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Ο Σκοπός μου Ανανεώθηκε 
Από την Randa Chance 
  

 
Συμβαίνει κάτι όταν πλησιάζει καταιγίδα που αυξάνει τις αισθήσεις. Η 
ατμόσφαιρα ακινητοποιείται, καθώς το μεταλλικό άρωμα του όζοντος φορτίζει 
τον αέρα. Η χλόη και τα κλαδιά που βαραίνουν από τα φύλλα ξαφνικά 
μετατρέπονται σ’ ένα πιο ζωντανό πράσινο στον σκοτεινό γκρίζο ουρανό. Οι 
αστραπές διαπερνούν τα σύννεφα, ο αέρας στρυφογυρίζει και σύννεφα σκόνης 
ανασηκώνονται, καθώς οι χοντρές σταγόνες νερού αρχίζουν να πέφτουν πάνω 
στη γη. Η καταρρακτώδης βροχή χτυπά τα παράθυρα και οι κεραυνοί τα 
τραντάζουν. Στη συνέχεια, σιγά-σιγά, τα σύννεφα αδειάζουν και η βροχή 

επιβραδύνεται σε μια σταθερή ροή. Έπειτα μια στάλα και μετά ηρεμία. Τα πάντα καθαρίζονται και 
καλύπτονται από την αντανάκλαση της δροσερής βροχής. 
 
 Μερικές φορές το δικό μου πνεύμα γίνεται σκονισμένο και ξηρό. Χωρίς συνεπή, καθημερινό χρόνο 
με τον αγαπητό της ψυχής μου, η όραση μου γίνεται περιορισμένη και στρεβλωμένη. Το βλέμμα 
μου γυρίζει προς τα μέσα και επικεντρώνεται σε αρνητικά πράγματα. Επιτρέπω στο άγχος και την 
ανησυχία να συννεφιάσουν την σκέψη μου. Μερικές φορές μάλιστα η πικρία και ο θυμός με 
διαπερνούν και προσθέτουν ένα πυκνό στρώμα σκότους γύρω από πνεύμα μου και τελικά χάνω 
την ορατότητα μου στο στόχο. Εάν αποτύχω να μπαίνω σταθερά στην παρουσία του Θεού και να 
κάνω αυτό που λέει στον Λόγο Του " καθαρίσας μὲ τὸ λουτρὸν τοῦ ὕδατος διὰ τοῦ λόγου" 
(Εφεσίους ε/5:26), μπορώ γρήγορα να γίνω απελπισμένη, απογοητευμένη και βαθιά 
προβληματισμένη. 
 
Υπάρχει όμως ένα μυστικό μέρος, όπου σκύβω το πρόσωπό μου στο πάτωμα και το πνεύμα Του 
με πλένει. Ακούω τη φωνή του · “Κύριε, τὸ πρωΐ θέλεις ἀκούσει τὴν φωνήν μου· τὸ πρωΐ θελω 
παρασταθῆ εἰς σὲ καὶ θέλω προσδοκᾷ. ”(Ψαλμός ε/5:3). Και κατά τη διάρκεια της καθημερινής 
συνομιλίας μου μαζί Του και κατά την ανάγνωση του Λόγου Του, έρχεται η καταιγίδα της αγάπης 
Του. Σε εκείνες τις στιγμές της οικειότητας, τα δικά μου δάκρυα ρίχνονται κάτω, ενώ πλένει το 
πνεύμα μου, τη βρωμιά και τη σκόνη της καθημερινότητας μου. Οι γεμάτοι έννοιες ώμοι ισιώνονται 
ξανά. Τα μάτια μου, που τόσο εύκολα θολώνουν από τη σκόνη που αποσπά τη προσοχή μου και 
τη φροντίδα της ζωής, ξαφνικά καθαρίζουν και ξανα εστιάζουν καθώς όταν γέρνω μέσα Του ως 
μικρό παιδί που το κρατάει αγκαλιά ώστε να μπορώ να δω από το δικό Του ύψος. 
 
Σχεδόν 100 χρόνια πριν, η Ελένη Λέμελ έγραψε τους διαχρονικούς στίχους: "Στρέψτε τα μάτια σας 
στον Ιησού, κοιτάξτε μόνο το θαυμάσιο πρόσωπό Του και τα πράγματα της γης θα χάσουν το φως 

 

 



τους υπό το φως της δόξας και της χάριτός Του". Αν και τα μάτια μου μπορεί να κλείνουν σωματικά 
κατά τη διάρκεια της προσευχής, η όραση μου επιστρέφει με εκπληκτική σαφήνεια όταν είμαι στην 
παρουσία Του και ο σκοπός μου ανανεώνεται. Οι μέριμνες χάνουν έδαφος καθώς με κρατάει. Είναι 
δικός μουσ και εγώ είμαι δική Του. 
 
Σημείωση: Η Randa Chance έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και είναι κάτοχος 
αδείας ως LPC Intern και LMFT Associate. Είναι ομιλήτρια και συγγραφέας και ζει στο Τέξας με τον σύζυγό της Shane και 
τα τρία παιδιά τους. 

Ανανεωμένη Όραση 
Από την Bethany Sledge 
 

 
Αγόρασα στον άντρα μου ένα φούτερ που λέει, "Μπορώ να σας το εξηγήσω, 
αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω για σας". Εάν δεν μπορώ να δω από την 
άποψη κάποιου άλλου ίσως να μην καταλάβω ποτέ αυτό το πρόσωπο. Όταν 
καταλαβαίνουμε το "γιατί", το "τι" έχει νόημα. Σ 'έναν αβέβαιο κόσμο, πολύ 
συχνά προσεύχομαι μάτια που είναι θολωμένα από τις συνθήκες γύρω μου. 
Ωστόσο, ως παιδί του Θεού, πρέπει να προσεύχομαι με θεϊκή όραση και να 
βλέπω τη ζωή των παιδιών μου μέσω των ματιών του Ιησού. Αυτό θα 
αλλάξει τις προσευχές μου και θα περάσει από τους φόβους σε μία 

επικοινωνία γεμάτη προσμονή. Ποια ήταν η όραση του Ιησού που φανέρωνε στις προσευχές Του; 
             
Πίστη: "Ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του και είπε: "Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι μοῦ ἤκουσας."(Ιωάννης 
ια/11:41). Η αποτελεσματική προσευχή για τα παιδιά μου αρχίζει από την εμπιστοσύνη ότι 
ακούγονται οι προσευχές μου. Αυτή η διαβεβαίωση θα φέρει προσδοκία στη ζωή της προσευχής 
μου. 
  
Αποκάλυψη: “Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσθη κατὰ τὸ πνεῦμα ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Εὐχαριστῶ σοι, 
Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ 
ἀπεκάλυψας αὐτὰ εἰς νήπια· ναί, ὦ Πάτερ, διότι οὕτως ἔγεινεν ἀρεστὸν ἔμπροσθέν σου.” (Λουκάς 
ι/10:21). Οι δοκιμές και οι θρίαμβοι στη ζωή των παιδιών μου είναι και οι δύο λόγοι για χαρά και 
εμπιστοσύνη, γιατί παρέχουν μια οδό για πνευματική αποκάλυψη. Οι νέοι έχουν την ικανότητα να 
μαθαίνουν και πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει τις καρδιές τους στην αλήθεια Του. 
 
 Αγάπη: " Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε· Πάτερ, συγχώρησον αὐτούς· διότι δὲν ἐξεύρουσι τί πράττουσι." 
(Λουκάς κγ/23:34). Η αγάπη και η συγχώρεση ωθούσαν τον Ιησού ακόμα και μέσα από τον 
τρομερό πόνο. Δεν μπορώ ποτέ να χάσω την προθυμία μου να προσεύχομαι για τα παιδιά μου, 
βασιζόμενη στην απεριόριστη αγάπη του Κυρίου. Η έλλειψη εμπειρίας θα τους κάνει να 
σκοντάφτουν αλλά μέσω του Σταυρού, οι αποτυχίες τους δεν πρέπει ποτέ να είναι το τέλος της 
ιστορίας τους. 
  
Αλήθεια: " Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ὕψωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε… 
Αὕτη δὲ εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή, τὸ νὰ γνωρίζωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ τὸν ὁποῖον 
ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. " (Ιωάννη ιζ/17: 1,3). Ό, τι άλλο μπορεί να ζητήσω για τα παιδιά μου, ο 
πραγματικός στόχος παραμένει, να έχουν μια πραγματική σχέση με τον Ιησού και να τον 
αναγνωρίσουν ως Θεό. Δεν θέλω να ζητήσω τίποτα για λογαριασμό τους που να κλέβει τις καρδιές 
τους απ 'Αυτόν. Αντ 'αυτού, τα τοποθετώ με χαρά στα χέρια Του και στο θέλημα Του, το 
ασφαλέστερο μέρος γι' αυτούς. 
 "Ώστε νὰ φωτισθῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ νοὸς σας" (Ephesians α/1:18). Εάν το κίνητρό Του, το 
«γιατί»,  φωτίζει το μυαλό και την καρδιά μου και τις προσευχές μου, τότε το «τι» θα 
ευθυγραμμιστεί με το σκοπό του Ιησού για τα παιδιά μου. 
Σημείωση: Η Bethany Sledge και ο σύζυγός της Carl υπηρετούν ως ιεραπόστολοι στη Γερμανία και είναι συντονιστές 
προσευχής στα γερμανόφωνα έθνη (GSN). Αγαπά τα παιδιά και με χαρά έχει το ρόλο της γραμματέας στο Τμήμα του 
Κυριακού Σχολείου του GSN Bethany.  

 

 



 

20/20 Όραση 
Από την Wanda Chavis 
 

 

 

“Καὶ ἔρχεται εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσι πρὸς αὐτὸν τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν 
αὐτὸν νὰ ἐγγίσῃ αὐτόν. Καὶ πιάσας τὴν χεῖρα τοῦ τυφλοῦ, ἔφερεν αὐτὸν ἔξω τῆς 
κώμης καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπέθεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας καὶ 
ἠρώτα αὐτὸν ἄν βλέπῃ τι. Καὶ ἀναβλέψας ἔλεγε· Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅ, τι 
ὡς δένδρα βλέπω περιπατοῦντας.Ἔπειτα πάλιν ἐπέθεσε τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἔκαμεν αὐτὸν νὰ ἀναβλέψῃ, καὶ ἀποκατεστάθη ἡ ὄρασις 
αὐτοῦ, καὶ εἶδε καθαρῶς ἅπαντας” Μάρκος η/8: 22-25 

  
Μια καθημερινή προσευχή για ανανεωμένο όραμα: 
Η φυσική όραση είναι ένα πολύτιμο δώρο που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Κάθε φυσική ιδιότητα 
έχει ένα πνευματικό μήνυμα για μας. Ακριβώς όπως φροντίζουμε τα φυσικά μάτια μας μέσω της 
εξέτασης, διορθωτικών φακών και ακόμη και χειρουργική επέμβαση έτσι πρέπει να αξιολογούμε το 
πνευματικό μας όραμα τακτικά. 
Αυτή είναι η προσευχή μου για την αποκατάσταση της όρασης στη ζωή μου και στη ζωή των 
αγαπημένων μου. 
Προσεύχομαι στον Ιησού να μας αγγίξει ... να αποκαταστήσει το βλέμμα μας, να μας βοηθήσει να 
δούμε καθαρά. 
 
 Αγαπητέ Κύριε, φοβάμαι ότι η οικογένειά μου και εγώ μπορεί να υποφέρουμε από μυωπία. 
Τα μακρινά αντικείμενα φαίνονται θολά επειδή η παρούσα κατάσταση είναι τόσο χαοτική. Δεν 
υπάρχει σαφής κατεύθυνση, σκοπός ή στόχοι. Η ζωή είναι τόσο γεμάτη από περισπασμούς, 
δράμα και απογοήτευση. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα να προσβλέπουμε. Θεέ, βοηθήσε μας να 
δουν τα μάτια μας καθαρά και να πιστέψουμε. Έχεις σχέδια για το μέλλον μας και η ζωή μας 
βρίσκεται στα καλά Σου χέρια. 
 
 Θεραπεύσε την οικογένειά μου και εμένα από υπερμετρωπία, πρεσβυωπία. 
Τα παρόντα, τα κοντινά αντικείμενα στη ζωή μας φαίνονται θολά. Αυτό προκαλεί απογοήτευση, 
επιθυμώντας, ελπίζοντας και περιμένοντας καλύτερες μέρες. Βοηθήσε μας να καταλάβουμε. Η 
όραση μας είναι "παραμορφωμένη"! Αυτή η υπερμετρωπία μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε 
αρνητικά για το "τώρα". Μην αφήνεις τον εχθρό να μας τυφλώνει. Βοηθήσε μας να είμαστε 
ευγνώμονες και παρόντες σε κάθε στιγμή της ζωής μας και να επικεντρωθούμε στην καλοσύνη 
γύρω μας. 
 
Κύριε μερικές από τις οπισθοδρομήσεις μας προκαλούνται από την κοινή πρεσβυωπία συχνή σε 
εκείνους που μεγαλώνουν σε ηλικία. Η γήρανση μπορεί να μας κάνει να χάσουμε την ελαστικότητα 
του οράματός μας. Βοηθήσε μας να ενσωματώσουμε τον προγραμματισμό στη ζωή μας και στη 
διακονία μας καθώς μεγαλώνουμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε την όραση και την ορμή αλλά θέλουμε 
να είμαστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί σε όλες τις ημέρες της ζωής μας! 
 
Κύριε, θεραπεύσε τον αστιγματισμό που προκαλεί θολή όραση στην οικογένειά μου. Το σχήμα των 
σημερινών συνθηκών δεν επιτρέπει το άμεσο φως σας στα μάτια μας. Έτσι όλα είναι 
παραμορφωμένα. Τα πολυάσχολα χρονοδιαγράμματα και τα υπερφορτωμένα ημερολόγια έχουν 
προκαλέσει τη ζωή μας να ξεφύγει από την ευθυγράμμιση με το "Φως" του Λόγου και του 
Πνεύματός Σου. Κύριε, επαναφέρε και ανανεώσε το όραμά μας. Στο όνομα του Ιησού. 
  
  
  
Σημείωση: Η Wanda Chavis είναι  Πρόεδρος της  Ladies Ministries στην περιφέρεια NC. Ο σύζυγός της, Jeff, είναι ποιμένας 
στο Spring Lake, NC από το 1981. Είναι ιδιοκτήτρια επιχείρησης, συγγραφέας, ομιλήτρια και γιαγιά- με τα εγγόνια της να 
φτάνουν τα 9 αυτό το μήνα!  

 



 


