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Ακόμα και οι πιο πνευματικές γυναίκες, μερικές φορές, νιώθουν ότι είναι άδειες. Γιατί άραγε; Επειδή 

οι υπερβολικές απαιτήσεις της καθημερινής ζωής μπορούν να απορροφήσουν όλη την ενέργειά μας 

και να κλέψουν τη χαρά που δικαιωματικά μας ανήκει εν Χριστώ. Ευτυχώς, ο Θεός είναι έτοιμος να 

ανανεώσει το πνεύμα μας, ακόμα και τις πιο σκοτεινές μέρες μας. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος: 

Όταν με ειλικρίνεια υψώσουμε τις καρδιές και τις προσευχές μας σ΄ Εκείνον, τότε ανανεώνει τη δύναμή 

μας. 

Αναζητάς ένα καινούργιο λογικό στόχο; Στρέψε την καρδιά σου στον Θεό με προσευχή. Είσαι αδύναμη 

και προβληματισμένη; Αφιέρωσε χρόνο για να εμβαθύνεις στον Άγιο Λόγο του Θεού. Νιώθεις 

πνευματικά άδεια; Κάνε συντροφιά με άλλους πιστούς για να σε στηρίξουν, και ζήτησε από το Χριστό 

να ανανεώσει το πνεύμα σου και τη ζωή σου. Αν κάνεις όλα αυτά, θ’ ανακαλύψεις ότι ο Δημιουργός 

του σύμπαντος είναι έτοιμος και δυνατός, ανά πάσα στιγμή, να ξαναγεμίσει την καρδιά σου με την 

ομορφιά και τη δική Του χαρά. 

 

Μόλις ξυπνάς το πρωί, όλες οι επιθυμίες και οι ελπίδες της μέρας ορμούν πάνω σου σαν άγρια ζώα. 

Και η πρώτη δουλειά της μέρας είναι να τα απωθήσεις· πράγμα που θα πετύχεις ακούγοντας σ’ αυτή 

την άλλη φωνή, βλέποντας απ’ αυτή την άλλη όψη, επιτρέποντας αυτή την άλλη, την πιο μεγάλη, πιο 

δυνατή, πιο ήρεμη ζωή να πλημυρίσει τον εαυτό σου. 

                       (C. S. Lewis) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

  

Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα 

σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου, και μάθετε από μένα. 

Επειδή  είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και θα βρείτε ανάπαυση 

μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίο μου 

ελαφρύ. 

Ματθαίου 11:28-30 

 

Και μια αδελφική συμβουλή: 

Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ένα καθημερινό 

ραντεβού με τον Δημιουργό σου. Ο Θεός 

είναι έτοιμος να σου μιλήσει, και πρέπει κι 

εσύ να ετοιμάζεσαι κάθε πρωί να μιλήσεις σ’ 

Εκείνον.
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