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Εισαγωγή
Καλωσόρισες στο δεύτερό μου βιβλίο! Το όνομά μου είναι
Νικ Βούισιτς. Ακόμα κι αν δεν έχεις διαβάσει το Ζωή χωρίς
όρια, το πρώτο μου βιβλίο, θα έχεις δει ίσως τα βιντεάκια
μου στο YouTube ή θα έχεις παρακολουθήσει κάποια από
τις εμφανίσεις μου σ’ ολόκληρο τον κόσμο, όπου προσπαθώ
να εμπνεύσω και να μεταφέρω το μήνυμα του ευαγγελίου.
Όπως θα ξέρεις ίσως ή όπως μπορείς να δεις από τη
φωτογραφία του εξωφύλλου, γεννήθηκα χωρίς χέρια και
πόδια. Αυτό όμως που δεν μπορείς να δεις, αλλά που το
έχεις ήδη διαισθανθεί ενδεχομένως, είναι ότι η έλλειψη των
άκρων μου δεν με έχει αποτρέψει από τη χαρά σπουδαίων
εμπειριών και δεν με έχει εμποδίσει να ζω στοργικές σχέσεις και μια καριέρα γεμάτη νόημα και πληρότητα. Σκοπός
μου σ’ αυτό το βιβλίο είναι να μοιραστώ μαζί σου την ασταμάτητη δύναμη της πίστης που γίνεται πράξη, η οποία με
βοήθησε να φτιάξω τη δική μου εξωφρενικά καλή ζωή, παρά
την αναπηρία μου.
Να κάνεις την πίστη πράξη σημαίνει να πιστεύεις και να
κατακτάς. Σημαίνει να πιστεύεις στον εαυτό σου, στα
ταλέντα σου, στον σκοπό σου και πάνω απ’ όλα στην αγάπη του Θεού και στο θείο σχέδιό Του για τη ζωή σου.
Την έμπνευση γι’ αυτό το βιβλίο μού την έδωσαν όλοι
εκείνοι οι άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, που ζητούν κατά
καιρούς τη συμβουλή και την καθοδήγησή μου, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα της ζωής
τους. Γνωρίζουν από τις ομιλίες μου ότι έχω ξεπεράσει
δυσκολίες (συμπεριλαμβανομένων των νεανικών μου αυτοκτονικών τάσεων), έχω βιώσει ανησυχίες για το αν θα καταφέρω να βιοπορίζομαι και για το αν θα βρω ποτέ μια γυναίκα που να με αγαπά, έχω υποστεί σχολικές επιθέσεις κι έχω
9
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αντιμετωπίσει ζητήματα και ανασφάλειες που κάθε άλλο
παρά μοναδικές ήταν.
Τα κεφάλαια του βιβλίου ασχολούνται με τα πιο κοινά
ζητήματα και προβλήματα που οι άνθρωποι μου θέτουν όταν
μου μιλούν ή μου γράφουν, όπως για παράδειγμα:
• προσωπικές κρίσεις
• ζητήματα σχέσεων
• προβλήματα στη δουλειά ή την καριέρα
• ανησυχίες όσον αφορά την υγεία ή κάποιο είδος αναπηρίας
• αυτοκαταστροφικές σκέψεις και αισθήματα − εξαρτήσεις
• επιθέσεις, κατατρεγμοί, σκληρότητα και μισαλλοδοξία
• χειρισμός ζητημάτων που ξεπερνούν τον έλεγχό μας
• προσπάθεια ανοίγματος προς τους άλλους και διακονίας
τους
• ισορροπία στο σώμα, τον νου, την καρδιά και το πνεύμα
Ελπίζω ότι οι ιστορίες μου και οι ιστορίες των άλλων,
που έδειξαν επιμονή στις δοκιμασίες και τις δυσκολίες τους
(πολλές από τις οποίες ήταν σαφώς μεγαλύτερες από τις
δικές μου), θα σε βοηθήσουν και θα σε εμπνεύσουν να υπερβείς την όποια πρόκληση αντιμετωπίζεις. Δεν έχω όλες τις
απαντήσεις ασφαλώς. Αλλά έχω ευεργετηθεί από υπέροχες
συμβουλές εκ μέρους πολλών συνετών ανθρώπων, καθώς κι
από την αγάπη και τις ευλογίες του ουράνιου Πατέρα μου.
Νομίζω πως στις σελίδες αυτές θα βρεις καθοδήγηση
ικανή τόσο να σε κινητοποιήσει όσο και να σε εμπνεύσει.
Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης να έχεις
κατά νου ότι δεν είσαι ποτέ μόνος σου. Έχεις στη διάθεσή
σου βοήθεια εκ μέρους φίλων, μελών της οικογένειάς σου,
δασκάλων, συμβούλων και ιερέων. Μη νομίζεις ότι έχεις να
σηκώσεις τα βάρη σου μόνος.
10
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Να θυμάσαι επίσης ότι υπάρχουν ενδεχομένως και πολλοί
άλλοι που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα
που αντιμετωπίζεις εσύ. Σ’ αυτό το βιβλίο θα μοιραστώ μαζί
σου και ιστορίες γνωστών μου ανθρώπων ή ιστορίες άλλων,
που τις έγραψαν και μου τις έστειλαν προκειμένου να μοιραστούν κι αυτοί τις εμπειρίες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις
άλλαξα τα ονόματά τους, αλλά οι ιστορίες τους είναι αυθεντικές και γεννούν πάντοτε έμπνευση μέσα από το θάρρος, την
πίστη και την επιμονή που επέδειξαν.
Ως παιδί που πάλευε να συμβιβαστεί με την αναπηρία
του, έκανα το λάθος να νομίζω ότι κανείς άλλος δεν είχε
πληγωθεί όσο εγώ και ότι τα προβλήματά μου ήταν ανυπέρβλητα. Πίστευα ότι η έλλειψη άκρων στο σώμα μου αποτελούσε απόδειξη ότι ο Θεός δεν με αγαπά και ότι η ζωή
μου είναι άσκοπη. Ένιωθα επίσης ότι δεν μπορούσα να μοιραστώ τα βάσανά μου με άλλους, ούτε καν με εκείνους που
με αγαπούσαν και με φρόντιζαν.
Έκανα λάθος από κάθε άποψη. Δεν ήμουν μόνος μέσα
στα δεινά μου. Για την ακρίβεια πολλοί άνθρωποι έχουν
περάσει προβλήματα που ξεπερνούν σε δυσκολία τα δικά
μου. Και ο Θεός όχι μόνο με αγαπάει, αλλά με έπλασε και
για σκοπούς που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ως
παιδί. Με χρησιμοποιεί με τρόπους που συνεχίζουν να με
εκπλήσσουν και να με ξαφνιάζουν καθημερινά.
Να ξέρεις ότι από τη στιγμή που βρίσκεσαι πάνω σ’ αυτή
τη γη, υπάρχει και για σένα ένας σκοπός και ένα σχέδιο. Ο
Θεός σε αγαπάει και υπάρχουν πολλοί τριγύρω σου −είτε
αγαπημένα πρόσωπα, είτε επαγγελματίες− που θέλουν να
σε βοηθήσουν με τα προβλήματά σου. Μπορεί τα βάρη που
κουβαλάς να σου φαίνονται τρομακτικά, αλλά όπως θα δεις
στις σελίδες που ακολουθούν, η δύναμη της πίστης που γίνεται πράξη είναι πραγματικά αφάνταστη.
11
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Για να αρχίσεις κάπως να το καταλαβαίνεις αυτό, έχε
απλά κατά νου ότι αυτός ο άνθρωπος χωρίς χέρια και πόδια
ταξιδεύει στον κόσμο και αγγίζει τις καρδιές εκατομμυρίων
ανθρώπων με την υπέρμετρη χαρά και αγάπη που τον αξίωσε ο Θεός να ζει. Είμαι εξίσου ατελής με κάθε άνθρωπο που
θα γνωρίσεις ποτέ. Έχω καλές και κακές μέρες, όπως όλοι
μας. Κατά καιρούς εγείρονται και πέφτουν πάνω μου νέες
δυσκολίες. Ξέρω όμως ότι εκεί που είμαι εγώ αδύναμος,
είναι δυνατός ο Θεός και όταν βάζουμε την πίστη στην πράξη, είμαστε ασταμάτητοι!

12

teliki maketa astamatitos.qxp_Layout 1 9/24/14 4:53 PM Page 13

•

1

•

Πίστη που γίνεται πράξη

ο 2011, προς το τέλος της περιοδείας μου στο Μεξικό, μου τηλεφώνησε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής πρεσβείας στο Μέξικο Σίτυ για να με ενημερώσει
ότι η αμερικανική επαγγελματική μου βίζα ήταν υπό προσωρινή άρση, λόγω «διεξαγωγής ανακρίσεων επί ζητήματος
εθνικής ασφαλείας».
Ζω και εργάζομαι με βίζα στις ΗΠΑ διότι είμαι Αυστραλός. Δίχως αυτή δεν μπορούσα να επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου στην Καλιφόρνια. Κι απ’ τη στιγμή που οι συνεργάτες μου είχαν προγραμματίσει για το άμεσο μέλλον μια σειρά ομιλιών μου στις ΗΠΑ, το πρόβλημα έπαιρνε σοβαρές
διαστάσεις.
Την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί, σύρθηκα μέχρι την αμερικανική πρεσβεία μαζί με τον Ρίτσι, τον φροντιστή μου,
μήπως και καταλάβω τι ήταν αυτό που συναρτούσε τη βίζα
μου με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Όταν φτάσαμε, βρήκαμε την αίθουσα αναμονής γεμάτη κόσμο, που είχε έρθει
για τα δικά του ζητήματα. Έπρεπε να πάρουμε αριθμό προτεραιότητας, όπως κάνουμε στα αλλαντικά στο σούπερμάρκετ. Η αναμονή ήταν τόσο μεγάλη που κατάφερα και
πήρα έναν υπνάκο πριν μας καλέσουν τελικά να συναντήσουμε έναν αξιωματούχο.

Τ

13
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Όταν είμαι σε αμηχανία, το ρίχνω στην πλάκα. Δεν πιάνει πάντα. «Υπάρχει κάνα πρόβλημα με τα δακτυλικά μου
αποτυπώματα πάνω στη βίζα;», αστειεύτηκα. Ο άνθρωπος
της πρεσβείας με αγριοκοίταξε. Κατόπιν κάλεσε τον προϊστάμενό του. (Μήπως τελικά αυτό που συνιστούσε απειλή
για την αμερικανική ασφάλεια ήταν το χιούμορ μου;).
Ο προϊστάμενος κατέφθασε, επίσης βλοσυρός. Απ’ το
μυαλό μου άρχισαν να περνούν εικόνες με μένα πίσω απ’
της φυλακής τα σίδερα.
«Το όνομά σας εμπλέκεται σε κάποια διεξαγωγή ανακρίσεων», δήλωσε ο προϊστάμενος αυτοματικά. «Δεν μπορείτε να επιστρέψετε στις ΗΠΑ μέχρι να ξεκαθαριστεί το
ζήτημα κι αυτό ίσως πάρει και ένα μήνα».
Πάνιασα. Αποκλείεται να μου συμβαίνει κάτι τέτοιο!
Ο Ρίτσι έπεσε στο δάπεδο. Αρχικώς νόμιζα ότι είχε λιποθυμήσει, αλλά εκείνος είχε πέσει στα γόνατα και προσευχόταν μπροστά σε διακόσιους ανθρώπους. Ναι, είναι ιδιαίτερα… «φροντιστικός» φροντιστής. Είχε τα χέρια του ενωμένα
και σηκωμένα ψηλά στον αέρα, ζητώντας από τον Θεό ένα
θαύμα που να μας επιτρέψει να γυρίσουμε στα σπίτια μας.
Τα πάντα γύρω μου έμοιαζαν να πηγαίνουν slow motion
και fast forward ταυτόχρονα. Καθώς το κεφάλι μου γύριζε,
ο αξιωματούχος της πρεσβείας πρόσθεσε ότι μπορεί το όνομά μου να είχε εμπλακεί στην έρευνα, εξαιτίας των πολυπληθών ταξιδιών μου σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Με υποπτεύονται για διεθνή τρομοκράτη; Θέλω να δω
πώς θα μου περάσουν τις χειροπέδες… Ειλικρινά πάντως
εγώ δεν έχω σηκώσει χέρι σε κανένα! (Βλέπεις τι κάθομαι
και λέω όταν είμαι σε αμηχανία; Σταματημό δεν έχω!).
«Ελάτε τώρα, ας είμαστε σοβαροί, πόσο επικίνδυνος
μπορεί να είμαι εγώ;», ρώτησα τον αξιωματούχο της πρεσβείας. «Αύριο θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο του Μεξικού
14
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και τη σύζυγό του σε μια δεξίωση για την ημέρα των τριών
μάγων1, κατά συνέπεια αυτοί δεν με θεωρούν απειλή».
Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν συγκινήθηκε. «Δεν με νοιάζει αν έχεις συνάντηση και με τον πρόεδρο Ομπάμα. Μια
φορά στις ΗΠΑ δεν ξαναμπαίνεις, αν δεν ολοκληρωθεί η
διεξαγωγή της έρευνας», είπε.
Η όλη κατάσταση μπορεί και να είχε πλάκα, αν δεν είχα
βάλει στο πρόγραμμά μου ένα σωρό ομιλίες στις πολυφίλητες
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έπρεπε να γυρίσω σπίτι.
Δεν είχα σκοπό να κάτσω να περιμένω μέχρι να βρεθεί
κάποιος να αποφασίσει ότι οι Αμερικάνοι δεν κινδυνεύουν
τελικά με τον Νικ εντός των τειχών. Παρακάλεσα τον αξιωματούχο της πρεσβείας για κάποια λεπτά ακόμη, εξηγώντας του τις υποχρεώσεις μου, ρίχνοντας στο τραπέζι ονόματα σημαντικών ανθρώπων, τονίζοντάς του ότι έχω υπαλλήλους που βασίζονται σε μένα και ορφανά που προσβλέπουν
σε μένα.
Μίλησε στο τηλέφωνο με κάποιον πιο υψηλά ιστάμενο
στην ιεραρχία. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν», είπε,
«είναι να επισπεύσουν τη διαδικασία. Και πάλι όμως, θα
χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες».
Στο μεταξύ εγώ θα έχω χάσει καμιά ντουζίνα εμφανίσεις, προγραμματισμένες γι’ αυτές τις δύο εβδομάδες. Αλλά
ο αξιωματούχος της πρεσβείας δεν έδειχνε να συμπάσχει
μαζί μου. Το μόνο που μας έμενε πλέον να κάνουμε σε κείνο το σημείο ήταν να γυρίσουμε απλά στο ξενοδοχείο μας
κι εγώ να ξεκινήσω μανιωδώς τα τηλεφωνήματα ζητώντας
βοήθεια και προσευχή.
1

Ημέρα των Τριών Μάγων ή Γιορτή των Επιφανείων: Είναι γιορτή των
Ρωμαιοκαθολικών εις ανάμνηση των προσώπων των τριών μάγων που
προσκύνησαν τον Ιησού στη φάτνη. Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου.

15
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Αξιοποιούσα τη δύναμη της πίστης που γίνεται πράξη.
Το να λες απλά «πιστεύω» σε κάτι, δεν αρκεί. Αν θέλεις
να έχεις κάποια απήχηση σ’ αυτό τον κόσμο, θα πρέπει να
θέτεις την πίστη και τις πεποιθήσεις σου στην πράξη. Στην
προκειμένη περίπτωση εγώ αξιοποίησα την πίστη μου στη
δύναμη της προσευχής. Τηλεφώνησα στο προσωπικό της μη
κερδοσκοπικής μου οργάνωσης, Life Without Limbs (LWL),
στην Καλιφόρνια και τους ζήτησα να θέσουν σε εφαρμογή
μια αλυσίδα προσευχής. «Απ’ τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο! Θέστε σε εφαρμογή μια αλυσίδα προσευχής! Εμπρός!»,
τους είπα.
Το προσωπικό της LWL εξαπέλυσε θύελλα τηλεφωνημάτων και πλημμυρίδα από emails, tweets και SMS. Μέσα σε
μία ώρα, εκατόν πενήντα άνθρωποι προσεύχονταν για μια
γρήγορη λύση του προβλήματος της βίζας μου. Έκανα κι
εγώ τηλεφωνήματα σε φίλους και υποστηρικτές που είχαν
ενδεχομένως επιρροή, καθώς και σε συγγενείς, γείτονες ή
παλιούς συμμαθητές μου, που είχαν θέση στο Υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Τρεις ώρες μετά μου τηλεφώνησε κάποιος από την πρεσβεία μας στο Μεξικό. «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Η υπόθεσή σας ξεκαθαρίστηκε!», είπε. «Η έρευνα τελείωσε. Μπορείτε να έρθετε αύριο το πρωί να παραλάβετε την ανανεωμένη σας βίζα».
Αυτό είναι φίλε μου η πίστη που γίνεται πράξη! Μπορεί
να μετακινήσει βουνά και μπορεί επίσης να μετακινήσει και
τον Νικ από το Μεξικό!

Ενεργώντας με πίστη
Στα ταξίδια μου ανά τον κόσμο άνθρωποι με προβλήμα16
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τα με πλησιάζουν και μου ζητούν συμβουλές και προσευχή.
Συχνά γνωρίζουν τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά
φοβούνται να κάνουν μια αλλαγή ή να κάνουν το πρώτο
βήμα ζητώντας βοήθεια ή δείχνοντας εμπιστοσύνη στον Θεό.
Ίσως κι εσύ να αντιμετωπίζεις προκλήσεις που σε κάνουν
να νιώθεις αβοήθητος, φοβισμένος, τελματωμένος, παραλυμένος, αβέβαιος και ανίκανος να αντιδράσεις. Το καταλαβαίνω. Έχω περάσει από αυτό το σημείο. Όταν έρχονται και
με βρίσκουν έφηβοι και νεαροί και μου λένε ότι υφίστανται
σχολικές επιθέσεις και τραμπουκισμούς, ότι νιώθουν χαμένοι και μόνοι στον κόσμο ή ότι είναι φοβισμένοι λόγω αναπηριών, ασθενειών ή αυτοκαταστροφικών σκέψεων, γνωρίζω επακριβώς τι κατάσταση βιώνουν.
Οι σωματικές μου δυσκολίες φαίνονται εύκολα, αλλά
μόνο αφού κουβεντιάσει κανείς μαζί μου ή ακούσει για λίγο
κάποια ομιλία μου μπορεί να αντιληφθεί πόση χαρά έχω
μέσα μου, παρά τις σωματικές μου δυσκολίες. Έτσι με
ρωτάνε συχνά πώς καταφέρνω να έχω θετική διάθεση και
πού βρίσκω τη δύναμη να ξεπερνώ την αναπηρία μου.
Απαντώ πάντα, «προσεύχομαι για τη βοήθεια του Θεού και
κατόπιν βάζω την πίστη μου στην πράξη». Έχω πίστη.
Πιστεύω σε κάποια πράγματα για τα οποία δεν διαθέτω
απτές αποδείξεις − πράγματα που δεν μπορώ να δω, να
γευτώ, να αγγίξω, να μυρίσω ή να ακούσω. Πάνω απ’ όλα
έχω πίστη στον Θεό. Αν και δεν μπορώ να Τον δω ή να Τον
αγγίξω, πιστεύω ότι με έπλασε για κάποιο λόγο και
πιστεύω ότι όταν βάζω την πίστη μου στην πράξη, καθιστώ
τον εαυτό μου δεκτικό στις ευλογίες του Θεού.
Θα παίρνω πάντοτε αυτό που εγώ θέλω; Όχι! Αλλά θα
παίρνω πάντοτε αυτό που ο Θεός θέλει. Το ίδιο ισχύει και
για σένα. Είτε είσαι χριστιανός είτε όχι, δεν πρέπει ποτέ να
νομίζεις ότι το να πιστεύεις απλά είναι κάτι που αρκεί.
17
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Μπορείς να πιστεύεις στα όνειρά σου, αλλά θα πρέπει να
αναλάβεις δράση για να τα πραγματοποιήσεις. Μπορείς να
πιστεύεις στα ταλέντα σου και να έχεις πίστη στις ικανότητές σου, αλλά αν δεν τα καλλιεργήσεις και δεν τα χρησιμοποιήσεις, ποιο το όφελος; Μπορείς να πιστεύεις ότι είσαι
ένας καλός άνθρωπος με έγνοια για τον διπλανό σου, αλλά
πώς αποδεικνύεται αυτό αν δεν συμπεριφέρεσαι στους
άλλους με καλοσύνη και φροντίδα;
Έχεις μια επιλογή. Μπορείς να πιστεύεις ή να μην
πιστεύεις. Αλλά αν όντως πιστεύεις −οτιδήποτε κι αν είναι
αυτό στο οποίο πιστεύεις− θα πρέπει να το κάνεις πράξη.
Ειδάλλως γιατί να πιστεύεις; Ενδέχεται να έχεις προβλήματα με την καριέρα σου, τις σχέσεις σου ή την υγεία σου.
Ίσως να σε κακομεταχειρίστηκαν, να σε κακοποίησαν ή να
έπεσες θύμα διακρίσεων. Όλα αυτά που συνέβησαν σ’ εσένα θα σε καθορίζουν ή θα καθορίζουν τη ζωή σου, αν δεν
αναλάβεις να καθορίσεις εσύ τον εαυτό σου. Μπορεί να
πιστεύεις στα ταλέντα σου. Μπορεί να πιστεύεις ότι διαθέτεις αγάπη για να δώσεις. Μπορεί να πιστεύεις ότι έχεις τη
δύναμη να υπερβείς την αρρώστια και την αναπηρία σου.
Αλλά αυτή η πίστη από μόνη της δεν πρόκειται να επιφέρει
θετική αλλαγή στη ζωή σου.
Πρέπει να την κάνεις πράξη.
Αν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις προς το καλύτερο
τη ζωή σου ή να αφήσεις ένα θετικό ίχνος στην πόλη σου ή
τη χώρα σου ή τον κόσμο σου, τότε θα πρέπει να ενεργήσεις
με βάση τις πεποιθήσεις σου. Αν νομίζεις ότι έχεις μια σπουδαία ιδέα για μια νέα επιχείρηση που θα ήθελες να ξεκινήσεις, θα πρέπει να επενδύσεις τον χρόνο σου και τα χρήματά σου και τα ταλέντα σου προκειμένου να πάρει σάρκα και
οστά αυτή η επιχείρηση. Αλλιώς τι νόημα έχει να διαθέτεις
απλώς την ιδέα; Αν έχεις αναγνωρίσει στο πρόσωπο κάποι18
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ου άλλου ανθρώπου, εκείνον/η που θα ήθελες να περάσεις
την υπόλοιπη ζωή σου μαζί του/της, γιατί να μην ενεργήσεις
προς την κατεύθυνση αυτής σου της πεποίθησης; Τι έχεις να
χάσεις;

Η επιβράβευση της πίστης που γίνεται πράξη
Το να έχεις πίστη, να διαθέτεις πεποιθήσεις και αρχές
είναι σπουδαίο πράγμα, αλλά η ζωή σου τελικά θα κριθεί
από τις δράσεις που ανέλαβες επί τη βάσει αυτών σου των
πεποιθήσεων. Μπορείς να οικοδομήσεις μια σπουδαία ζωή
γύρω από εκείνα τα πράγματα που πιστεύεις. Εγώ έχω
οικοδομήσει τη ζωή μου γύρω από την πεποίθηση ότι μπορώ να εμπνέω και να δίνω ελπίδα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και προκλήσεις στη ζωή τους. Αυτή
μου η πεποίθηση είναι ριζωμένη στην πίστη μου στον Θεό.
Πιστεύω ότι με έφερε σ’ αυτή τη γη για να αγαπώ, να
εμπνέω και να ενθαρρύνω τους άλλους και ιδιαίτερα για να
βοηθώ όλους εκείνους που είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν
τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα τους. Πιστεύω ότι
ποτέ δεν θα μπορούσα να κερδίσω από μόνος μου τον δρόμο προς τον ουρανό, αλλά με την πίστη αποδέχομαι τη
δωρεά της συγχώρησης των αμαρτιών διά Ιησού Χριστού.
Ωστόσο το ζήτημα αφορά σε περισσότερα πράγματα από
μια απλή «διέλευση» μέσα από τις πύλες του Παραδείσου.
Αφορά στο να βλέπεις τους άλλους να αλλάζουν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματός Του, να έχεις μια στενή σχέση με
τον Ιησού Χριστό από τούτη δω τη ζωή και κατόπιν να
ανταμείβεσαι περαιτέρω στον παράδεισο.
Το να γεννηθώ χωρίς χέρια και πόδια δεν ήταν ένας τρόπος να με τιμωρήσει ο Θεός. Το ξέρω πλέον αυτό. Για την
19
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ακρίβεια, συνειδητοποίησα προοδευτικά πως αυτή η «αναπηρία» θα βελτίωνε την ικανότητά μου να υπηρετώ τον σκοπό Του ως ομιλητής και εργάτης του ευαγγελίου. Ίσως
μπαίνεις στον πειρασμό να νομίζεις ότι, νιώθοντας έτσι,
κάνω ένα τεράστιο άλμα πίστης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα εκλάμβαναν την έλλειψη άκρων μου ως
τεράστια αναπηρία. Όμως ο Θεός χρησιμοποίησε την έλλειψη άκρων μου για να ελκύσει προς το μέρος μου άλλους
ανθρώπους και μάλιστα ανθρώπους με αναπηρίες, για να
τους εμπνεύσω και να τους ενθαρρύνω με το μήνυμα που
μεταδίδω − μήνυμα πίστης, ελπίδας και αγάπης.
Στη Βίβλο ο απόστολος Ιάκωβος λέει ότι είναι οι πράξεις
μας και όχι τα λόγια μας, που αποτελούν απόδειξη της
πίστης μας. Γράφει: «Αλλά θα πει κάποιος: “Εσύ έχεις
πίστη, αλλά εγώ έχω έργα”. Του απαντώ: “Δείξε μου την
πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω
την πίστη μου από τα έργα μου”» (Ιακ. 2,18).
Λένε πως ό,τι είναι το σώμα για το πνεύμα μας είναι οι
πράξεις μας για την πίστη και τις πεποιθήσεις μας. Το
σώμα σου είναι ο οίκος του πνεύματος, η απόδειξη της
ύπαρξής του. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πράξεις σου είναι
η απόδειξη της πίστης και των πεποιθήσεών σου. Θα έχεις
σίγουρα ακούσει τη φράση «αμ’ έπος αμ’ έργον». Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, οι δάσκαλοί σου, τα αφεντικά σου,
οι συνάδελφοί σου, οι πελάτες σου, όλοι περιμένουν από
σένα να ενεργείς και να ζεις ευθυγραμμισμένος με τις
πεποιθήσεις και τις αρχές που ισχυρίζεσαι ότι ασπάζεσαι.
Αν δεν το κάνεις, θα σε εγκαλέσουν, έτσι δεν είναι;
Ο περίγυρός μας μας κρίνει όχι από αυτό που λέμε, αλλά
από αυτό που κάνουμε. Αν ισχυρίζεσαι ότι είσαι καλή σύζυγος και μητέρα, τότε θα πρέπει κάποιες φορές να βάλεις τα
συμφέροντα της οικογένειάς σου πάνω από τα προσωπικά
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