία της υπεροψίας.  

Η υπεροψία αναφέρεται 11 φορές στην Βίβλο. Σε κάθε περίπτωση αποκαλείται αμαρτία. 
Στις εννέα περιπτώσεις, η άμεση συνέπεια ήταν ο θάνατος. Η εβραϊκή λέξη για υπερηφάνεια 
και υπεροψία είναι ίδια. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις πολλά τέτοια εδάφια που μιλάνε για 
την υπερηφάνεια για να καταλάβεις τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο Θεός 
αυτήν την αμαρτία.  

Αυτό που είναι μια πράξη πίστης για το ένα άτομο μπορεί να είναι πράξη υπεροψίας για 
ένα άλλο άτομο. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε πως ο Θεός θέλει να κάνουμε το ίδιο πράγμα 
που είπε σε κάποιον άλλον να κάνει. Η υπεροψία είναι μια αμαρτία που βάζει σε πειρασμό 
τους τολμηρούς, θαρραλέους Χριστιανούς που ανυπομονούν να καταφέρουν κάτι για τον 
Θεό.  

Ο Σατανάς θέλει να σε συγχύσει στο να σκεφτείς πως εσύ είσαι αυτός που θα αποφασίσει 
πότε και πώς θα κάνεις το θέλημα του Θεού και το έργο του Θεού. Όταν ο Ιησούς ήταν στην 
έρημο, ήρθε ο Σατανάς και έβαλε τον πειρασμό στον Ιησού να δράσει με υπεροψία.  

Ματθαίος 4:5-7  

5 Τότε, τον παραλαμβάνει ο διάβολος στην άγια πόλη, και τον στήνει στο 
πτερύγιο του ιερού, 6 και του λέει: Αν είσαι Υιός τού Θεού, ρίξε κάτω τον 
εαυτό σου· επειδή, είναι γραμμένο ότι: «Θα προστάξει στους αγγέλους του 
για σένα», και «θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους, για να μη 
προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα». 

7 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν: Είναι επίσης γραμμένο: «Δεν θα πειράξεις 
τον Κύριο τον Θεό σου». 

Εάν ο Σατανάς μας βάλει να δράσουμε βάση ενός Βιβλικού εδάφιου, χωρίς κάποιον 
ειδικό λόγο από τον Θεό, μπορεί να μας καταστρέψει. Εάν ο Ιησούς είχε ακούσει τη 
συμβουλή του Σατανά, θα είχε πέσει στην παγίδα της υπεροψίας. Κανένας, ούτε ο Ιησούς, 
δεν έχει το δικαίωμα να πει στον Θεό πώς και πότε θα χρησιμοποιήσει την υπερφυσική Του 
δύναμη για να κάνει θαύματα. Ο Πατέρας παρέμεινε σιωπηλός και ο Ιησούς δεν υπέθεσε ότι 
ο Θεός Τον ήθελε να δράσει. Εάν ο Θεός παραμένει σιωπηλός, μπορείς να είσαι βέβαιος πως 
ο Θεός δε θέλει να δράσεις.  

Η υπεροψία δεν εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Δεν πρέπει να 
ρωτάς τον Θεό κάθε πρωί; «Θεέ μου, θέλεις να δέσω τα κορδόνια μου σήμερα;» Μάλλον θα 
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παραμείνει σιωπηλός. Το δέσιμο των κορδονιών δεν χρειάζεται καμία υπερφυσική δύναμη 
από τον Θεό. Αλλά ας πούμε πως σε πλησιάζει κάποιος που χρειάζεται να φοράει γυαλιά για 
να βλέπει. Σου ζητάει να προσευχηθείς για τη θεραπεία του και μετά θέλει να του πεις αν θα 
πρέπει να πετάξει τα γυαλιά του, για να δείξει πως έχει την πίστη πως ο Θεός τον θεράπευσε. 
Δε χρειάζεται να ακούσεις από τον Θεό πριν του πεις να πετάξει τα γυαλιά του.  

Εάν ο Θεός σιωπά ως απάντηση στην προσευχή σου για σοφία από τον Θεό, τότε μην 
σκέπτεσαι υπεροπτικά πως ξέρεις πως ο Θεός θέλει αυτό το άτομο να πετάξει τα γυαλιά του. 
Να τον ενθαρρύνεις να πάει σε οφθαλμίατρο και να ελέγξει τα μάτια του. Εάν ο Θεός του 
θεράπευσε τα μάτια, η φυσική απόδειξη θα αποδείξει την θεραπεία. Ο φίλος σου μπορεί να 
δοξάσει τον Θεό και θα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να ομολογήσει στον ιατρό.  

Η αμαρτία της υπεροψίας συμβαίνει όταν παίρνουμε μια γενική υπόσχεση της Βίβλου 
και την εφαρμόζουμε σε μια ειδική περίπτωση στην οποία ο Θεός δεν μας έχει μιλήσει. 
Στους 2 Βασιλείς, κεφάλαιο 5 διαβάζουμε για τον Νεεμάν, έναν άνθρωπο με λέπρα, που 
πήγε στον προφήτη Ελισσαιέ. Ο Θεός μίλησε στον Ελισσαιέ και του έδωσε οδηγίες στο πως 
ο Νεεμάν θα λάμβανε τη θεραπεία. Ο Νεεμάν έπρεπε να πάει στο λασπερό Ιορδάνη ποταμό 
και να βυθιστεί εφτά φορές. Ακολούθησε τις οδηγίες και ο Θεός τον θεράπευσε.  

Υπάρχουν πολλά εδάφια που μας ενθαρρύνουν να προσευχόμαστε για θεραπεία. Αλλά 
δεν υπάρχει κάποιο εδάφιο που υπόσχεται συγκεκριμένα πως θα θεραπευθείς αυτόματα αν 
ακολουθήσεις μια ειδική λίστα πράξεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξαρτηθούμε από την 
οδηγία του Θεού σχετικά με το τι Αυτός θέλει να κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Στη Βίβλο υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι νόμοι και διδαχές. Δε χρειάζεται να 
περιμένουμε κάποιο μήνυμα από τον Κύριο πριν δράσουμε. Π.χ. οι Δέκα Εντολές δίνουν 
συγκεκριμένες διδαχές για το τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Δεν είναι ποτέ το θέλημα 
του Θεού να μοιχέψουμε. Είναι πάντα στο θέλημα του Θεού να τιμούμε και να σεβόμαστε 
τους γονείς μας. Το να υπακούμε αυτές τις διδασκαλίες χωρίς κάποιο ειδικό λόγο από τον 
Κύριο δεν είναι υπεροψία. Αλλά το να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα θαύμα χωρίς να 
ακούσουμε από τον Θεό είναι υπεροψία. Το να πεις: «Έχω λόγο από τον Κύριο για το τι 
πρέπει να κάνεις σε αυτήν την περίπτωση» όταν δεν έχεις ακούσει από τον Θεό, ισοδυναμεί 
με το να πράττεις με υπεροψία και αμαρτία.  
 

Γ. Λάθη στις σημερινές διδασκαλίες πίστης  
Είναι λυπηρό που βλέπουμε κάποιες διδαχές για την πίστη να έχουν γίνει ένα πολύ 

αμφιλεγόμενο ζήτημα σε πολλές εκκλησίες σήμερα. Υπάρχουν Χριστιανοί που λογομαχούν 
και εκκλησίες που έχουν διαλυθεί εξ αιτίας διαφωνιών για το τι διδάσκει η Βίβλος για την 
πίστη.  

Υπάρχουν αρκετά θέματα που απαρτίζουν αυτήν τη φιλονικία και δεν μπορούμε να 
διαιρέσουμε τους ανθρώπους σε δυο ομάδες : σ’ αυτούς που πιστεύουν στην πίστη και σ’ 
αυτούς που δεν πιστεύουν. Σ’ αυτό το μέρος του μαθήματος θα κοιτάξουμε μερικά από τα 
θέματα που είναι στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης.  
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1. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της πίστης και της 
πεποίθησης;  

Κάποιοι διδάσκουν πως η «πίστη» και η «πεποίθηση» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
στην Καινή Διαθήκη. Πριν προσπαθήσεις να λύσεις αυτό το θέμα πρέπει να καθορίσεις τον 
ορισμό αυτών των δυο λέξεων. Μετά προσπάθησε να μάθεις πως τις ορίζει αυτές τις δυο 
λέξεις κάποιος άλλος. Εάν δεν συμφωνείτε στην έννοια αυτών των δυο λέξεων, τότε 
καλύτερα να αποφύγετε τη συζήτηση και να αποτρέψετε μια άχρηστη διαμάχη.  

Πεποίθηση : να συμφωνείς με τα γεγονότα. 

Εμπιστοσύνη : το αίσθημα σιγουριάς για ένα άλλο άτομο ή αντικείμενο. 

Ελπίδα : προσμένοντας κάτι που θα γίνει στο μέλλον. 

Πίστη : μια δύναμη από τον Θεό που πάντα οδηγεί σε δράση. 

Σύμφωνα με την περιορισμένη έννοια της πίστης που είδαμε νωρίτερα στο μάθημα, 
αυτές οι δυο λέξεις, πίστη και πεποίθηση, είναι διαφορετικές. Μπορείς να πιστέψεις κάτι 
χωρίς να αλλάξεις κάποιες από τις πεποιθήσεις σου. Στον Ιάκωβο 2:14-26 μας δείχνει πως 
πρέπει να υποστηρίζεις την πίστη σου με δράση. Όποτε μίλαγε ο Ιησούς για την πίστη, ή 
έλεγε πως κάποιος είχε πίστη, πάντα το έκανε αυτό στο πλαίσιο κάποιου θαύματος που είχε 
γίνει. Η δράση πάντα συνόδευε την πίστη.  

Ο Ιησούς ποτέ δεν είπε σε έναν άρρωστο: «Θεραπεύτηκες. Προφανώς βλέπουμε και οι 
δυο πως τα συμπτώματα της ασθένειάς σου είναι ακόμα πάνω σου. Συνέχιζε να πιστεύεις και 
τα συμπτώματα θα εξαφανισθούν. Θεραπεύτηκες.» Όχι! Ο τρόπος του Θεού πάντα συμφωνεί 
με την πραγματικότητα. Εάν τα μάτια είναι ακόμα τυφλά, τότε ο άνθρωπος δεν έχει 
θεραπευθεί ακόμα.  

Μπορεί να πιστεύεις πως ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει κάποιον, αλλά την ίδια στιγμή να 
μην έχεις την πίστη, τη δύναμη από τον Θεό, για να ολοκληρώσεις τη θεραπεία. Η πίστη από 
τον Θεό έχει δοθεί σ’ αυτούς που πιστεύουν, όχι απλά επειδή πιστεύουν, αλλά και επειδή σε 
αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή Του για να 
Του φέρει δόξα.. 

2. Οι λέξεις πίστεως είναι συνδεδεμένες με τη γνώση 
του Λόγου του Θεού  

Κάποιοι διδάσκουν πως πρέπει να γνωρίζεις τον Λόγο του Θεού για να μπορείς να 
εξασκείς πίστη. Γενικά αυτό αληθεύει πολλές φορές. Ωστόσο, κάποιοι διδάσκουν πως αν 
ξέρεις να πεις τις σωστές λέξεις, ο Θεός θα κάνει ό,τι Του πεις εσύ να κάνει. Το πρόβλημα 
εδώ είναι το πώς χρησιμοποιούν τη Βίβλο. Τα εδάφια της Βίβλου δε γίνεται να 
χρησιμοποιηθούν ως μαγικό ραβδί για να κάνουμε θαύματα. Η διακονία του Ιησού είναι ένα 
ξεκάθαρο παράδειγμα. Δεν απάγγελε εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης κάθε φορά που 
θεράπευε κάποιον. Σπάνια χρησιμοποιούσε ακριβώς τις ίδιες λέξεις όταν θεράπευε 
ανθρώπους σε διάφορε περιπτώσεις.  
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Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα εδάφιο από τη Βίβλο και να πούμε, ο Θεός πρέπει να το 
κάνει, γιατί είναι στη Βίβλο και ο Θεός δε λέει ψέματα. Πρέπει να θυμόμαστε πως όλοι η 
υπόλοιπη Βίβλος δίνει εγκυρότητα σε κάθε εδάφιο της Βίβλου. Το κάθε εδάφιο εξηγείται 
από τα άλλα εδάφια. Η ισορροπία είναι το κλειδί. Ο Ιησούς το έδειξε αυτό με τον τρόπο που 
ανταποκρίθηκε όταν ο Σατανάς Του απάγγελε εδάφια.  

3. Τι είναι δράση πίστης;  
Κάποιοι διδάσκουν πως η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ομολογία αυτών που λέει ο 

Λόγος του Θεού. Εάν επαναλαμβάνεις τις λέξεις από τη Βίβλο, θα λάβεις αυτά που λες. 
Αυτό συχνά ονομάζεται θετική ομολογία. Αυτό συχνά οδηγεί στην κατάχρηση. Ένας νέος 
στη πίστη Χριστιανός που είχε ύψος 1,60 ακούστηκε να επαναλαμβάνει καθώς περπατούσε 
στην εκκλησία, «Είμαι 1,85. Είμαι 1,85.» Η πίστη από τον Θεό και η Βίβλος δεν διδάσκουν 
κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να επαναλαμβάνεις υποσχέσεις της Βίβλου για να λάβεις αυτόματα 
αυτό που γυρεύεις. Ο Θεός είναι ο δωρητής των πνευματικών δυνάμεων και των θαυμάτων. 
Η επανάληψη λέξεων από τη Βίβλο δεν θα αντικαταστήσουν τον Θεό και το προσωπικό 
ρόλο που Αυτός θέλει να έχει σε κάθε προσευχή και ανάγκη μας.  

Η θετική ομολογία δεν έχει πραγματικό μέρος στην προθυμία του Θεού να κάνει 
θαύματα. Μια φορά που ο Ιησούς επέστρεψε στην πόλη που μεγάλωσε δεν μπορούσε να 
κάνει θαύματα εξ αιτίας της απιστίας τους. (Βλέπε Μάρκο 6:1-6)  

Οι άνθρωποι που θεράπευσε ο Ιησούς ήρθαν σ’ Αυτόν για να του ζητήσουν βοήθεια. 
Πολλοί ομολόγησαν πως Αυτός μπορούσε να τους θεραπεύσει. Η διαδικασία φαίνεται 
ξεκάθαρα στην Βίβλο. Ο Θεός δεν επιβάλλει την βοήθεια Του σ’ αυτούς που δεν την θέλουν.  

4. Αμφιβολία και αρνητικές ομολογίες  
Είναι η αμφιβολία ο βασικός λόγος που δεν λαμβάνουμε αυτά που ζητάμε; Μπορεί αυτός 

να είναι ο λόγος μερικές φορές, αλλά όχι κάθε φορά. Στον Ιάκωβο 1:6-8 είναι ξεκάθαρο το 
μήνυμα πως μερικές φορές η απιστία εμποδίζει κάποιους από το να λάβουν απάντηση από 
τον Θεό. Ωστόσο, στο Μάρκο 9:14-29, ένας άνθρωπος ήρθε στον Ιησού και ομολόγησε πως 
ήταν δύσπιστος (βλέπε εδάφιο 24). Ζήτησε όμως από τον Ιησού να τον βοηθήσει με την 
δυσπιστία του και να θεραπεύσει τον γιό του. Ο Ιησούς απάντησε στην προσευχή του παρ' 
όλες τις αμφιβολίες του πατέρα.  

Ο Θεός είναι αγαπητός και γενναιόδωρος Θεός. Νοιάζεται βαθιά για μας ακόμα και όταν 
δεν είμαστε τέλειοι στην πίστη μας.  

Πολλοί άνθρωποι έχουν προσευχηθεί με μεγάλη σιγουριά αλλά δεν είδαν τον Θεό να 
εργάζεται. Στον Ιάκωβο 4:3 λέει: «Ζητάτε, και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή 
πρόθεση, για να δαπανήσετε στις ηδονές σας.» Δεν είναι η αμφιβολία ο λόγος που δεν 
απαντήθηκαν αυτές οι προσευχές. Τα λάθος κίνητρα ήταν η αιτία.  

Κάποιοι άνθρωποι διδάσκουν πως πρέπει να προσέχεις να μην κάνεις αρνητικές 
ομολογίες. Αν το κάνεις αυτό, δίνεις στον Σατανά πάτημα για να χαλάσει τα καλά πράγματα 
που ο Θεός σχεδιάζει για σένα. Το πρόβλημα με αυτήν τη διδαχή είναι πως αληθεύει 
μερικώς. Εάν οι αρνητικές ομολογίες σου περιγράφουν ακριβώς αυτό που πιστεύεις για την 
κατάσταση, τότε μην εκπλαγείς εάν δεν κάνει τίποτα ο Θεός.  
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Αλλά μερικοί άνθρωποι έχουν φέρει αυτήν την ιδέα στα άκρα. «Μην ομολογείς πως έχεις 
κρυολογήσει,» λένε αυτοί «εάν το ομολογήσεις, τότε θα το πάθεις.» Η ζωή του Χριστιανού 
δεν έχει ανόδους και πτώσεις βάση του αν θα πει ή δεν θα πει κάποιες ειδικές λέξεις.  
Η ζωή μας είναι στον Χριστό, όχι σε κάποια θρησκευτικά τροπάρια. Η σχέση μας με τον 
Χριστό βασίζεται στην αγάπη και την εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν.  

Στο Ιωάννη 16:13, ο Ιησούς είπε μια «αρνητική ομολογία» όταν υποσχέθηκε πως οι 
ακόλουθοί Του θα αντιμετώπιζαν θλίψεις και προβλήματα; Έκανε ο Ιησούς «αρνητική 
ομολογία» για τον Πέτρο όταν είπε στον Πέτρο πως θα Τον αρνιόταν τρεις φορές το βράδυ 
πριν σταυρωθεί; Όχι. Ο Ιησούς έλεγε αυτό που πραγματικά θα γίνει. Εάν είσαι άρρωστος και 
έχεις πυρετό, αν το ομολογήσεις ή παραδεχτείς πως είσαι άρρωστος δεν θα σε κάνει να 
αισθανθείς καλύτερα ή χειρότερα. Ο πυρετός έχει κάποια ιατρική εξήγηση, τα λόγια από 
μόνα τους δεν προκάλεσαν τον πυρετό σου.  

5. Είναι η χρήση φαρμάκων λάθος; 
Αυτοί που διδάσκουν πως η ιατρική και η πίστη είναι σε σύγκρουση δεν καταλαβαίνουν 

τη Βίβλο πραγματικά. Πού είναι τα εδάφια που λένε πως οι Χριστιανοί δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν φάρμακα ή πως όλοι οι γιατροί είναι εργαλεία του Σατανά; Όλα τα καλά 
πράγματα έρχονται από τον Θεό. Ο Θεός δημιούργησε και τα σώματά μας άλλα και τα 
συστατικά που περιέχουν τα φάρμακα. Μας αγαπάει και θέλει να χαιρόμαστε τη ζωή μας 
εδώ στη Γη. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα φάρμακα συχνά. Η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλούς 
ιατρικούς νόμους για τους Ιουδαίους. Το βιβλίο «None of These Diseases» γραμμένο από 
τον παθολόγο, S.I. McMillen, δείχνει πως οι νόμοι της ιατρικής στη Βίβλο συμμορφώνονται 
με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα.  

Ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Λουκά ήταν ιατρός. Σήμερα έχουμε πολλούς ιατρούς 
που είναι Χριστιανοί. Ο Θεός μπορεί να τους χρησιμοποιήσει αν θέλει, ή ο Θεός μπορεί να 
θεραπεύσει κάποιον ακαριαία. Δεν υπάρχουν εδάφια που ενθαρρύνουν τους Χριστιανούς να 
σταματήσουν τη χρήση φαρμάκων. Όταν ο Ιησούς θεράπευσε έναν λεπρό, του είπε να πάει 
να δει τον ιερέα. Αυτό δείχνει πως ο Ιησούς τιμούσε τους ιατρικούς νόμους της Παλαιάς 
Διαθήκης που ήταν ακόμη σε ισχύ εκείνο τον καιρό. (Βλέπε Λουκά 5:12-14 και  
Λευιτικό 14:1-32.) 

6. Δεσμεύεται ο Θεός στις λέξεις της Βίβλου;  
Υπάρχουν κάποιοι που διδάσκουν πως ο Θεός δεσμεύεται από τις λέξεις της Βίβλου.  

«Αν το είπε στη Βίβλο, πρέπει να το κάνει και για σένα.» Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτήν 
τη διδαχή είναι πως αποτυγχάνει να αναγνωρίσει το ποιος είναι ο Θεός. Δεν είναι το παιδί 
για τις δουλειές για να Τον κάνεις κουμάντο. Είναι ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος.  

Η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού και είναι αληθινός. Αλλά πρέπει να προσέχουμε να την 
εφαρμόζουμε σωστά στη ζωή μας. Η Βίβλος δεν ελέγχει τον Θεό. Ο Θεός δε θα επιτρέψει 
στον Εαυτό του να μπει σε ένα κουτί για να λες: «Αυτό είναι που θα κάνει ο Θεός κάθε 
φορά». Ο Θεός είναι ελεύθερος να επηρεάζει τους ανθρώπους με όποιο τρόπο Αυτός θα 
επιλέξει. Το καθήκον μας δεν είναι να λέμε στον Θεό τι θα κάνει, αλλά να κάνουμε ό,τι 
Αυτός μας λέει να κάνουμε.  
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Οποιαδήποτε κατάσταση και αν αντιμετωπίσεις, να είσαι σίγουρος πως ο Θεός 
πραγματικά νοιάζεται για σένα. Αυτός υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί σου. Θα σου δώσει  
τη δύναμη που χρειάζεσαι για να ζεις για Αυτόν. Υπάρχουν στιγμές όπου ο Θεός θα 
χρησιμοποιήσει την υπερφυσική Του δύναμη. Μπορεί να συμμετέχεις και εσύ σε ένα από 
αυτά τα θαύματα. Όποια και να είναι η περίπτωση, εστίασε την προσοχή σου στο να 
πλησιάσεις περισσότερο στον Θεό. Η αγάπη σου για Αυτόν είναι το πιο σημαντικό μέρος  
της ζωής σου. 

Συμπέρασμα  
Καθώς επιδιώκεις να δυναμώσεις τη σχέση σου με τον Θεό, πρέπει να συνεχίσεις να 

μαθαίνεις πιο πολύ για τον Θεό και το πώς Αυτός θέλει να εργαστεί στη ζωή σου. Πάνω από 
όλα, Αυτός θέλει να έχει μια στενή, αγαπημένη σχέση μαζί σου. Θέλει να βιώσεις την 
επιτυχία όπως Αυτός την έχει σχεδιάσει για σένα.  

Σε αυτό το μάθημα κοιτάξαμε τέσσερις βασικές αρετές που πρέπει να αναπτύξουμε στην 
ζωή μας. πεποίθηση, εμπιστοσύνη, ελπίδα και πίστη. Το να είσαι κάποιος με πνευματική 
δύναμη δεν έχει σχέση με το τι μπορείς να κάνεις με τη δύναμη σου. Η πραγματική 
πνευματική δύναμη έχει να κάνει με την ανάπτυξη αυτών των τεσσάρων αρετών με ένα 
τρόπο όπου ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει για να κάνει όλα αυτά που θέλει Αυτός να 
κάνει. Πρέπει να μάθεις να εξαρτάσαι από τον Θεό σε κάθε ένα από αυτούς τους τέσσερις 
τομείς για να δεις πραγματική πνευματική δύναμη να αναπτύσσεται στη ζωή σου. 

Για να γίνεις ολοκληρωτικά αυτό που θέλει ο Θεός να γίνεις, χρειάζεσαι τη βοήθεια Του, 
χρειάζεσαι τη δύναμη Του, και χρειάζεσαι τη σοφία Του. Ο Θεός είναι έτοιμος να σου τα 
δώσει αυτά. Πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς τη δύναμη Του με τον τρόπο που Αυτός 
θέλει να τη χρησιμοποιείς στη ζωή σου. Πρέπει να περπατήσεις υπακούοντας Αυτόν.  
Εάν προσηλωθείς στον Ιησού και επιζητείς να Τον ακολουθήσεις κάθε μέρα, θα βιώσεις τη 
δύναμη Του να εργάζεται στη ζωή σου. Ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει για να γίνεις ευλογία 
σε πολλούς άλλους ανθρώπους, και με μικρούς αλλά και με μεγάλους τρόπους. 

Μπορεί ο Θεός να μην σε χρησιμοποιήσει ποτέ για να κάνεις θαύματα θεραπείας στη 
ζωή άλλων ανθρώπων. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη ένδειξη πως κάποιος έχει τη δύναμη του 
Θεού. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του Θεού κάθε μέρα για να αντισταθείς σε 
πειρασμούς και να αντιμετωπίσεις το κάθε πρόβλημα που θα συναντήσεις. Και θυμήσου πως 
όταν εσύ είσαι αδύναμος, αυτό δίνει την ευκαιρία στη δύναμη του Θεού να έρθει στη ζωή 
σου και να σε βοηθήσει να αντιδράσεις με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να αντιδράσεις. 
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