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Η ζωή σου είναι ένα ταξίδι, και σε κάθε βήμα του δρόμου σου, ο Θεός είναι μαζί σου. Αν επιθυμείς να 

ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου –κι έτσι θα ’πρεπε– τότε θα εφαρμόζεις τις 

εντολές Του. Θα μελετάς το Λόγο του Θεού, και θα προσέχεις αυτά που θέλει να σου δείξει. Θα κάνεις 

συντροφιά με άλλους πιστούς Χριστιανούς οι οποίοι θα σε ενθαρρύνουν στην πνευματική σου αύξηση, 

και θα προσέχεις εκείνη την εσωτερική φωνή που σου μιλάει όταν κάνεις την καθημερινή σου μελέτη, 

στην ήσυχη γωνιά σου. 

Μερικές φορές, τα σχέδια του Θεού απλώνονται απολύτως ξεκάθαρα μπροστά σου. Άλλες πάλι 

φορές, μπορεί Εκείνος να σε περάσει από την έρημο πριν σε οδηγήσει στη Γη της Υπόσχεσης. Γι’ 

αυτό να έχεις υπομονή και να εξακολουθείς να εκζητείς το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Αν το κάνεις 

αυτό, θα μείνεις έκπληκτη με τα θαυμάσια πράγματα που ο παντοδύναμος και παντογνώστης Θεός 

μπορεί να κάνει. 

Ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει με θαυμαστούς και αναπάντεχους τρόπους αν Του το επιτρέψεις. 

Η απόφαση να ζητάς το σχέδιο του Θεού και να το ακολουθείς είναι δική σου και μόνο δική σου. Tα 

αποτελέσματα αυτής σου της απόφασης έχουν επιπτώσεις στην αιωνιότητα, γι’ αυτό πρέπει να 

επιλέξεις με πολλή προσοχή. 

Με τον Θεό, δεν υπάρχει ποτέ «Σχέδιο Β» ή «δεύτερη σκέψη καλύτερη…». Μόνο «Σχέδιο Α». Κι αν 

Του το επιτρέψουμε, θα κάνει κάτι πολύ όμορφο με τη ζωή μας. 

           Gloria Gaither 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

       

 

  

 

Επειδή, ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και 

το να ενεργείτε, κατά την ευδοκία Του 

Φιλιππησίους 2:13 

Και μια αδελφική συμβουλή: 

Ο Θεός έχει σχέδιο για τον κόσμο και για 

σένα προσωπικά. Όταν ανακαλύψεις το 

σχέδιό Του για τη ζωή σου –και ακολουθήσεις 

τα ίχνη του Γιου Του–– θα επιβραβευθείς. Το 

μέρος στο οποίο σε οδηγεί ο Θεός είναι το 

μέρος που πρέπει πραγματικά να πας.
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