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Κεφάλαιο 1
Βασικές αλήθειες για την υπακοή
στους ηγέτες σου
A. Ποιες είναι οι εμπειρίες σου με τους ηγέτες;
Ο κάθε ένας από μας έχει πραγματικές ιστορίες για τους ηγέτες και πώς έχουν γίνει
μέρος της ζωής μας. Μπορεί να έχεις κάποιες πολύ θετικές και ενθαρρυντικές ιστορίες.
Ή μπορεί οι αναμνήσεις που έχεις από τους ηγέτες σου να σου φέρνουν οδυνηρές εικόνες
των καταστάσεων που σε έβλαψαν βαθιά.
Σε αυτή την σειρά μαθημάτων θέλουμε να οικοδομήσουμε τις προσωπικές σου
εμπειρίες του παρελθόντος και να ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο πώς ο Ιησούς σε θέλει
να ανταποκρίνεσαι στους ηγέτες σου. Η βασική αλήθεια είναι ότι ο Θεός θέλει να υπακούς
τους ηγέτες σου. Λοιπόν, τι εμπειρίες έχεις με τους ηγέτες σου;

1. Το θέμα της ανυπακοής
Όλοι μας σε κάποιο βαθμό έχουμε δυσκολευτεί με το θέμα της ανυπακοής. Για τους
περισσότερους από εμάς, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ήμασταν ακόμη μωρά. Όλοι μας
ήρθαμε σ’ αυτόν τον κόσμο με μια τάση προς την ανυπακοή. Ακόμη και πριν μάθουμε να
μιλάμε, ανακαλύψαμε την ικανότητα της ανυπακοής. Από αυτές τις πρώτες μέρες της ζωής
μας έχουμε συνεχίσει να αναπτύσσουμε την ικανότητά μας για ανυπακοή.
Πολλοί βλέπουν την εφηβεία τους γεμάτη συγκρούσεις με τους γονείς τους και με
άλλους ηγέτες. Η συνεχιζόμενη ανυπακοή συχνά οδηγεί σε οδυνηρές συνέπειες, και όσο
περισσότερο μεγαλώνουμε τόσο πιο σοβαρές είναι οι συνέπειες. Πολλοί ενήλικες βρίσκονται
σήμερα στη φυλακή εξαιτίας της ανυπακοής τους.

2. Σύγκρουση με ηγέτες
Πόσες από τις συγκρούσεις που είχες με τους ηγέτες σου συνδέονται με ένα θέμα
ανυπακοής; Συχνά τα επιχειρήματα μεταξύ των εφήβων και των γονέων τους μετατρέπονται
σε μεγάλες συγκρούσεις. Στο επίκεντρο πολλών απ’ αυτών των συγκρούσεων υπάρχει ένα
θέμα ανυπακοής. Αν αυτές οι συγκρούσεις δεν επιλυθούν, μπορούν πολύ συχνά να
οδηγήσουν σε μια διαλυμένη σχέση.
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Μια πράξη ανυπακοής μπορεί συχνά να σε οδηγήσει σε μια άλλη πράξη ανυπακοής.
Είναι εύκολο να πεις στον εαυτό σου, «ξέρω τι είναι το καλύτερο για μένα, και κανείς δεν
πρόκειται να μου αλλάξει γνώμη!»
Μπορεί να έχεις οδυνηρές αναμνήσεις από μια εποχή όταν ένας από τους ηγέτες σου
σου φέρθηκε με λάθος τρόπο. Το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτες δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης
δεν σημαίνει ότι μπορείς να αγνοήσεις όλα όσα λένε. Έχεις ακόμη και τότε την ευθύνη να
τους υπακούς με έναν τρόπο που θα το έκανε ο Ιησούς, εάν ήταν στη θέση σου.
Αν ο Θεός ξεφορτωνόταν όλους τους ηγέτες σου, οι οποίοι δεν ήταν τέλειοι, τότε δεν
θα είχες καθόλου ηγέτες. Όταν γίνεις όμως εσύ ηγέτης, τότε ο Θεός θα πρέπει να μας
απαλλάξει και από σένα!
Ο Θεός επεκτείνει το έλεος Του σε όλους μας. Όλα τα εδάφια στη Βίβλο που μιλούν
για την υπακοή στους ηγέτες μας, μας δοθήκαν από τον Θεό. Ξέρει ότι κανένας από τους
ηγέτες σου δεν είναι τέλειος, αλλά Εκείνος εξακολουθεί να μας λέει να υπακούμε στους
ηγέτες μας.

3. Η συνήθεια της ανυπακοής
Η ανυπακοή μπορεί να γίνει ένα τόσο κοινό μέρος της καθημερινής σου ζωής, που ούτε
καν το σκέφτεσαι. Καθώς συνεχίζεις στον δρόμο της ανυπακοής μπορεί να γίνει η κανονική
σου απάντηση προς τους ηγέτες σου, η οποία πιο πολύ γίνεται σαν μια συνήθεια αντί σαν μια
συνειδητή προσπάθεια να εναντιωθείς στους ηγέτες σου. Οι κακές συνήθειες εύκολα
μπορούν να ριζώσουν στη ζωή μας.
Συχνά οι ηγέτες μας χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους πειθαρχίας για να
προσπαθήσουν να μας αλλάξουν. Μερικές φορές αυτή η πειθαρχία βοηθάει να αλλάξουμε,
αλλά μερικές φορές δεν βοηθάει.
Έτσι, τι κάνουμε από εδώ και πέρα; Ο Θεός δεν σε έβαλε εδώ στη γη για να διορθώσεις
όλα τα προβλήματα στη ζωή των ηγετών σου. Αλλά ο Θεός σε θέλει να μάθεις πώς να
υπακούς στους μη τέλειους ηγέτες σου με ένα τρόπο που θα τιμήσει τον Θεό.
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει ορισμένες δύσκολες διδασκαλίες. Πολλές από αυτές μπορεί
να είναι ενάντιες στις ιδέες που έχεις σχετικά με την υπακοή και την ηγεσία. Η Βίβλος μιλά
για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν αφού δώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού.
Το Εφεσίους 4:17-32 λέει να ξεντυνόμαστε τον παλιό τρόπο ζωής.
Αυτό το μάθημα μπορεί να σου παρέχει πολλές ευκαιρίες για να απωθήσεις τις παλιές
συνήθειες και τις νοοτροπίες του παρελθόντος και να αναπτύξει νέες συνήθειες και
νοοτροπίες που τιμούν τον Ιησού. Η διαδρομή να το κάνεις με τον τρόπο του Θεού είναι η
καλύτερη διαδρομή για το υπόλοιπο της ζωής σου.

4. Πώς ταιριάζει ο Θεός στη ζωή σου;
Η διαδικασία του να μάθεις πώς να υπακούς τους ηγέτες σου θα επηρεαστεί δραματικά
από την σχέση σου με τον Θεό. Αν δεν αγαπάς τον Θεό και δεν θέλεις να τον υπακούσεις,
τότε μπορείς να θα το βρεις εξαιρετικά δύσκολο να υπακούσεις στους ηγέτες σου.
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Ωστόσο, αν έχεις δώσει την καρδιά σου στον Ιησού και τον έκανες Ηγέτη της ζωής
σου, τότε είσαι σε μια πορεία που μπορεί να σε κάνει να υπακούς τους γήινους ηγέτες σου
πολύ ευκολότερα. Ο Θεός μπορεί να σου δώσει τη δύναμη να αλλάξεις, έτσι ώστε να μπορείς
να μάθεις πώς να υπακούς στους ηγέτες σου με έναν τρόπο που θα τιμήσει τον Θεό.

B. Σε ποιους ηγέτες θα πρέπει να υπακούς;
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 13:1-7 ο Θεός δηλώνει σαφώς ότι έχει βάλει ανθρώπους
σε θέσεις εξουσίας πάνω από σένα. Ο Θεός λέει ότι πρέπει να τους υπακούς. Αν ανυπακούς
στους ηγέτες σου, εργάζεσαι επίσης εναντίον του Θεού. Έχεις την προσωπική ευθύνη να
υπακούς σε όλους όσους βρίσκονται στην εξουσία πάνω από σένα.

1. Κυβερνητικά στελέχη (ηγέτες)
Θα πρέπει να υπακούς στους ηγέτες της κυβέρνησης, από τον Πρόεδρο της χώρας σου
μέχρι και τα τοπικά στελέχη της κυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους
ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τους ηγέτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να
υπακούς στους άνδρες και στις γυναίκες που εργάζονται για αυτούς τους ηγέτες, όπως η
αστυνομία. Πρέπει επίσης να υπακούς στους νόμους που θεσπίσανε αυτοί οι ηγέτες της
κυβέρνησης.
Ρωμαίους 13:1-2
Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν
υπάρχουν εξουσίες παρά από το Θεό· κι αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν
έχουν τεθεί από το Θεό. 2 Έτσι, λοιπόν, όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία,
αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός· κι όσοι αντιστέκονται είναι οι
ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους.
1 Πέτρου 2:13-14
Να υπακούτε λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία, για χάρη του Κυρίου
είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας. 14 Είτε οι
τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι απ’ αυτόν για να τιμωρούν τους
κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό.
Εάν σε έχουν βάλει σε ένα σπίτι ή σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης «Πρόκληση στα
Νιάτα» από το δικαστήριο, έχεις την ευθύνη να υπακούς στο δικαστή και στον λειτουργό
κοινωνικής επανένταξης.

2. Οι Γονείς
Η Βίβλος μας δηλώνει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους γονείς τους.
Βλέπε Εφεσίους 6: 1-3 και Έξοδος 20:12. Η Αγία Γραφή δεν κάνει καμία διάκριση ως προς
το εάν ή όχι οι γονείς σου είναι χριστιανοί. Θα πρέπει να υπακούς σε αυτούς ακόμα και αν
δεν είναι χριστιανοί. Ο Θεός σου έδωσε τους γονείς που έχεις, ώστε να τους τιμάς, να τους
σέβεσαι, να τους αγαπάς και να τους υπακούς.
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Εφεσίους 6:1-3
Εσείς, παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του
Κυρίου· αυτό άλλωστε είναι το σωστό. 2Τίμα τον πατέρα σου και τη
μητέρα σου, αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση:
3
για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη.

3. Ο εργοδότης
Εάν έχεις μια δουλειά, έχεις την ευθύνη να υπακούς στον εργοδότη σου — το πρόσωπο
για το οποίο εργάζεσαι. Όσο εργάζεσαι για αυτόν, έχεις την ευθύνη να τον υπακούς.
Στο Κεφάλαιο τρία θα ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο τι πρέπει να κάνεις αν ο
ηγέτης σου σου πει να κάνεις κάτι που αισθάνεσαι ότι είναι λάθος. Ωστόσο, τις περισσότερες
φορές οι ηγέτες μας μάς λένε να κάνουμε πράγματα που είναι σωστό να κάνουμε.

4. Πνευματικοί ηγέτες — ποιμένας
Σαν ένας νέος στην πίστη Χριστιανός, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχεις και να
γίνεις μέλος μιας τοπικής εκκλησία. Θα πρέπει να υπακούς τους πνευματικούς ηγέτες, όπως
τον ποιμένα ή τον βοηθό ποιμένα. Εάν διδάσκεις μια τάξη στην εκκλησία σου, έχεις επίσης
την ευθύνη να υπακούς στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την Χριστιανική εκπαίδευση
στην εκκλησία σου.

5. Οι ηγέτες εκεί που ζεις τώρα
Αν επί του παρόντος ζεις μακριά από το σπίτι σου, έχεις την ευθύνη να υπακούς στους
ηγέτες της παρούσας «οικίας». Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι ένα κέντρο απεξάρτησης
όπως το «Πρόκληση στα Νιάτα», στον κοιτώνα ενός κολεγίου, ή έναν παρόμοιο τόπο. Όταν
ήρθες εδώ μπορεί να σου έχει ζητηθεί να υπογράψεις μια συμφωνία να υπακούς στους ηγέτες
και στους κανόνες αυτού του τόπου. Για όσο χρονικό διάστημα είσαι εδώ, έχεις την ευθύνη
να υπακούς σε όλους εκείνους που είναι στην εξουσία εδώ. Αυτό περιλαμβάνει τον
διευθυντή, τον πρύτανη, τους δασκάλους και το λοιπό προσωπικό.
Ένα από τα μυστικά για να μάθεις να υπακούς στους ηγέτες σου είναι να εμπιστευτείς
τον Θεό ότι θα χρησιμοποιήσει τον κάθε ηγέτη στη ζωή σου. Μπορείς να επιλέξεις να
εμπιστευθείς τον Θεό ότι θα χρησιμοποιήσει τους ηγέτες σου να κάνουν όλα τα καλά
πράγματα που έχει προγραμματίσει Αυτός για τη ζωή σου. Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι το
βασικό κλειδί. Ο Θεός μπορεί να δουλέψει μέσα από όλους τους ηγέτες σου, ακόμη και
αυτούς που δεν είναι τέλειοι.
Τώρα αφού έχουμε προσδιορίσει ποιοι είναι οι ηγέτες στους οποίους θα πρέπει να
υπακούμε, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς μπορούμε να μάθουμε να υπακούμε στους ηγέτες
μας. Πολλές από τις βασικές μάχες στο να υπακούμε στους ηγέτες μας είναι συνδεδεμένες με
την στάση μας.
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Γ. Πώς να υπακούς
Ένα από τα σημαντικά βήματα για να μάθεις να υπακούς στους ηγέτες σου είναι να
έχεις μια στάση υπακοής. Αυτή μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη στάση της
ανυπακοής που έχει γίνει ένα μέρος της ζωής σου για πολλά χρόνια.
Εδώ είναι διάφορες στάσεις καρδιάς που το καθιστούν εύκολο να ανυπακούς στους
ηγέτες σου. Μπορεί να θέλεις να πάρεις ένα λεπτό και να κάνεις έναν προσωπικό
απολογισμό της ζωής σου. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου σε μια κλίμακα από το1 έως το 10
για την κάθε σου στάση, όπου "10" σημαίνει ότι είναι μια σημαντική στάση στη ζωή σου, και
όπου το "1" σημαίνει ότι σχεδόν ποτέ δεν αποκρίνεσαι έχοντας αυτή τη στάση καρδιάς:
____Στάση καταδίκης (κριτική στάση)
____Στάση επανάστασης
____ Στάση αχαριστίας
____ Στάση οκνηρίας
____ Στάση αγανάκτησης
____ Στάση πείσματος
Οι στάσεις της καρδιάς μας έχουν μια σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά μας.
Αν έχεις κάποιες από αυτές τις στάσεις ανυπακοής, συνήθως ξεπετιούνται όταν
αντιμετωπίζεις μια δύσκολη κατάσταση με έναν από τους ηγέτες σου. Αν αφήσεις αυτές τις
στάσεις ανυπακοής να ελέγχουν τις σκέψεις σου, τότε οι πράξεις ανυπακοής θα είναι ένα
κοινό μέρος της καθημερινή σου ζωή.
Όταν παίρνεις την απόφαση να γίνεις Χριστιανός, ένας από τους σημαντικότερους
τομείς της ζωής σου που πρέπει να αλλάξει είναι η στάση σου. Ο Ιησούς θέλει να μάθεις πώς
να Τον υπακούς, και να υπακούς στους ηγέτες σου. Όταν έχεις μια στάση υπακοής αυτό είναι
το κλειδί για την αλλαγή της συμπεριφοράς σου.
Στο Φιλιππησίους 2:5 μας λέει, «Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε κι ο
Ιησούς Χριστός». Έτσι τι είδους στάση είχε ο Ιησούς προς εκείνους που ήταν σε θέσεις
εξουσίας εδώ στη γη; Ας ρίξουμε μια ματιά σε τέσσερις στάσεις υπακοής που πρέπει να
υιοθετήσουμε.

1. Στάση σεβασμού
α.

Τι είναι η στάση σεβασμού;

Να δείχνεις σεβασμό σημαίνει να τιμάς τον ηγέτη. Να έχεις σεβασμό προς τον ηγέτη
σου σημαίνει ότι θα είσαι ευγενικός με αυτό το πρόσωπο.

9

β.

Πώς υιοθετείς μια στάση υπακοής;

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να υιοθετήσεις μια στάση σεβασμού
προς τους ηγέτες σου είναι να κατανοήσεις ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου μέσω αυτών.
Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τους ηγέτες σου για να σε κάνει τον
άντρα ή τη γυναίκα που ο Θεός θέλει να είσαι. Θα πρέπει να τους δεις σαν " Τα χέρια του
Θεού," που σε καθοδηγούν και σε κατευθύνουν.
Όταν βλέπεις τους ηγέτες σου ως εκπροσώπους του Θεού, μπορείς να εμπιστευθείς τον
Θεό να τους χρησιμοποιήσει για να σε βοηθήσουν. Μπορείς να σέβεσαι τους ηγέτες σου,
όχι επειδή αξίζουν το σεβασμό σου, αλλά επειδή ο Θεός αξίζει το σεβασμό σου. Όταν τους
σέβεσαι, δείχνεις πραγματικά στον Θεό ότι πρώτα σέβεσαι Αυτόν.

2. Στάση υποχώρησης
α.

Τι είναι η στάση υποχώρησης;

Το αντίθετο από αυτό είναι εύκολο για τους περισσότερους από εμάς να
αναγνωρίσουμε. Πόσες φορές δεν έχεις πει στον εαυτό σου, «κανείς δεν πρόκειται να μου πει
τι να κάνω»! Είναι εύκολο να αντισταθείς στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην
εξουσία, ειδικά όταν είναι αγενείς. Αλλά αυτή η ανεξάρτητη στάση πρέπει να τεθεί υπό
έλεγχο.
Να έχεις μια στάση υποχώρησης σημαίνει ότι έχεις καταλάβει ότι δεν διευθύνεις εσύ.
Αναγνωρίζεις ότι πράγματι υπακούς στον Θεό όταν υπακούς στους ηγέτες σου.
Βλ. Κολοσσαείς 3:23. Όταν χρησιμοποιείς μια στάση υποχώρησης, αυτό που σε ενδιαφέρει
περισσότερο είναι να αποκτήσεις την έγκριση του Θεού σε οτιδήποτε κάνεις. Το να υπακούς
στους αρχηγούς σου είναι ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό.
Όταν έχεις μια στάση υποταγής, λες, «θέλω να υπακούσω τον ηγέτη μου». Επιλέγεις
να αποδεχτείς αυτό το πρόσωπο σαν ηγέτη σου και έχεις συμφωνήσει οικειοθελώς να του
επιτρέπεις να έχει την ευθύνη του να είναι ο ηγέτης σου. Συμφωνείς ότι οι κανόνες είναι ένα
σημαντικό μέρος της ζωής σου και συμφωνείς να τηρείς τους κανόνες που σου βάζει ο
ηγέτης σου.
Εάν θέλεις να δεις ένα μεγάλο παράδειγμα μιας υποχωρητικής στάσης προς τους
κανόνες και τους νόμους, διάβασε τον Ψαλμό 119. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κεφάλαιο
της Βίβλου, και ένα από τα μείζονα θέματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η στάση
αγάπης και σεβασμού προς τους νόμους που ο Θεός έχει δώσει.

β.

Πώς υιοθετείς μια στάση υποχώρησης;

Μπορείς να υιοθετήσεις μια στάση υποταγής λέγοντας στον εαυτό σου, «Επιλέγω να
υποτάσσομαι στους ηγέτες μου, ναι να τους υπακούω». Αποφασίζεις να βάλεις τον εαυτό
σου κάτω από την προστασία του ηγέτη σου.
Πες στον εαυτό σου, «Εμπιστεύομαι τον Θεό να με προστατέψει καθώς υποτάσσομαι
στους ηγέτες μου». Αν κρατάς σφικτά το χέρι του Ιησού, μπορείς να έχεις ειρήνη στην
καρδιά σου ότι Αυτός θα σε βοηθήσει σε κάθε μια από αυτές τις καταστάσεις.
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Ψάχνεις για τρόπους να δείξεις τη θέλησή σου να υπακούσεις στους ηγέτες σου.
Επιλέγεις να βρίσκεις πραγματική χαρά όταν υπακούς στους ηγέτες σου γνωρίζοντας ότι
αυτό είναι που θέλει ο Θεός να κάνεις.
Μια άλλη στρατηγική που μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις μια στάση υποταγής είναι να
ρωτήσεις τον εαυτό σου, «Αν ήμουν εγώ ο ηγέτης, πώς θα ήξερα αν αυτό το άτομο έχει μια
στάση υποταγής απέναντί μου σαν ηγέτη;
Μην προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά του ηγέτη σου. Μην κλέβεις τις ηγετικές
ευθύνες εκείνου του ατόμου. Άφησέ τους να ηγούνται. Εσύ χρειάζεται να εστιαστείς στο να
υπακούς, όχι να κατακρίνεις την κάθε απόφαση που παίρνει ο ηγέτης σου.
Δώσε όλες τις προσδοκίες σου στον Θεό. Κάνε μια λίστα με όλα αυτά που περιμένεις
από τους ηγέτες σου να κάνουν για σένα, στη συνέχεια προσευχήσου και παραχώρησε στον
Θεό όλες αυτές τις προσδοκίες. Καθώς βάζεις την εμπιστοσύνη σου στον Θεό, Αυτός θα σου
δώσει ό,τι χρειάζεσαι.

3. Στάση ευγνωμοσύνης (Στάση ευχαριστίας)
α.

Τι είναι η στάση ευγνωμοσύνης;

Μια στάση ευγνωμοσύνης είναι να είσαι ευγνώμων για τους ηγέτες που σου έχει δώσει
ο Θεός.
Όταν έχεις μια στάση ευγνωμοσύνης (ευχαριστίας), έχεις μια γνήσια χαρά και εκτιμάς
αυτό που κάνουν οι ηγέτες σου. Αναγνωρίζεις ότι ο Θεός τους χρησιμοποιεί ώστε να
μπορείς να γίνεις το άτομο που ο Θεός θέλει να γίνεις.

β.

Πώς υιοθετείς μια στάση ευγνωμοσύνης;

Υιοθετείς μια στάση ευγνωμοσύνης καθώς επιλέγεις να είσαι χαρούμενος με τους
ηγέτες που έχεις και να ευχαριστείς τον Θεό καθημερινά γι’ αυτούς.
1 Θεσσαλονικείς 5:18
Να ευχαριστείτε το Θεό για το καθετί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού,
όπως αποκαλύφθηκε σ’ εσάς διά του Χριστού.
Δείξε καθημερινά μια γνήσια εκτίμηση στους ηγέτες σου. Ευχαρίστησέ τους όταν σε
συμβουλεύουν και όταν σε διορθώνουν.

4. Στάση σιωπής
α.

Τα είναι η στάση σιωπής;

Αυτό είναι πολύ απλό, να μαθαίνεις να σιωπάς. Πρέπει να μάθεις να σωπαίνεις με δύο
τρόπους, (1) πόσα λες, και (2) πόσο δυνατά το λες.
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Επίσης είναι να μαθαίνεις να είσαι σιωπηλός μέσα σου καθώς επίσης και εξωτερικά.
Πόσο συχνά ακούς κάποιον να λέει, «Είμαι τόσο αγχωμένος!!!!» Το να είσαι αγχωμένος
είναι ένα σημάδι ότι δεν έχεις μια στάση σιωπής. Πρέπει να μάθεις να σωπαίνεις τις σκέψεις
και τα συναισθήματά σου.
Έχοντας μια στάση σιωπής είναι να μαθαίνεις να έχεις μια ειρηνική σχέση με τους
ηγέτες σου.
1 Πέτρου 3:4
Αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η
ηρεμία, που χορηγεί το Πνεύμα. Αυτά δεν φθείρονται κι έχουν μεγάλη
αξία ενώπιον του Θεού.
Αυτό το εδάφιο είναι γραμμένο σε γυναίκες συζύγους για τη στάση τους απέναντι
στους συζύγους τους. Ωστόσο, αυτή η αρχή είναι καλή για όλους. Όλοι μας χρειάζεται να
υιοθετήσουμε μια ήπια και ήρεμη στάση. Ο Θεός το θεωρεί πολύ πολύτιμο αυτό. Αν ο Θεός
λέει ότι είναι πολύτιμο γι’ Αυτόν, τότε κι εμείς θα πρέπει να του δώσουμε την ίδια αξία στη
δική μας ζωή.

β.

Πώς υιοθετείς μια στάση σιωπής;

Υιοθετείς μια στάση σιωπής όταν μαθαίνεις να υπακούς στους ηγέτες σου χωρίς να
τους αντιμιλάς. Να έχεις τη θέληση να υπακούς απλά επειδή σου ζητήθηκε να το κάνεις.
Θέσε την εμπιστοσύνη σου στον Θεό. Αυτός θα είναι ικανός να εργαστεί μέσα από
τους ηγέτες σου οι οποίοι όμως δεν είναι τέλειοι, για να κάνει αυτό που θέλει Αυτός στη ζωή
σου. Εμπιστεύσου τον Θεό ότι θα το κάνει αυτό εκείνες τις στιγμές που γνωρίζεις ότι οι
ηγέτες σου κάνουν λάθη και κάνουν λανθασμένες ενέργειες.
Μην διαφωνείς με τους ηγέτες σου. Μην απαιτείς μια εξήγηση στο γιατί θα πρέπει να
κάνεις κάτι πριν υπακούσεις.

Συνοψίζοντας
Καθώς εξετάζεις τη ζωή του Ιησού, θα ανακαλύψεις ότι Αυτός είχε υιοθετήσει αυτές
τις στάσεις υπακοής στη δική Του ζωή. Είχε αυτή τη στάση στις σχέσεις Του με τους ηγέτες
Του καθώς επίσης και στη σχέση Του με τον Θεό.
Αυτές οι τέσσερις στάσεις υπακοής είναι όλες πολύ δύσκολες για κάποιον να τις
υιοθετήσει. Αλλά ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας βοηθήσει αν Του το ζητήσουμε. Ένα βασικό
βήμα που πραγματικά βοηθάει να υιοθετήσουμε αυτές τις στάσεις υπακοής είναι να τις
κτίσουμε με θεμέλια τη φιλία με τον ηγέτη μας.
Ωστόσο, τα καλύτερα θεμέλια για να κτίσεις αυτές τις στάσεις υπακοής στη ζωή σου
είναι η σχέση που έχεις με τον Θεό. Να αγαπάς τον Θεό είναι ο καλύτερος λόγος που έχεις
για να υιοθετήσεις αυτές τις στάσεις υπακοής απέναντι στους ηγέτες σου.
Όλες αυτές οι στάσεις υπακοής υιοθετούνται μέσα στο μυαλό σου όταν παίρνεις μια
απόφαση. Αποφασίζεις να κάνεις αυτές τις στάσεις ένα σημαντικό μέρος των σκέψεών σου
όσον αφορά στους ηγέτες σου. Καθώς αναπτύσσεις αυτές τις στάσεις υπακοής θα δεις ότι θα
σου είναι πιο εύκολο να υπακούς στους ηγέτες σου.
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Δ. Η υπακοή σε ανθρώπους βασίζεται στην
αγάπη
Αυτό που συμβαίνει βαθιά μέσα σου επηρεάζει κατά πολύ το πόσο εύκολο ή δύσκολο
είναι να υπακούς στους ηγέτες σου. Κάνε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου: Ποιο είναι το
κίνητρο μου να υπακούω στους ηγέτες μου;


Ο Φόβος ή η τιμωρία;



Να έχω μια αρμονική ή φιλική σχέση με τον ηγέτη μου;
«Αν υπακούσω στη μητέρα μου σήμερα, τότε πιθανόν μπορώ να μείνω έξω πιο
πολύ με τους φίλους μου απόψε».



Η Ενοχή;
Μπορεί να έχεις κάνει κάτι λάθος, οπότε τώρα είσαι πολύ προσεκτικός να
υπακούς ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει να είναι ευνοϊκοί απέναντι σου όταν
το ανακαλύψουν.



Η Αγάπη;
Αυτό το κίνητρο λειτουργεί καλύτερα, για να σε διατηρήσει στον δρόμο της
υπακοής.

Η υπακοή στον Θεό βασίζεται στην αγάπη—αυτό είναι το καλύτερο θεμέλιο πάνω στο
οποίο πρέπει να κτίσεις τη ζωή σου. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπακοή στους ηγέτες σου.
Μπορεί να υπακούς από φόβο ή από υποχρέωση ή από εξαναγκασμό. Αλλά το καλύτερο
κίνητρο που μπορείς να έχεις στο να υπακούς στους ηγέτες σου είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι
το κλειδί της υπακοής.
Αν μάθεις να αγαπάς αυτούς που είναι στην εξουσία, τότε θα είσαι σε θέση να τους
υπακούς. Το να αγαπάς τους ηγέτες σου μπορεί να σου φαίνεται αδύνατο. Αλλά τίποτα δεν
είναι αδύνατο στον Θεό. Μπορεί Αυτός να σου δώσει αγάπη για τους ηγέτες σου.
Έχοντας την αγάπη σαν κίνητρο θα σου είναι επίσης εύκολο να αντισταθείς στους
πειρασμούς της ανυπακοής προς στους ηγέτες σου. Η αγάπη για τους ηγέτες αρχίζει με μια
επιλογή: θέλεις να αναπτύξεις μια προσωπική σχέση με τους ηγέτες σου; Θέλεις να μάθεις να
τους αγαπάς;

1. Ο Θεός σού είπε να αγαπάς τους άλλους όπως
αγαπάς τον εαυτό σου
Ο Ιησούς είπε ότι το να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
από τις εντολές του Θεού. Το μόνο πιο σημαντικό απ’ αυτό είναι να αγαπάς τον Θεό.
Ο Θεός μάς δίνει εντολή να αγαπάμε αυτούς που είναι στην εξουσία. Καθώς υπακούς σ’
αυτή την εντολή, θα υπακούς σε όλους τους άλλους κανονισμούς που σου βάζουν αυτοί οι
άνθρωποι. Βλέπε το Ματθαίος 22:39 και Μάρκος 12:31.
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2. Ο Ιησούς σού είπε να αγαπάς τους άλλους με τον
ίδιο τρόπο που Εκείνος σ’ αγαπάει
Στο Ιωάννης 13:34 και στο Ιωάννης 15:12 αυτό είναι πολύ σαφές. Θα πρέπει να αγαπάς
αυτούς που είναι σε θέση εξουσίας με την ίδια αγάπη που έχει ο Θεός για σένα. Χρειάζεσαι
τη βοήθεια του Θεού για να το κάνεις αυτό.
Ιωάννης 13:34
Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα
εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο.
Ιωάννης 15:12
Αυτή είναι η δική μου εντολή: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας
αγάπησα.
Ο Ιησούς δεν πρόκειται να ζητήσει να κάνεις κάτι που είναι αδύνατο να γίνει.
Αυτός έχει υποσχεθεί να μας βοηθήσει όταν είμαστε αδύναμοι.

3. Αν δεν αγαπάς τους ηγέτες σου, δεν θα είσαι σε
θέση να τους υπακούς
Μερικοί άνθρωποι που είναι σε θέσεις εξουσίας είναι εύκολο να τους υπακούς, αλλά
κάποιους άλλους είναι δύσκολο. Αν πρόκειται να είσαι σταθερά υπάκουος στους γήινους
ηγέτες σου και στον Θεό, θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς αυτούς που είναι σε θέσεις
εξουσίας. Μια σχέση αγάπης βοηθάει πολύ στο θέμα της υπακοής.
Αν μισείς αυτούς που έχουν μια θέση εξουσίας και είναι υπεύθυνοι για σένα θα σου
είναι πολύ δύσκολο να υπακούσεις σ’ αυτούς. Η υπακοή σχετίζεται στενά με την
εμπιστοσύνη. Αν τους εμπιστεύεσαι θα είσαι σε θέση να τους υπακούς έχοντας την
πεποίθηση ότι αυτοί ξέρουν ποιο είναι το καλύτερο για σένα. Αν μισείς τους ηγέτες σου,
θα σου είναι δύσκολο και να τους εμπιστευτείς. Οι αρχές της υπακοής στον Θεό αναφέρονται
στους γήινους μας ηγέτες, επίσης. Βλέπε Ιωάννης 15:10 και Ιωάννης 14:21, 23-24.

E. Κατευθυντήριες γραμμές για την υπακοή
στους ηγέτες σου με αγάπη
Υπήρξαν φορές που σου ήταν δύσκολο να υπακούσεις στους γονείς σου ή σε άλλα
άτομα που είχαν ‘εξουσία’ πάνω σου; Υπήρξαν στιγμές που είπες, «Ξέρω ότι δεν με
καταλαβαίνουν!». Πιθανόν εσύ δεν τους καταλαβαίνεις. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά
πράγματα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τα άτομα που είναι σε μια θέση εξουσίας.
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1. Μάθε να σέβεσαι το άτομο που βρίσκεται στην
εξουσία ακόμη και αν έχει ελαττώματα
Όλοι μας κάνουμε λάθη. Όλοι μας έχουμε ελαττώματα, αδυναμίες, απογοητεύσεις, και
προβλήματα. Οι ηγέτες σου δεν είναι τέλειοι. Αλλά δείξε τους σεβασμό παρόλα τα σφάλματά
τους. Αν σέβεσαι και υπακούς μόνο στους ηγέτες που δεν έχουν ελαττώματα, θα καταλήξεις
να μη σέβεσαι κανέναν. Επιλέγεις να σέβεσαι τους ηγέτες σου. Δεν μπορείς να
κατηγορήσεις κανέναν άλλο αν έχεις έλλειψη σεβασμού απέναντι τους.
Στην 1 Πέτρου 2:17, ο Θεός μας δίνει εντολή να δείχνουμε σεβασμό στους άλλους.
1 Πέτρου 2:17
Όλους να τους τιμάτε· να αγαπάτε τους αδερφούς σας χριστιανούς· να
σέβεστε το Θεό· να τιμάτε τον αυτοκράτορα.
Αν δεν σέβεσαι τους ηγέτες σου, θα σου είναι δύσκολο να τους καταλάβεις και να τους
αγαπήσεις. Επίσης θα δυσκολευτείς να υπακούσεις σ’ αυτούς.

2. Ο Θεός χρησιμοποιεί τους ηγέτες να σε
οδηγήσουν και να σε προστατεύσουν
Το Ρωμαίους 13:1-2 μας το κάνει ξεκάθαρο ότι ο Θεός έχει επιτρέψει να είναι στην
εξουσία οι ηγέτες που έχεις. Ο Θεός έχει βάλει αυτούς τους ανθρώπους πάνω από σένα για
να σε οδηγήσουν, να σε βοηθήσουν και να σε προστατεύσουν. Αυτοί είναι τα «Χέρια του
Θεού», και σε οδηγούν στο να γίνεις το άτομο
που θέλει ο Θεός να είσαι. Ο Θεός έχει δώσει
στους ηγέτες σου πολλές ευθύνες, οι οποίες
άμεσα περιλαμβάνουν και εσένα. Ενόσω
υπακούς στους ηγέτες σου και υπακούς στον
Θεό, θα παραμείνεις κάτω από την προστασία
τους. Ο Θεός θα τους χρησιμοποιήσει για να
σε κατευθύνουν στη ζωή σου.
Εβραίους 13:17
Ν’ ακολουθείτε πιστά και να
υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας
ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη
σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο
στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους θα
γίνεται με χαρά, κι όχι με
στενοχώρια, πράγμα που δε σας
συμφέρει.
Όταν επιλέγεις να υπακούς στους ηγέτες
σου, ο Θεός λέει ότι είσαι κάτω από την
προστασία τους, καθώς επίσης και την δική
Του προστασία. Είναι σαν να στέκεσαι κάτω
από μια ομπρέλα μια βροχερή μέρα. Όταν
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υπακούς στους ηγέτες σου, είναι σαν να στέκεσαι κάτω από τη ομπρέλα τους. Ενόσω τους
υπακούς, δεν θα βραχείς, αλλά αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο της
ανυπακοής, απομακρύνεσαι από τη δική τους προστασία.
Μια άλλη εικόνα που έχει χρησιμοποιηθεί για να δείξει πώς ο Θεός χρησιμοποιεί τους
ηγέτες σου είναι το σφυρί και η σμίλη που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα
ωραίο διαμάντι. Ο Θεός χρησιμοποιεί τους ηγέτες μας σαν το σφυρί και τη σμίλη για να
απομακρυνθεί η ανυπακοή από τη ζωή μας. Καθώς επιτρέπεις να γίνει αυτή η διαδικασία,
θα αποκαλυφθεί η βαθύτερη εσωτερική ομορφιά που έβαλε ο Θεός μέσα σου. Η υπακοή
είναι το μονοπάτι για να γίνεις αυτό που ο Θεός σε θέλει να είσαι.

3. Τι γίνεται αν δεν εμπιστεύεσαι τους ηγέτες σου;
Πόσες φορές έχεις πει, «Δεν εμπιστεύομαι τους γονείς μου» ή «δεν εμπιστεύομαι
εκείνο τον ηγέτη»; Πολλές φορές το άτομο που αισθάνεται έτσι έχει αναλάβει μια ευθύνη
που δεν του έχει ανατεθεί.
Συνήθως αυτό το άτομο έχει αναλάβει την ευθύνη να αξιολογήσει τον ηγέτη που είναι
σε θέση εξουσίας, ελέγχοντας τον κάθε ηγέτη για να δει πόσο καλά κάνει τη δουλειά του.
Αν το έχεις κάνει αυτό, θα ανακάλυψες πιθανόν ότι οι ηγέτες σου κάνουν λάθη. Η φυσική
αντίδραση σ’ αυτή την ανακάλυψη είναι, «Αν ο ηγέτης μου κάνει λάθη (έχει ελαττώματα,
απογοητεύσεις, κ.λπ), τότε θα πρέπει να προσέχω. Θα με οδηγήσει σε λάθη! Δεν μπορώ να
τον εμπιστευτώ!»
Όταν χάνεις το σεβασμό σου για τους ηγέτες σου, θα δεις ότι δυσκολεύεσαι να υπακούς
σ΄ αυτούς. Ο Θεός δεν σου έχει δώσει την ευθύνη να τους αξιολογείς. Αυτό είναι ευθύνη
άλλων ατόμων. Εσύ θα πρέπει να εστιάσεις την προσοχή σου στο να εκτελείς τις ευθύνες σου
απέναντι στον Θεό και στους ηγέτες σου, να τους υπακούς, να τους σέβεσαι και να τους
αγαπάς.
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Κεφάλαιο 2
Τρία επίπεδα υπακοής
Καθώς μαθαίνεις να υπακούς στους ηγέτες σου, υπάρχουν τρία σημαντικά επίπεδα
(βήματα, στάδια) αύξησης και ανάπτυξης της υπακοής τα οποία χρειάζεται να κατανοήσεις
και να τα εφαρμόσεις στη ζωή σου.
Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε αυτά τα τρία επίπεδα υπακοής με το σχολείο.
(Το επίπεδο ένα είναι το δημοτικό σχολείο, το επίπεδο δύο είναι το γυμνάσιο και το λύκειο
το επίπεδο τρία είναι το πανεπιστήμιο.) Θα πρέπει να ολοκληρώσεις τις τάξεις του δημοτικού
πριν αρχίσεις το γυμνάσιο κ.λπ.
Τα τρία επίπεδα υπακοής κτίζονται το ένα πάνω στο άλλο. Θα πρέπει να εφαρμόσεις το
Επίπεδο Ένα πριν προχωρήσεις στο Επίπεδο Δύο. Θα πρέπει να εφαρμόσεις τα Επίπεδα Ένα
και Δύο πριν προχωρήσεις στο Επίπεδο Τρία.

Επίπεδο 1. Υπάκουσε, γιατί σου είπαν να το
κάνεις
Το πρώτο επίπεδο υπακοής είναι απλό στο να το κατανοήσεις, αλλά δύσκολο στο να
το βάλεις στην πράξη στη ζωή σου. Να υπακούμε, τελεία και παύλα επειδή σου είπαν να το
κάνεις πάει κόντρα στη φύση μας. Σου δίνουμε κάποιες εισηγήσεις στο πώς να το
εφαρμόσεις αυτό στη ζωή σου.
α. Μην παραπονιέσαι. Φιλιππησίους 2:14-15
β. Μην αντιμιλάς ή μην διαπληκτίζεσαι με τον ηγέτη σου. Εβραίους 13:17
γ. Κάνε τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς. Κολοσσαείς 3:23
δ. Μάθε να χαίρεσαι να υπακούς.
Όταν δουλεύεις στην λειτουργία αυτού του επιπέδου υπακοής βρίσκεσαι στο δρόμο
που σε οδηγεί πιο κοντά στο να είσαι το πρόσωπο που θέλει ο Θεός να είσαι. Το κύριο θέμα
εδώ είναι ότι εσύ επιλέγεις να υπακούς στους ηγέτες σου. Στο παρελθόν μπορεί να είχες
επιλέξει να είσαι ανυπάκουος στους ηγέτες σου χωρίς καν να το σκέφτεσαι. Αλλά αν είναι να
ακολουθήσεις τον Ιησού και να Τον κάνεις ηγέτη της ζωής σου, τότε θα πρέπει να
ανταποκρίνεσαι στις καθημερινές καταστάσεις με τον τρόπο που θέλει Αυτός να
ανταποκρίνεσαι. Να υπακούς στους ηγέτες σου είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με
τους οποίους μπορείς να δείξεις ότι θέλεις να ακολουθήσεις τον Ιησού.
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Όταν υπακούς σ’ αυτό το επίπεδο, είναι μια ευκαιρία να υιοθετήσεις στάσεις υπακοής
και να απαλλαγείς από τις στάσεις ανυπακοής. Η υπακοή στους ηγέτες σου αρχίζει μέσα στο
κεφάλι σου, παίρνεις μια απόφαση. Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι γίνεται μια μάχη μέσα
σου. Κάθε φορά που αποφασίζεις να τους υπακούσεις, κάνεις ένα βήμα που σε φέρνει πιο
κοντά στο να γίνεις το ώριμο άτομο που θέλει ο Θεός να είσαι.
Αν αυτές οι στάσεις υπακοής αυξηθούν στη ζωή σου, θα πρέπει να πεις στον εαυτό
σου, «Θέλω να υπακούσω στους ηγέτες μου». Αυτό σημαίνει να υιοθετήσεις τις επιθυμίες
που ευχαριστούν τον Θεό. Κάποιοι όμως μάχονται μ’ αυτό μέσα τους. «Αν πω ότι θέλω να
υπακούσω στους ηγέτες μου, θα έλεγα ψέματα, επειδή δεν θέλω να υπακούσω σ’ αυτό τον
ηγέτη».
Κάθε φορά που κάποιος ηγέτης σού λέει να κάνεις κάτι είναι μια ευκαιρία για σένα να
επιλέξεις. Μπορεί να πεις στον εαυτό σου, «Θα υπακούσω στον ηγέτη μου». Ακόμη και αν
δεν αισθάνεσαι να υπακούσεις, μπορείς να επιλέξεις να υπακούσεις. Μπορείς να πεις στον
εαυτό σου τι να κάνει.
Θα πρέπει να αυξηθείς και να φτάσεις στο σημείο όπου η φυσική σου αντίδραση θα
είναι να πεις, «Θα υπακούσω», όταν σου λέει ένας ηγέτης να κάνεις κάτι.

Τυφλή Υπακοή
Να υπακούς όταν είσαι στο Επίπεδο Ένα, αυτό δεν είναι τυφλή υπακοή. Θα πρέπει να
κρατάς τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση και να σκέφτεσαι διεξοδικά την κατάσταση.
Θα πρέπει να κοιτάς στον Ιησού για να σε βοηθήσει να υπακούς και να σε βοηθήσει να δεις
πώς μπορείς να υιοθετήσεις στάσεις υπακοής, σκέψεις υπακοής που θα μπορείς να τις
χρησιμοποιήσεις τώρα αλλά και στο μέλλον.
Η τυφλή υπακοή μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε επικίνδυνα μονοπάτια.
Ο ηγέτης του Γεώργιος του είπε να μεταφέρει ένα μήνυμα σε κάποιο άτομο. Αλλά στην
προετοιμασία να υπακούσει, αντιλήφθηκε ότι είχε πρόβλημα. Έτσι πήγε στον ηγέτη του και
τον ρώτησε, «Μου ζητάτε να πω ψέματα σ’ αυτό το άτομο;» Ο ηγέτης του στα γρήγορα
άλλαξε τις οδηγίες που είχε δώσει στον Γεώργιος έτσι ώστε να μην χρειαστεί να πει ψέματα.
Η τυφλή υπακοή ποτέ δεν αναρωτιέται, «Αυτό που πρέπει να κάνω είναι σωστό;»
Η τυφλή υπακοή αγνοεί πλήρως και ούτε καν σκέφτεται τις συνέπειες της υπακοής.
Ο Θεός δεν ψάχνει για τυφλή υπακοή. Ψάχνει για προσεκτική υπακοή, έξυπνη,
νοήμονα υπακοή. Μερικές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνουμε γιατί οι ηγέτες μας μας
ζητούν να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει να προσεγγίζουμε την κατάσταση με μια θέληση στο να
υπακούμε.
Στο κεφάλαιο 4 θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς να ανταποκριθείς όταν
σου πει ο ηγέτης σου να κάνεις κάτι που εσύ πιστεύεις ότι είναι λάθος.
Πολλοί Χριστιανοί αγωνίζονται να μάθουν να υπακούν, όχι επειδή έχουν
διεφθαρμένους ηγέτες, αλλά γιατί έχουν προϊστορία με το θέμα της ανυπακοής. Δεν θέλουν
από κανένα να τους πει τι πρέπει να κάνουν. Θέλουν να παίρνουν τις αποφάσεις τους μόνοι
τους. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός έχει βάλει ηγέτες στη ζωή σου για να σε
βοηθήσουν. Όσο περισσότερο τους υπακούς, τόσο πιο γρήγορα αυξάνεσαι και γίνεσαι το
άτομο που θέλει ο Θεός να είσαι.
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Το κύριο σημείο στο Επίπεδο Ένα είναι ότι επιλέγουμε να υπακούμε. Η άλλη επιλογή
είναι να μην υπακούσεις στους ηγέτες σου. Αν επιλέξεις να υπακούσεις στους ηγέτες σου
βρίσκεσαι στο δρόμο να αριστεύσεις σ’ αυτό το επίπεδο υπακοής.
Το Επίπεδο Ένα δεν είναι ο τόπος για να σταματήσεις με το θέμα της υπακοής. Είναι
απλά το εναρκτήριο επίπεδο και θα πρέπει όλοι μας να πάμε παρακάτω στο Επίπεδο Δύο.

Επίπεδο 2. Υπάκουσε και ανακάλυψε τη βασική
αιτία, για την οποία σου είπε ο
ηγέτης σου να το κάνεις
Το Επίπεδο Δύο υπακοής περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από το να υπακούς. Μαζί με
την υπακοή στον ηγέτη σου χρησιμοποιείς τον εγκέφαλό σου. Το Επίπεδο Δύο απαιτεί να
σκεφτείς. Μάθε να υπακούς και προσπάθησε να καταλάβεις τον τρόπο που σκέφτεται ο
ηγέτης σου. Ανακάλυψε τον κύριο λόγο που σου ζήτησε ο ηγέτης σου να το κάνεις αυτό.

α.

Πώς μπορώ να ανακαλύψω τον κύριο λόγο για τον
οποίο ο ηγέτης μου μου είπε να κάνω κάτι;
1)

Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ηγέτη σου και κοίτα τα πράγματα
από τη δική του οπτική πλευρά.

2)

Ρώτα τον ηγέτη σου γιατί θέλει αυτός/ή να το κάνεις.
Ειδοποίηση: Να είσαι προσεκτικός ως προς το πότε θα κάνεις αυτή
την ερώτηση στον ηγέτη σου και να είσαι προσεκτικός στο πώς θα
το ρωτήσεις αυτό.
Πότε; Συνήθως είναι καλύτερο για σένα να περιμένεις για κάποια
στιγμή λίγο αργότερα να ρωτήσεις τον ηγέτη σου. Αν απαιτήσεις απ’
αυτούς να σου πούνε το λόγο για τον οποίο πρέπει να το κάνεις πριν
αρχίσεις να υπακούς, τότε πιθανόν ο ηγέτης θα θεωρήσει την
ερώτησή σου σαν αμφισβήτηση της εξουσίας του/της.
Πώς; Ρώτησε τον ηγέτη σου με ένα τρόπο που να δείχνει ότι θέλεις
να μάθεις να υπακούς καλύτερα. Μην το ρωτήσεις με τρόπο
που να φαίνεται ότι αμφισβητείς την εξουσία του ηγέτη σου.
Ρώτα, «Γιατί είναι αυτό το σωστό να κάνουμε;» Μην ρωτάς,
«Γιατί πρέπει να το κάνω αυτό;»

3)

Προσπάθησε να ανακαλύψεις τον κύριο λόγο γιατί θέλει ο Θεός να
το κάνεις αυτό. Ποιο αδύναμο σημείο (αδυναμία) προσπαθεί ο Θεός
να σου δείξει μέσα από τους ηγέτες σου; Ποιο στοιχείο προσπαθεί ο
Θεός να κτίσει μέσα σου μέσα από τους ηγέτες σου;

4)

Ρώτα τους ηγέτες σου τι στόχους έχουν για σένα.

Μέσα στη Βίβλο υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που επέλεξαν να
υπακούσουν στους ηγέτες τους. Ο Δανιήλ ήταν ένας νεαρός, πιθανόν στην εφηβεία του όταν
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τον πήραν αιχμάλωτο σε μια άλλη χώρα. Σ’ αυτή την καινούρια κατάσταση επιλέγεται να
παρακολουθήσει ένα ειδικό σχολείο να εκπαιδευτεί για να δουλέψει στην κυβέρνηση.
Από την πρώτη μέρα ήρθε αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα. Η τροφή που του δόθηκε
να φάει ερχόταν σε αντίθεση με τους νόμους που είχε δώσει ο Θεός στον λαό Του.
Ο Δανιήλ ήταν πολύ προσεκτικός στο πώς θα ανταποκρινόταν με έναν τρόπο ο οποίος
απευθυνόταν στον κύριο λόγο για τον οποίο του δοθήκαν οι διαταγές. Βρήκε έναν
δημιουργικό τρόπο για να ανταποκριθεί στους ηγέτες του χωρίς να αμαρτήσει ενάντια στον
Θεό. Βλέπε Δανιήλ κεφάλαιο 1 για να δεις την ιστορία.

β.

Γιατί πρέπει να ανακαλύψω τον κύριο λόγο για τον
οποίο ο ηγέτης μου είπε να κάνω κάτι;

Πρέπει να ανακαλύψεις τον κύριο λόγο γιατί σου ζήτησε ο ηγέτης σου να κάνεις κάτι,
για να είσαι σε θέση να προχωρήσεις στο Επίπεδο Τρία και να υπακούσεις από μόνος σου
χωρίς να σου το έχουν ζητήσει.
Ο κύριος λόγος που θέλεις να λειτουργήσεις στο Επίπεδο Δύο είναι για να μπορείς να
μάθεις και να αυξηθείς. Ο Θεός θέλει από σένα να αποκτήσεις μια καλύτερη αντίληψη της
υπακοής. Αυτό γίνεται όταν μαθαίνεις να βλέπεις αυτές τις καταστάσεις από την οπτική
πλευρά του ηγέτη σου.
Το Επίπεδο Δύο της υπακοής σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις στάσεις υπακοής.
Συνεχίζεις να λες στον εαυτό σου, «Θέλω να υπακούσω στους ηγέτες μου». Καθώς
ανακαλύπτεις τον κύριο λόγο γιατί σου ζητήθηκε να κάνεις κάτι, παρέχεις στον εαυτό σου
μια καλύτερη κατανόηση για το πώς να ανταποκριθείς με τον καλύτερο τρόπο.
Όλοι οι ηγέτες δεν έχουν πάντα τους καλύτερους λόγους για τους οποίους σου ζητούν
να κάνεις κάτι. Μερικές φορές ο κύριος λόγος που θέλουν από σένα να κάνεις κάτι μπορεί
να είναι διαφορετικός από αυτό που θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση του ηγέτη σου.
Αλλά εσύ πρέπει να συνεχίσεις να τους υπακούς, εκτός κι αν ο κύριος λόγος τους είναι να σε
κάνουν να αμαρτήσεις. Θα μιλήσουμε γι’ αυτό περισσότερο στο κεφάλαιο 4.
Αν ο ηγέτης σου δεν έχει τη θέληση να συζητήσει μαζί σου τους κύριους λόγους που
σου ζήτησε να κάνεις κάτι, τότε αποδέξου αυτή την απάντηση και συνέχισε να υπακούς.
Μην γίνεσαι κριτής που καταδικάζει αυτούς τους λόγους πριν επιλέξεις να υπακούσεις.
Μπορείς να προσευχηθείς και να ζητήσεις από τον Θεό να σε βοηθήσει να καταλάβεις τους
κύριους λόγους ακόμη και αν ο ηγέτης σου αρνείται να σου μιλήσει γι’ αυτό.
Μείνε εστιασμένος στην προσωπική σου αύξηση. Το να υπακούς στο Επίπεδο Δύο
είναι ένα βήμα στο να γίνεις το άτομο που θέλει ο Θεός να είσαι. Αλλά μην σταματάς στο
Επίπεδο Δύο. Προχώρα στο Επίπεδο Τρία της υπακοής.
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Υπάκουσε από μόνος σου

Το τρίτο επίπεδο της υπακοής είναι να υπακούς από μόνος σου επειδή αυτό είναι το
σωστό που πρέπει να γίνει.
Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος σου, να μάθεις να υπακούς από μόνος σου σε κάθε
τομέα της ζωής σου. Υπακούς χωρίς να σου το ζητήσουν. Υπακούς γιατί θέλεις να κάνεις το
σωστό. Υπακούς γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει.
Μερικοί άνθρωποι θέλουν αυτομάτως να πηδήσουν στο Επίπεδο Τρία με μόνο λίγες
αναθεωρήσεις. Θέλουν να είναι αυτόνομοι, να κάνουν τους δικούς τους κανόνες και να
κάνουν μόνο αυτό που θέλουν αυτοί να κάνουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του
Επιπέδου Τρία. Όταν ζεις στο Επίπεδο Τρία, βρίσκεσαι ακόμη κάτω από την εξουσία
κάποιου. Αλλά, εσύ υπακούς πολλές φορές πριν σου ζητήσει ο ηγέτης σου να κάνεις κάτι.
Ένα άτομο που ζει στο Επίπεδο Τρία της υπακοής είναι γρήγορο στο να υπακούει.
Δεν υπακούνε σαν να είναι η τελευταία επιλογή που έχουν. Δεν είναι αργοί στο να υπακούνε.
Είναι πανέτοιμοι και ρωτούν, «Πώς μπορώ να υπακούσω». Είναι σε αρμονία με τους ηγέτες
τους, δίνοντας προσοχή σ’ αυτούς.
Το να υπακούς από μόνος σου είναι μια έκφραση αυτό-ελέγχου. Είναι επίσης μια
έκφραση πραγματικής ελευθερίας. Η αντίληψη του Θεού περί ελευθερίας δεν είναι να κάνεις
οτιδήποτε σου αρέσει αλλά να έχεις τη θέληση να κάνεις αυτό που Εκείνος θέλει να κάνεις.
Το άτομο που υπακούει από μόνο του σε όλους τους τομείς της ζωής του είναι τέλειο.
Ο Ιησούς είναι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό σε όλη Του τη ζωή. Όλοι μας έχουμε ήδη
αποτύχει αλλά μπορούμε να εργαστούμε προς αυτόν τον στόχο. Όσο περισσότερο υπακούς
από μόνος σου, τόσο περισσότερο γίνεσαι σαν τον Χριστό. Θα χρειαστείς τη βοήθεια του
Αγίου Πνεύματος για να μπορέσεις να υπακούσεις από μόνος σου. Αυτός είναι έτοιμος να σε
βοηθήσει και να σου δώσει τη δύναμη να υπακούσεις από μόνος σου.
Υπάρχει ένα πρόβλημα υπακούοντας από μόνος σου, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να
υπάρξει μια πραγματική εσωτερική αλλαγή. Μπορεί να καταλήξεις να ζεις τη ζωή σου σε
ένα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάσει για σένα. Μπορείς να υπακούς
απλά για να αποφύγεις τις οδυνηρές επιπτώσεις της ανυπακοής. Ο Θεός ζητά πολύ
περισσότερα. Αυτός θέλει να σε δει να αυξάνεσαι και να αναπτύσσεις τα εσωτερικά στοιχεία
του χαρακτήρα τα οποία είναι το αληθινό σημάδι ότι είσαι ακόλουθος του Ιησού.
Η υπακοή μπορεί να θέσει καλά όρια στη ζωή σου ενώ αναπτύσσεις ένα χαρακτήρα
θεϊκό. Ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ο Θεός ζητά κάτι περισσότερο από μια
συμπεριφορά υπακοής, ο Θεός σ’ αγαπά και θέλει μια βαθιά προσωπική σχέση με σένα.
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Κεφάλαιο 3
Πώς πρέπει να μιλάς
στους ηγέτες σου;
Στις σχέσεις σου με τους ηγέτες σου θα υπάρξουν πολλές καταστάσεις όπου θα
χρειαστεί να ανταποκριθείς σ’ αυτούς. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για σένα σαν Χριστιανός
να ανταποκριθείς στους ηγέτες σου; Τι θα πρέπει να πεις; Πώς θα πρέπει να το πεις;
Ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθείς στους ηγέτες σου είναι ένας τομέας μείζονος
σημασίας για σένα. Κατάλαβέ το. Πολλές από τις συγκρούσεις με ηγέτες επικεντρώνονται
γύρω από αυτό το θέμα. Πόσες φορές η απάντηση που έδωσες στον ηγέτη σου έχει
χειροτερεύσει την κατάσταση; Είναι σαν να ρίχνεις βενζίνη στη φωτιά. Αν απαντήσεις με
λάθος τρόπο, μπορεί η κατάσταση να γίνει χειρότερη και όχι καλύτερη.
Εδώ είναι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σε βοηθήσουν να σχεδιάσεις τι θα
πρέπει να πεις στους ηγέτες σου. Μπορεί να έχεις κάποιες μέρες ή ώρες για να σχεδιάσεις τι
θα πεις. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να έχεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Καθώς
μαθαίνεις πώς να αποκρίνεσαι στους ηγέτες σου αυτό θα σε βοηθήσει να έχεις καλύτερη
σχέση μ’ αυτούς και θα είναι πιο εύκολο να τους υπακούσεις.

A. Μην καταδικάζεις ή επικρίνεις τους ηγέτες
σου
Σιγουρέψου ότι έχεις μια στάση υπακοής όταν ανταποκρίνεσαι. Μην πεις,
«Έκανες λάθος….».
Πρέπει να είσαι προσεκτικός ώστε να μιλήσεις στον ηγέτη σου με έναν τρόπο που να
δείχνει ότι έχεις ένα πνεύμα που επιδέχεται διδαχή, ότι θέλεις να μάθεις. Ο δικός σου ρόλος
δεν είναι να διορθώνεις τον ηγέτη σου.
Καθορίζοντας το πώς θα ανταποκριθείς στον ηγέτη σου, μπορείς να ζητήσεις την άδεια
να ρωτήσεις σχετικά με αυτό που σου ζητήθηκε να κάνεις. Ή θα μπορούσες να ζητήσεις
άδεια να κάνεις μια εισήγηση. Αν ο ηγέτης σου πει, «Όχι,» τότε θα πρέπει να προχωρήσεις
και να κάνεις αυτό που σου ζήτησαν να κάνεις.
Ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσες να αρχίσεις την έκκλησή σου είναι να
ρωτήσεις: «Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να καταλάβω καλύτερα…….;»
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B. Βάσισε την απάντησή σου στη γνώμη σου
Κάνε το σχόλιο σου λέγοντας, «Πιστεύω ότι….» ή «Η γνώμη μου είναι….».
Μην ξεκινάς λέγοντας, «Όλοι ξέρουν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να γίνει……» ή
«Η κοινή λογική λέει ότι……».

Γ. Πες το με τρόπο που θα βοηθήσει τον ηγέτη
σου να πετύχει τους στόχους του
«Εάν θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε ξανά, νομίζω ότι μπορώ να κάνω αυτή τη
δουλειά σωστά». Τι είναι αυτό που ο αρχηγός σας προσπαθεί να επιτύχει; Πρέπει να βγούμε
έξω από τον δικό μας μικρόκοσμο και να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας έχοντας μια πιο
ευρεία οπτική άποψη. Τι προσπαθεί ο ηγέτης σου να πετύχει;
Μία έφηβος είχε μια συζήτηση με τον πατέρα της. Αυτός τη ρώτησε, «Ποιος νομίζεις
είναι ο λόγος που σου είπα ‘όχι’;» Αυτή σκέφτηκε για λίγο και του λέει,» Εσύ προσπαθείς να
μου κάνεις τη ζωή μου δύσκολη».
Αυτή η κοπέλα ήταν τόσο απορροφημένη στο να γίνει το δικό της, ώστε αντιλήφθηκε
ότι ο μόνος λόγος που κάποιος θα προσπαθούσε να τη σταματήσει θα ήταν απλά να κάνει τη
ζωή της δύσκολη.
Θα πρέπει να σέβεσαι τους ηγέτες σου, και να κατανοείς ότι τις περισσότερες φορές
έχουν έναν πολύ καλό λόγο για τον οποίο σου λένε να κάνεις κάτι.
Ένας άλλος τρόπος για να αποκτήσεις μια πρακτική κατανόηση του θέματος είναι να
κάνεις αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου, «Αν ήμουν εγώ ο ηγέτης σ’ αυτήν την περίσταση,
για ποιο λόγο θα ζητούσα από αυτό το άτομο να το κάνει αυτό; Πώς θα ήθελα να
αντιδράσουν αυτοί στη δική μου ηγεμονία;» Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να σε βοηθήσουν
να αποκτήσεις μια νέα επίγνωση πάνω στο πώς να υπακούς στους ηγέτες σου.

Δ. Σκέψου τρόπους αντιμετώπισης
συγκεκριμένων προβλημάτων
Το να ζεις με ορισμένους ηγέτες, σου δίνει την ευκαιρία να μάθεις τι προτεραιότητες
έχουν και ποια θέματα τους εκνευρίζουν. Αντί να σκέφτεσαι, «Οι ηγέτες μου χρειάζεται να
αλλάξουν», ψάξε για πρακτικούς λόγους με τους οποίους θα μπορούσες να ανταποκριθείς με
μια στάση σαν του Χριστού. Όταν δυσκολεύεσαι να υπακούσεις, η προσοχή σου πρέπει να
είναι στραμμένη στην απάντησή σου και όχι στην προσπάθεια να αλλάξεις τον ηγέτη σου.
Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να σκεφτείς το πώς θα ανταποκριθείς όταν θα αντιμετωπίσεις
δύσκολες καταστάσεις που θα έχουν να κάνουν με τους ηγέτες σου. Για παράδειγμα:
«Όταν θυμώσω,
(1)

Θα σιωπήσω».

(2)

Θα ελέγξω να δω γιατί θύμωσα».

(3)

Θα προσπαθήσω να δω αυτή την κατάσταση από την οπτική πλευρά του ηγέτη
μου».
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E. Βάλε προθεσμίες για το χρόνο που θα
μιλήσεις στον ηγέτη σου
Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσεις όταν ξέρεις ότι πρέπει να
πας να μιλήσεις στον ηγέτη σου. Είναι πολύ εύκολο να αφήσεις να περάσει χρόνος και να
πεις, «Θα περιμένω τη μέρα που τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα.» Μην περιμένεις για
την τέλεια περίσταση. Βάλε κάτω την υπερηφάνεια σου, και σήκω πήγαινε να ξεκαθαρίσεις
τα πράγματα όσο πιο γρήγορα μπορείς.
Για παράδειγμα: «Αμέσως μετά το πρωινό θα μιλήσω με τον ηγέτη μου για ….. Να τι
θα του πω…..»

Ζ. Ζήτησε από τον Θεό δύναμη για να
ενεργήσεις σωστά
Το μάθημα πώς να ανταποκρίνεσαι στους ηγέτες σου με το σωστό τρόπο, με τον τρόπο
που θέλει ο Θεός να ανταποκριθείς, μπορεί να σου φαίνεται κάτι αδύνατο. Πρώτα, θα πρέπει
να αναγνωρίσεις ότι αυτά τα αισθήματα ανυπακοής έχουν αναπτυχθεί μέσα σου σε όλη τη
διάρκεια της ζωής σου και πολλές φορές αυτές τις παλιές συνήθειες είναι πολύ δύσκολο να
τις αλλάξεις.
Ο Παύλος περιγράφει αυτό τον αγώνα που έδινε στη ζωή του στο Ρωμαίους
κεφάλαιο 7.
Ρωμαίους 7:15-25
15-16

Έτσι, δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω· δεν κάνω αυτό που θα ’θελα να
κάνω αλλά, αντίθετα, ό,τι θα ’θελα να αποφύγω.
17-20

Έτσι φτάνω πια στο σημείο να μη διαπράττω εγώ ο ίδιος το κακό
αλλά η αμαρτία, που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Η ίδια η συνείδησή μου
μαρτυρεί γι’ αυτό: Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό.
Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη
δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Κι έτσι, δεν κάνω το καλό που θα
’θελα, αλλά υπηρετώ το κακό, που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που
δε θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ αλλά η αμαρτία,
που έχει θρονιαστεί μέσα μου.
21-23

Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι, ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι
πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και
χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη
μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο, που αντιστρατεύεται το νόμο με τον οποίο
συμφωνεί η συνείδησή μου: Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί
στην ύπαρξή μου και με κάνει αιχμάλωτό της.
24

Τι δυστυχισμένος, αληθινά, που είμαι! Ποιος μπορεί να με λυτρώσει
από την ύπαρξη αυτή, που έχει υποταχθεί στο θάνατο;
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Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό, με το σωτήριο έργο του
Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα, λοιπόν, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ
θεωρητικά με το νόμο του Θεού, στην πράξη είμαι υποταγμένος στο νόμο
της αμαρτίας.

Μπορεί να σου είναι εύκολο να ταυτιστείς μ’ αυτό τον αγώνα που περιγράφει ο Παύλος
σ’ αυτά τα εδάφια. Θέλει να κάνει το σωστό, αλλά βλέπει τον εαυτό του να κάνει το
αντίθετο. Βλέπει τον επαναστάτη μέσα του, δεν είναι ο διάβολος. Είναι η δική του καρδιά, οι
δικοί του αμαρτωλοί τρόποι που του βάζουν τρικλοποδιά και του κλέβουν τη δύναμη για να
πάρει τις σωστές αποφάσεις.
Θα πρέπει να συμφωνήσεις με τον Παύλο ως προς το συμπέρασμά του. Δε μπορείς να
είσαι υπάκουος με τη δική σου δύναμη. Χρειάζεσαι τον Θεό να σε βοηθήσει να
ανταποκριθείς με υπακοή στους ηγέτες σου. Ο Θεός υποσχέθηκε να σου δώσει τη δύναμη
που χρειάζεσαι όταν είσαι αδύναμος.
2 Κορινθίους 12:9
Η απάντησή του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου
φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σ’ αυτή την αδυναμία σου».
Φιλιππησίους 4:19
Έτσι κι όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα
με τον πλούτο του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού, για να
δοξάζεται η αγαθότητά του.
Μπορείς να έχεις πεποίθηση ότι ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη που χρειάζεσαι
για να υπακούσεις στους ηγέτες σου. Η δύναμη Του για σένα, ποτέ δε στερεύει. Το να
ανταποκριθείς στους ηγέτες σου με έναν θεϊκό τρόπο μπορεί να σου είναι δύσκολο, αλλά ο
Θεός είναι πάντα έτοιμος να σε βοηθήσει. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να
ζητήσεις τη βοήθειά Του.

Συνοψίζοντας
Εσύ κρατάς το κλειδί για να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη ή πιο δύσκολη, μια ζωή
γεμάτη με περισσότερα προβλήματα. Ο τρόπος που θα ανταποκριθείς στους ηγέτες σου
μπορεί να φέρει ειρήνη στη ζωή σου ή απλά να φέρει το αντίθετο.
Το βασικό κλειδί εδώ είναι να πάρεις τα μάτια σου απ’ τις δικές σου ευχές και
επιθυμίες και να στρέψεις την προσοχή σου στον Ιησού. Μια καλή πειθαρχία που χρειάζεται
να αναπτύξεις στη ζωή σου, είναι να πεις τον εαυτό σου, « Ιησού, πώς θέλεις να απαντήσω
στον ηγέτη μου σ’ αυτή την περίσταση;» Προσπάθησε να φανταστείς πώς θα
ανταποκρινόταν Αυτός αν ήταν στη θέση σου και αντιμετώπιζε την ίδια κατάσταση με σένα.
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Κεφάλαιο 4
Τι πρέπει να κάνεις όταν ο ηγέτης σου
σου λέει να κάνεις κάτι που είναι
λάθος;
Σου έχει πει ποτέ κάποιο άτομο που είναι σε θέση εξουσίας να κάνεις κάτι που δεν
είναι σωστό; Μέσα στο μυαλό σου στα γρήγορα σκέψου κάποιες καταστάσεις φαντασίας
όπως, «Τι θα γινόταν αν ο ηγέτης μου μου ζητούσε να πηδήξω από την οροφή αυτού του
10-ορόφου κτηρίου; Θα πρέπει να υπακούσω;»
Ας αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Πόσες φορές σου έχει πει κάποιος από τους
ηγέτες σου να κάνεις κάτι το οποίο μπορείς να πεις με σιγουριά ότι ήταν λάθος; Τις
περισσότερες φορές σου λένε να κάνεις πράγματα που είναι σωστά. Οι πιθανότητες είναι
1 στις 100 (ή μία στις 10,000) να σου έχουν πει οι ηγέτες σου να κάνεις κάτι που είναι λάθος.
Κοίτα τις Εργασίες 3 και 5 στον Οδηγό Μελέτης, οι οποίες μιλούν για τον Δανιήλ στα
κεφάλαια 1 και 3. Αυτά τα κεφάλαια μας αναφέρουν καταστάσεις όπου κάποιοι είπαν στους
ανθρώπους να κάνουν κάτι που δεν ήταν σωστό και πώς ανταποκρίθηκαν στους ηγέτες τους.
Αυτοί οι άνθρωποι παρέχουν πρακτικά παραδείγματα για το πώς να ανταποκριθείς στους
ηγέτες με τρόπο που να τιμά το Θεό.

A. Αξιολόγησε προσεκτικά τι σου έχουν πει να
κάνεις
Αντί να αντιδράσεις άμεσα σ’ αυτό που σου έχει πει ο ηγέτης σου, πάρε μια βαθιά
ανάσα, κράτα το στόμα σου κλειστό, μη μιλάς. Πρώτα, σκέψου. Στη συνέχεια ζήτησε από
τον Θεό να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς με προσοχή σ’ αυτή την κατάσταση.

1. Ανακάλυψε αν άκουσες καλά αυτό που σου
ζήτησε ο ηγέτης να κάνεις
Μην υποθέτεις ότι όντως άκουσες καλά. Αν πιστεύεις ότι ο ηγέτης σου σου ζήτησε να
κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, τότε σταμάτα το. Μην βγάζεις συμπέρασμα ότι ο ηγέτης
σου κάνει λάθος και προσπαθεί να σε κάνει να αμαρτήσεις.
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Επαλήθευσέ το με τον ηγέτη σου για να σιγουρευτείς ότι αυτό που άκουσες είναι όντως
αυτό που σου είπε. Διατύπωσε την ερώτησή σου με τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράσεις αυτό
που νομίζεις ότι σου είπε ο ηγέτης σου να κάνεις. Μην κατηγορείς ή κριτικάρεις τον ηγέτη
σου.
Μια μέρα ο Γεώργιος θα συναντιόταν με τον ηγέτη του, για να συζητήσουν για μια
προβληματική κατάσταση στη δουλειά του. Ο ηγέτης είπε στον Γεώργιος να πάει να δώσει
ένα συγκεκριμένο μήνυμα στο άτομο που εμπλεκόταν σ’ αυτό το πρόβλημα. Αλλά καθώς ο
Γεώργιος σκέφτηκε το μήνυμα που του ζήτησε να δώσει, του έγινε ξεκάθαρο ότι του ζήτησε
να πει ψέματα σ’ εκείνο το άτομο. Έτσι ο Γεώργιος στράφηκε στον ηγέτη του, ο οποίος ήταν
Χριστιανός, και το ρώτησε, «Μου λες να πω ψέματα σ’ αυτό το άτομο;»
Ο ηγέτης του Γεώργιος αυτομάτως άλλαξε το μήνυμα που έπρεπε να δοθεί στο άλλο
άτομο που εμπλεκόταν σ’ αυτήν την κατάσταση. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η δική σου
κατάσταση θα λυθεί τόσο γρήγορα όσο του Γεώργιος. Αλλά χρειάζεται να είσαι έτοιμος να
κάνεις αυτό που έκανε ο Γεώργιος, να ζητήσεις από τον ηγέτη σου να σου ξεκαθαρίσει τα
πράγματα.
Κάνε την ερώτησή σου με τέτοιο τρόπο ώστε ο ηγέτης σου να δει ότι δεν προσπαθείς
να φανείς σαν επαναστάτης. Αν παρεξήγησες τον ηγέτη σου, το πρόβλημα θα λυθεί πολύ
γρήγορα. Αν από την πρώτη φορά είχες ακούσει καλά, και σου ζητήθηκε να κάνεις κάτι που
δεν είναι σωστό, τότε θα πρέπει να ακολουθήσεις τις υπόλοιπες κατευθυντήριες γραμμές
αυτού του κεφαλαίου.
Μη φοβηθείς να ρωτήσεις τον ηγέτη σου αν αυτό που σου είπε το κατάλαβες σωστά.
Αν υποθέσεις ότι το άκουσες σωστά, και δεν ήταν έτσι, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες
τραγικές συνέπειες.
Μια Κυριακή πρωί η σύζυγος του ποιμένα έπαιζε το αρμόνιο στην εκκλησία πριν
αρχίσει η συνάθροιση. Ένα μέλος της χορωδίας ήρθε και τη ρώτησε κάτι για έναν από τους
ύμνους που θα έψελνε εκείνο το πρωί. Εφόσον ο ποιμένας διηύθυνε τη χορωδία, η σύζυγος
του ποιμένα της είπε, «Πήγαινε στον Hal» (το όνομα του συζύγου της ήταν Hal το οποίο
ακούγεται σαν τη λέξη hell που στα αγγλικά σημαίνει κόλαση. Αυτό όλο σαν έκφραση
σημαίνει να πας στον αγύριστο από δω). Το μέλος της χορωδίας πίστεψε ότι της είπε, ‘να
πάει στον αγύριστο από δω’, και έφυγε πολύ θυμωμένη και πληγωμένη. Διέδωσε μέσα στην
εκκλησία ότι η σύζυγος του ποιμένα της είπε αυτή τη βρισιά.
Αν το μέλος της χορωδίας είχε ρωτήσει τη σύζυγο του ποιμένα αν αυτό που άκουσε
είναι αυτό που νόμιζε, τότε όλη η κατάσταση αυτή θα είχε λυθεί επί τόπου. Αλλά επειδή δεν
το έκανε, οι τραγικές συνέπειες αυτών που είχε διαδώσει έφεραν πολύ πόνο και ταλαιπωρία
στη διακονία του ποιμένα και της συζύγου του. Το τραγικό τέλος αυτής της ιστορίας είναι η
ζημιά που προκλήθηκε από αυτή την παρεξήγηση η οποία πήρε μεγάλες διαστάσεις που
αναγκάστηκαν ο ποιμένας και η σύζυγός του να αφήσουν την εκκλησία και να φύγουν.

2. Προσδιόρισε αν αυτό που σου είπαν να κάνεις
είναι όντως αμαρτία
Αξιολόγησε προσεκτικά την προσταγή ή τον κανόνα. Αν υπακούσεις, ποιον από τους
νόμους του Θεού θα παραβείς; Ή μήπως φαίνεται να είναι ένας ταλαίπωρος κανόνας;
Πιθανόν πιστεύεις ότι δεν βγαίνει νόημα. Από τη δική σου οπτική γωνία φαίνεται σαν ένας
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άχρηστος κανόνας ή απόφαση. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένας πολύ καλύτερος τρόπος για να
γίνει η δουλειά. Αισθάνεσαι ότι ο ηγέτης σου έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος.
Είναι ένας κανόνας ο οποίος φαίνεται να μην είναι δίκαιος. Για παράδειγμα, ας πούμε
ότι εσύ καθώς επίσης και όλοι οι άλλοι που είναι στο ίδιο σπίτι με σένα είστε υποχρεωμένοι
να κάνετε ορισμένες εργασίες στο σπίτι κάθε μέρα. Σου έχει ανατεθεί κάποια εργασία η
οποία απαιτεί τον τριπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με αυτή των άλλων. Δεν θα σου δοθεί
χρόνος για ρεπό ή περισσότερα χρήματα για τις παραπανίσιες ώρες εργασίας. Εσύ λες,
«Αυτό δεν είναι σωστό». Αλλά είναι αυτό αμαρτία; Εσύ βασικά θα παραβιάσεις έναν από
τους νόμους του Θεού αν κάνεις αυτό που σου ζήτησαν να κάνεις;
Ή πιθανόν είσαι θυμωμένος με τον ηγέτη σου, ιδιαίτερα αν ήταν ανάγωγος ο τρόπος
με τον οποίο απαιτούσε να κάνεις κάτι. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι ο ηγέτης σου είναι
ανεύθυνος. Αλλά η μέθοδος την οποία χρησιμοποίησε για να σου το μεταδώσει δεν σου δίνει
το δικαίωμα να μην τον υπακούσεις.
Αν αυτό που σου ζήτησε ο ηγέτης σου να κάνεις δεν είναι αμαρτία, τότε έχεις την
ευθύνη να υπακούσεις σ’ αυτόν. Αν δεν είναι αμαρτία, τότε η κατάσταση δεν ταιριάζει με
την υπόλοιπη ύλη αυτού του κεφαλαίου. Έχεις την ευθύνη να υπακούσεις στον ηγέτη σου αν
και μπορεί να μην σου αρέσει αυτός ο κανόνας. Πιθανόν θα ήθελες να μιλήσεις με τον ηγέτη
σου γι’ αυτή την κατάσταση και κοίτα αν μπορείς να του πεις τη δική σου πλευρά. Τα τρία
επίπεδα υπακοής που καλύψαμε νωρίτερα τώρα ταιριάζουν μ’ αυτή την κατάσταση.
Κάθε φορά που οι ηγέτες σου σου λένε να κάνεις κάτι, θα πρέπει να το βλέπεις σαν μια
ευκαιρία να υπακούσεις στον Θεό και αν είναι δυνατόν και στους επίγειους ηγέτες σου.
Όταν ο ηγέτης σου σου πει να κάνεις κάτι που είναι αμαρτία, εσύ θα πρέπει να επιλέξεις σε
ποιον θα υπακούσεις—στον Θεό, ή στον ηγέτη σου. Έτσι, ακόμη και αν έχεις να επιλέξεις να
μην υπακούσεις στον ηγέτη σου, το κάνεις επειδή επιλέγεις αντί αυτού να υπακούσεις στον
Θεό.

3. Αν είναι αμαρτία, προσδιόρισε τι αμαρτία είναι
Αν είσαι σίγουρος ότι ο ηγέτης σου σου ζητά να αμαρτήσεις τότε θα πρέπει να
απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση με πολλή προσοχή. Ποιον από τους νόμους του Θεού θα
παραβίαζες αν έκανες αυτό που σου ζητούσε ο ηγέτης σου να κάνεις;
Κάποιες φορές ο ηγέτης σου μπορεί να σου πει να κάνεις κάτι που εσύ πιστεύεις ότι
είναι απλά ανόητο. Εσύ λες, «Δεν μπορεί να είναι σωστό. Θα πρέπει να είναι αμαρτία».
Αλλά να είσαι συγκεκριμένος. Προσδιόρισε ποιον από τους νόμους του Θεού θα παραβίαζες
αν υπάκουες στον ηγέτη σου.
Σου ζήτησαν να πεις ένα ψέμα; Σου ζήτησαν να κλέψεις κάτι;
Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ δούλευε στο σπίτι του Πετεφρή. Για μέρες, η σύζυγος
του Πετεφρή του ζητούσε να κάνουν σεξ. Ο Ιωσήφ δεν ήταν ανάγκη να προσευχηθεί για να
δει αν αυτό που του ζητούσε να κάνει ήταν αμαρτία. Αυτός ήξερε καλά τι ζητούσε απ’ αυτόν
η σύζυγος του Πετεφρή και ήξερε επίσης ότι αν υπάκουε σ’ αυτήν, θα αμάρτανε μπροστά
στον Θεό. Μπορείς να διαβάσεις την ιστορία αυτή ολοκληρωμένη στο Γένεσις κεφάλαιο 39.
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B. Ανακάλυψε τον κύριο λόγο για τον οποίο ο
ηγέτης σού είπε να το κάνεις
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν καταλαβαίνεις τον κύριο λόγο για τον οποίο
σου ζήτησαν να κάνεις κάτι, τότε δεν θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με το σωστό τρόπο.
Μόλις ανακαλύψεις τον κύριο λόγο γιατί σου ζητήθηκε να κάνεις κάτι που είναι λάθος,
τότε θα πρέπει να αποφασίσεις σε ποια απ’ αυτές τις τέσσερις ομάδες κατατάσσεται αυτό.

1. Ο κύριος λόγος είναι για το δικό σου καλό;
Δεν είναι ο κύριος λόγος αμαρτία; Βλέπε Δανιήλ 1 για ένα παράδειγμα με τον ηγέτη
του Δανιήλ ο οποίος ήθελε το καλύτερο για την εκπαίδευση των νεαρών ανδρών. Ο ηγέτης
δεν προσπαθούσε να κάνει τον Δανιήλ και τους τρεις φίλους του να αμαρτήσουν.
Οι προθέσεις του ήταν να παρέχει αυτήν που πίστευε ότι ήταν η καλύτερη τροφή για να
μπορούν να είναι όλοι τους υγιείς.

2. Ο κύριος λόγος είναι για να σε κάνει να
αμαρτήσεις;
Βλέπε το Γένεσις 39 και Δανιήλ 3 για δύο παραδείγματα απ’ αυτό. Στο Γένεσις 39 ο
Ιωσήφ ήταν σκλάβος στο σπίτι του Πετεφρή. Η σύζυγος του Πετεφρή προσπάθησε να κάνει
τον Ιωσήφ να κοιμηθεί μαζί της. Είναι ξεκάθαρο ότι οι προθέσεις της ήταν να διαπράξει κάτι
που παραβίαζε τους νόμους του Θεού.
Στο Δανιήλ 3 ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβέδ-Νεγώ ήρθαν αντιμέτωποι με τη λατρεία
ειδώλων. Τους δόθηκε εντολή να γονατίσουν και να προσκυνήσουν το είδωλο το οποίο
έκαναν προς τιμή του βασιλιά. Αυτοί οι άντρες αντιληφθήκαν ξεκάθαρα το αίτημα, και
πώς ευθέως αυτό παραβίαζε τους νόμους του Θεού. Οι ηγέτες εκείνης της χώρας δεν
ενδιαφέρονταν για το τι έλεγαν οι νόμοι του Θεού όσον αφορά την προσκύνηση άλλων θεών.

3. Μήπως ο ηγέτης σε δοκιμάζει για να δει τι θα
κάνεις;
Κοίτα το Γένεσις 22:1-19 και Εβραίους 11:17-19. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ να πάει να
σκοτώσει το γιο του και να τον θυσιάσει στον Θεό. Κι όμως οι νόμοι του Θεού λένε να μην
φονεύσουμε. Στο Γένεσις 22:1 λέει ότι ο Θεός δοκίμαζε τον Αβραάμ.

4. Αστειεύεται ο ηγέτης;
Μερικές φορές οι ηγέτες θα σου πουν να κάνεις κάτι, αλλά αυτοί αστειεύονται και
βέβαια δεν περιμένουν βασικά από σένα να κάνεις αυτό που σου είπαν.
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Γ. Εάν ο κύριος λόγος για τον οποίο ο ηγέτης
σου σου είπε να το κάνεις είναι για το καλό
σου (όχι αμαρτία), οφείλεις να υπακούσεις
1. Βρες κάποιον άλλο τρόπο να το κάνεις για να μην
χρειάζεται να αμαρτήσεις
Σιγουρέψου ότι με τον δικό σου τρόπο (τον δημιουργικό εναλλακτικό τρόπο)
πραγματοποιείς τους στόχους του ηγέτη σου. Στο Δανιήλ κεφάλαιο ένα, ο Δανιήλ βρήκε
έναν άλλον τρόπο να μείνει υγιής. Ο τρόπος ο δικός του δεν παραβίαζε κανέναν από τους
νόμους του Θεού, εκεί που αν υπάκουε στην αρχική διαταγή θα είχε παραβιάσει τους νόμους
του Θεού. Να είσαι δημιουργικός! Προσπάθησε ο τρόπος ο δικός σου να είναι όσο πιο απλός
μπορεί να είναι. Προσευχήσου και ζήτησε από τον Κύριο να σε βοηθήσει να βρεις έναν άλλο
τρόπο να το κάνεις—ένα δημιουργικό εναλλακτικό τρόπο.

2. Μίλησε στον ηγέτη σου
Σιγουρέψου ότι θα έχεις μια στάση υπακοής και μια επιθυμία να υπακούς στον ηγέτη
σου. Πες του/της ότι θέλεις να τον /την βοηθήσεις να φτάσει τους στόχους του/της.
Εισηγήσου στον ηγέτη σου τον δικό σου τρόπο για να γίνει αυτή η δουλειά.
Εξήγησέ του/της γιατί θέλεις να το κάνεις με άλλον τρόπο. Πες του/της πως έχει ολόκληρη η
κατάσταση. Μην απαιτείς από τον ηγέτη σου να σου επιτρέψει να γίνει αυτό με το δικό σου
τρόπο. Μην καταδικάζεις ή κριτικάρεις τον ηγέτη σου.

3. Δώσε χρόνο στο Θεό ν’ αλλάξει τη γνώμη του
ηγέτη σου
Αν ο Θεός θέλει ο/η ηγέτης σου να αλλάξει γνώμη, Αυτός θα ασκήσει πίεση στον
ηγέτη σου. Να είσαι έτοιμος για την πίεση που θα ασκήσει πάνω σου και ο δικός σου
ηγέτης. Αυτή η πίεση είναι για δικό σου καλό, για να σε βοηθήσει να αναπτύξεις τα στοιχεία
του χαρακτήρα που θέλει ο Θεός να έχεις.
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Δ. Αν ο κύριος λόγος για τον οποίο ο ηγέτης
σου σου είπε να το κάνεις είναι ν’
αμαρτήσεις, οφείλεις να τον παρακούσεις
Βλέπε Δανιήλ 3 για ένα παράδειγμα αυτού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζεις ότι
η σαφής πρόθεση του ηγέτη σου είναι να σε κάνει να αμαρτήσεις. Όταν βλέπεις την ιστορία
από τον Δανιήλ 3, βλέπεις τρεις άνδρες οι οποίοι είναι θαρραλέοι, κι όμως ευγενικοί με τον
βασιλιά.
Σήμερα ένας κοινός τόπος όπου ζητείται από τους Χριστιανούς να αμαρτήσουν είναι ο
τόπος της εργασίας τους. Το αφεντικό τους τούς ζητά να αλλάξουν μια αναφορά για να
δείχνει ότι η κατάσταση είναι καλή, και να καλύψουν τα προβλήματα της δουλειάς. Είναι
ξεκάθαρο ότι ζητούν από τον Χριστιανό να πει ψέματα.
Μια παρόμοια κατάσταση που αντιμετωπίσανε κάποιοι άλλοι είναι με τις εμπορικές
πωλήσεις, όπου το αφεντικό τούς ζητάει να πούνε ψέματα στον πελάτη για να τον πείσουν να
αγοράσει το αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν πουλάνε.

1. Μίλησε στον ηγέτη σου
Δείξε σεβασμό στον ηγέτη σου. Να έχεις μια στάση υπακοής προς τον ηγέτη σου.
Ρώτα τον ηγέτη σου ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σου ζήτησε να κάνεις κάτι.
Σιγουρέψου ότι κατανοείς την απάντηση. Πιθανόν ο κύριος λόγος αυτού να είναι
διαφορετικός από αυτόν που εσύ νόμισες ότι ήταν. Πιθανόν ο κύριος λόγος γι’ αυτόν δεν
ήταν για να σε κάνει να αμαρτήσεις.
Εξήγησε στον ηγέτη σου γιατί πιστεύεις ότι αυτό είναι λάθος και για ποιο λόγο θα
πρέπει να μην υπακούσεις στην εντολή. Μην καταδικάζεις τον ηγέτη σου όταν του εξηγείς
τον λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να υπακούσεις.

2. Δώσε χρόνο στον Θεό να αλλάξει τη γνώμη του
ηγέτη σου
Αν ο Θεός θέλει ο/η ηγέτης σου να αλλάξει γνώμη, Αυτός θα ασκήσει πίεση στον
ηγέτη σου. Να είσαι έτοιμος για την πίεση που θα ασκήσει πάνω σου και ο δικός σου
ηγέτης. Αυτή η πίεση είναι για δικό σου καλό, για να σε βοηθήσει να αναπτύξεις τα στοιχεία
του χαρακτήρα που θέλει ο Θεός να έχεις.
Παροιμίες 21:1
Είν’ η καρδιά του βασιλιά στο χέρι του Κυρίου· σαν των νερών τα
ρεύματα τη στρέφει όπου θέλει.
Αυτό είναι ένα δύσκολο εδάφιο της Βίβλου. Είναι δύσκολο να διατηρείς την πίστη σου
λόγω του ότι συχνά διαφωνούμε με ορισμένες αποφάσεις που παίρνουν οι ηγέτες μας.
«Αν ο Θεός κατευθύνει τους ηγέτες μου, τότε ο Θεός πρέπει να είναι συγχυσμένος.»
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Αυτό το εδάφιο δεν σημαίνει ότι ο Θεός συμφωνεί με την κάθε απόφαση που παίρνουν
οι ηγέτες σου. Αλλά αυτή η υπόσχεση το κάνει ξεκάθαρο ότι ο Θεός παρακολουθεί τους
ηγέτες σου, και Αυτός μπορεί να τους κατευθύνει να αλλάξουν τις αποφάσεις τους όπως ο
Θεός αλλάζει την κατεύθυνση της ροής του ποταμού.
Το δύσκολο μέρος για σένα είναι να προσμένεις τον Θεό, δίνοντάς Του την άδεια να
κάνει αυτό που Αυτός γνωρίζει ότι είναι το καλύτερο. Συχνά θέλουμε μια στιγμιαία αλλαγή
πάνω στους άλλους, αλλά αυτό σπάνια συμβαίνει. Αντίθετα, πρέπει να ψάξουμε για τον
τρόπο του Θεού που θα μας βγάλει απ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αυτός έχει να σου
δώσει σοφία σε αφθονία.

3. Να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες όταν
κάνεις το σωστό
Στην 1 Πέτρου 2:20 μας δίνονται κάποιες πρακτικές συμβουλές των δεινών συνεπειών
όταν κάνουμε το σωστό στα μάτια του Θεού.
1 Πέτρου 2:20
Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που
κάνατε; Αν όμως κάνετε το καλό και σας τιμωρούν, και παρ’ όλα αυτά
δείχνετε υπομονή, τότε θα ’χετε την ευλογία του Θεού.
Αυτό το εδάφιο μιλάει για δύο διαφορετικές καταστάσεις: πρώτα, να υποστείς τις
συνέπειες του λάθους που έκανες. Δεύτερον, λέει να υποστείς τις συνέπειες για το ότι
κάνεις το σωστό από την πλευρά του Θεού. Αν ο/η ηγέτης σου αρνείται να αλλάξει γνώμη,
τότε έχεις την ευθύνη να μην υπακούσεις και σιωπηλά να υποστείς τις συνέπειες.
Δεν είναι πολύ εύκολο να δέχεσαι την τιμωρία σιωπηλά. Μπορεί να σημαίνει ότι θα
χάσεις τη δουλειά σου. Η μέρα που σταυρώθηκε ο Ιησούς είναι ένα καλό παράδειγμα του να
υπομένεις τις συνέπειες σιωπηλά ενώ έκανες το σωστό.
Ο πόνος είναι πάντα για το δικό σου όφελος. Με ποιο τρόπο χάνοντας τη δουλειά σου
να είναι προς δικό σου όφελος; Θα πρέπει να κοιτάξεις αυτή την κατάσταση από την οπτική
πλευρά του Θεού. Πρώτα, ο Θεός είναι ο Προμηθευτής σου. Μπορεί να στρέψει αυτή τη
δύσκολη κατάσταση σε μια που στο τέλος θα είναι το καλύτερο για σένα.
Ο Θεός μπορεί να σου παρέχει μια καινούρια δουλειά. Αλλά ακόμη και αν δεν το κάνει
και μείνεις με μια δουλειά που πληρώνεσαι λιγότερα, μπορείς να έχεις πεποίθηση ότι ο Θεός
είναι μαζί σου. Το να έχεις μια καθαρή συνείδηση είναι πολύ πιο πολύτιμη από το να ζεις
στην αμαρτία και να έχεις μια δουλειά με πολύ καλό μισθό.
Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις καταστάσεις για να αναπτύξει μέσα σου τα
στοιχεία που χρειάζεσαι για να είσαι ένας επιτυχής Χριστιανός. Πολλές φορές υποφέρουμε.
Ωστόσο, συνήθως είναι εξαιτίας ενός από αυτούς τους τρεις λόγους:
1. Τις παλιές μας συνήθειες
2. Την έλλειψη δημιουργικότητάς μας
3. Της ανυπακοής μας
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Όταν κάνουμε το καλύτερο ως προς το να υπακούσουμε στον Θεό, μπορούμε να
έχουμε την πεποίθηση ότι Αυτός θα μας βοηθήσει να αυξηθούμε. Ο Ιωσήφ στο βιβλίο της
Γένεσις 39 υπάκουσε στον Θεό, αλλά κατέληξε στη φυλακή για τις πράξεις του. Ακόμη και
μέσα στη φυλακή συνέχισε να υπηρετεί τον Θεό και τελικά ο Θεός τον χρησιμοποίησε με
έναν δυναμικό τρόπο σαν βοηθό του Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου.

4. Βγες από μια κατάσταση κατάχρησης
Μερικές φορές οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση κατάχρησης.
Μια κοπέλα 21 χρονών ζούσε στο σπίτι με τον πατέρα της ο οποίος την κακοποιούσε όλα τα
χρόνια της εφηβείας της. Ακόμη και στα 21, αυτός συνέχιζε να την κακοποιεί. Ταυτόχρονα
με την κακοποίηση ήταν επίσης και διάκονος της εκκλησίας τους και όλοι τον σέβονταν στην
εκκλησία.
Οι οικογενειακές παραδόσεις του περιβάλλοντος της και της εκκλησίας την έκανε να
δίνει μεγάλη αξία στο να τιμά τους γονείς της. Αν και ήξερε ότι αυτό που ο πατέρας της
έκανε σ’ αυτήν ήταν λάθος, δεν είχε το θάρρος να εκθέσει την αμαρτία του. Αν και ζήτησε
βοήθεια από έναν Χριστιανό σύμβουλο, δεν είχε τη θέληση να αποκοπεί από την οικογένειά
της και να εκθέσει τον πατέρα της.
Τι πρέπει να κάνει ένα άτομο όταν είναι εν μέσω μιας τέτοιας κατάστασης
κακοποίησης; Τα βήματα που υπάρχουν σ’ αυτό το κεφάλαιο δεν ισχύουν σ’ αυτό το είδος
της αμαρτίας. Δεν χρειάζεται να μείνεις σ’ αυτή την κατάσταση και «να δώσεις χρόνο στον
Θεό να αλλάξει τη γνώμη του»
Η Βίβλος είναι ξεκάθαρη, η αμαρτία πρέπει να έρχεται στο φως. Δεν είναι ποτέ το
θέλημα του Θεού να επιτρέψει σε κάποιον να σε κακοποιήσει σεξουαλικά ή να χειροδικήσει
πάνω σου. Το πρώτο βήμα είναι να βγεις από αυτή την κατάσταση κακοποίησης, αμέσως.
Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνεις ορισμένα βήματα για να προστατεύσεις τον εαυτό σου από
περισσότερη κακοποίηση. Θα πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σου παρέχουν
ασφάλεια οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν να παραμείνεις ασφαλής.

Συμπέρασμα
Ολόκληρο το κεφάλαιο διαπραγματεύτηκε με ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ας ελπίζουμε
ότι δεν θα έρθεις αντιμέτωπος με τέτοιου είδους προβλήματα τόσο συχνά. Αλλά όταν
έρχονται στο διάβα σου, θα πρέπει να προσευχηθείς και να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού για
να ανταποκριθείς με τρόπο που να τιμάει τον Θεό.
Ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ και οι δυο μας δίνουν ξεκάθαρα παραδείγματα για το πως
μπορείς να είσαι ανυπάκουος στους ηγέτες σου με τέτοιο τρόπο που να τιμάει τον Θεό.
Και οι δυο αυτοί άνδρες είχαν μια βαθιά σχέση με τον Θεό και μια επιθυμία να είναι
υπάκουοι. Η επιθυμία τους να υπακούσουν στον Θεό είναι αυτό που τους οδήγησε να μην
υπακούσουν στους ηγέτες τους. Δεν ήταν ανυπάκουοι έχοντας μια στάση επανάστασης.
Ταυτόχρονα με την ανυπακοή τους απέναντι στους ηγέτες τους, έκαναν το καλύτερο που
μπορούσαν, δηλαδή να υπακούσουν στον Θεό.
Ακόμη και όταν αντιμετωπίζεις τόσο δύσκολες καταστάσεις, αν είσαι βαθιά
δεσμευμένος στο να υπακούσεις στον Θεό με όποιο και να είναι το κόστος, Αυτός θα σου
δώσει τη δύναμη και τη σοφία για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις.
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Κεφάλαιο 5
Αποτελέσματα υπακοής και
ανυπακοής στους ηγέτες σου
Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις πολύ μακριά για να δεις τα αποτελέσματα της υπακοής και
ανυπακοής στους ηγέτες σου. Πολλές φορές αδυνατούμε να σκεφτούμε τις συνέπειες της
υπακοής ή της ανυπακοής, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πειρασμό να
παρακούσουμε έναν ηγέτη. Η Βίβλος δίνει μια σειρά από παραδείγματα για το τι συμβαίνει
όταν ένα άτομο υπακούει ή παρακούει αυτούς που είναι στην εξουσία.
Καθώς κοιτάς τα αποτελέσματα της υπακοής και ανυπακοής στους ηγέτες σου, αυτό
μπορεί να γίνει μια ισχυρή δύναμη για να σε παρακινήσει να υπακούσεις στους ηγέτες σου.
Είναι πολύ εύκολο να ασχοληθείς μόνο με την άμεση κατάσταση και να πεις, «Αυτό είναι
ηλίθιο. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Ξέρω τι είναι το καλύτερο για μένα».
Αλλά αν σταματήσεις και ρίξεις μια ματιά στα αποτελέσματα της υπακοής και της
ανυπακοής στους ηγέτες σου, μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις τα μακροχρόνια αποτελέσματα
των αποφάσεών σου. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου για το παρόν να σου στερήσει να
δεις τα μακροπρόθεσμα οφέλη της υπακοής και τις καταστρεπτικές συνέπειες της
ανυπακοής.

A. Αποτελέσματα της υπακοής στους ηγέτες
σου
Όταν επιλέγεις να υπακούς στους ηγέτες σου, βλέπεις συχνά τα οφέλη αυτής της σοφής
επιλογής. Ίσως γνωρίζεις από εμπειρία ότι η υπακοή στους ηγέτες σου δεν κάνει όλα τα
προβλήματά σου να φύγουν μακριά. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές να υπακούς στους
ηγέτες σου είναι σκληρή δουλειά, και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Η Βίβλος δεν
υπόσχεται ότι η ζωή μας θα είναι όλο χαμόγελα και ευτυχία μόνο και μόνο επειδή υπακούς
στους ηγέτες σου.
Η υπακοή μπορεί να είναι δύσκολη στην αρχή, αλλά τα μακροπρόθεσμα οφέλη
γίνονται όλο και καλύτερα όσο περνάει ο καιρός.
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1. Πώς η υπακοή επηρεάζει τη σχέση μου με τους
άλλους;
Η υπακοή επηρεάζει τις σχέσεις σου με πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο μ’ αυτόν τον
ηγέτη που σου είπε να το κάνεις αυτό. Σκέψου μια κατάσταση που πρόσφατα υπάκουσες
έναν από τους ηγέτες σου. Στη συνέχεια κάνε αυτή την ερώτηση όσον αφορά σ’ αυτήν την
κατάσταση. «Πώς η υπακοή μου σ’ αυτόν τον ηγέτη επηρέασε τη σχέση μου με τους άλλους
ανθρώπους;
1. Τον Θεό
2. Τους γονείς μου και την οικογένεια
3. Τα παιδιά μου (τα παρόντα και τα μέλλοντα)
4. Τους φίλους μου
5. Μ’ αυτούς που δουλεύω
6. Άλλους ανθρώπους που ζούνε γύρω μου
Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να μάθεις για τη ζωή σου είναι ότι η
υπακοή είναι το μονοπάτι που οδηγεί σε υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους.
Η υπακοή χτίζει γέφυρες με τους ανθρώπους, αλλά η ανυπακοή κατεδαφίζει τις σχέσεις με
τους άλλους ανθρώπους. Η υπακοή είναι ο δρόμος για την ωριμότητα.
Όταν ο Ιησούς ήταν ένα αγόρι που μεγάλωνε στο σπίτι των γονιών του, η Αγία Γραφή
λέει ότι μεγάλωνε με τη σοφία και την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων, καθώς ήταν
υπάκουος.
Λουκάς 2:51-52
51

Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά
τους με υπακοή……. 52 Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία, και η
χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους.

2. Πώς βλέπει ο Θεός την υπακοή;
Η Βίβλος ξεκάθαρα υπογραμμίζει ότι πολλά από τα προβλήματα μπορούν να
αποφευχθούν αν υπακούμε στους ηγέτες μας. Η Εργασία 7 στον Οδηγό Μελέτης σού ζητά να
κάνεις μια λίστα με τα αποτελέσματα από το όταν υπακούς στους ηγέτες σου.
Εδώ είναι ορισμένα εδάφια, που δείχνουν μερικά από τα αποτελέσματα της υπακοής.
1. Γένεσις 24
2. 1 Βασιλέων 17:8-23
3. Παροιμίες 2:1-2
4. Παροιμίες 6:20-24
5. Παροιμίες 13:13
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6. Παροιμίες 28:7
7. Ρωμαίους 13:1-6
8. Εφεσίους 6:1-3
9. Εφεσίους 6:5-8
10. Εβραίους 5:8-9, Εβραίους 13:17
11. 1 Πέτρου 2:13-17
Υπάρχουν πολλά εδάφια στη Βίβλο που μας διδάσκουν το ίδιο μάθημα, ο Θεός βάζει
ως ψηλή προτεραιότητα σε μας να μάθουμε το μάθημα της υπακοής στους ηγέτες μας.
Η Βίβλος είναι επίσης ξεκάθαρη στο ότι ο Θεός υπόσχεται να μας ευλογήσει αν υπακούμε
στους ηγέτες μας.

3. Πώς αλλάζει τη ζωή μου η υπακοή;
Καθώς υιοθετείς αυτές τις στάσεις υπακοής για τις οποίες μιλήσαμε στο Κεφάλαιο 1,
αυτές θα σε διευκολύνουν στο να υπακούς στους ηγέτες σου. Οι πράξεις υπακοής οδηγούν
σε μια αλλαγή του τρόπου ζωής σου. Η υπακοή σε βοηθάει να αναπτύξεις θετικά στοιχεία
του χαρακτήρα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε δύο απ’ αυτά, αυτοπειθαρχία και εμπιστοσύνη.

α.

Ανάπτυξε την αυτοπειθαρχία

Στο Κεφάλαιο 2 μιλήσαμε για την ανάπτυξη τριών επιπέδων της υπακοής. Καθώς
προσπαθείς να κάνεις αυτά τα τρία επίπεδα μέρος της καθημερινής σου ζωής, μπορείς να
αρχίσεις να αυξάνεσαι στον τομέα της αυτοπειθαρχίας. Επιλέγεις να κάνεις το σωστό από
μόνος σου, όχι μόνο για να αποφύγεις την οδυνηρή τιμωρία, αλλά επειδή ξέρεις ότι είναι το
σωστό να κάνεις. Ξέρεις ότι η υπακοή ευαρεστεί τον Θεό.
Η αυτοπειθαρχία ζει εντός των ορίων που εσύ
και οι ηγέτες σου έχετε θέσει για εσάς. Όσο
περισσότερο αναπτύσσεις την αυτοπειθαρχία, τόσο
πιο εύκολο θα σου είναι να αντισταθείς στους
πειρασμούς της αμαρτίας.

Τρία επίπεδα πειθαρχίας
1. Υπάκουσε, γιατί σου είπαν να
το κάνεις.
2. Υπάκουσε και ανακάλυψε τη
βασική αιτία, για την οποία
σου είπε ο ηγέτης σου να το
κάνεις.
3. Υπάκουσε από μόνος σου –
επειδή είναι το σωστό να
κάνεις.
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β.

Ανάπτυξη εμπιστοσύνης

Η υπακοή μας βοηθά να αναπτύξουμε ένα στοιχείο του χαρακτήρα, την εμπιστοσύνη.
Καθώς μαθαίνεις να εμπιστεύεται τον Θεό μπορείς να εμπιστευτείς ότι θα χρησιμοποιήσει
την υπακοή σου στους ηγέτες σου για να σε βοηθήσει να μάθεις και να γίνεις το πρόσωπο
που θέλει Αυτός να είσαι.
Η εμπιστοσύνη σε βοηθά να φτάσεις στον τόπο όπου μπορείς να πεις, «Μπορώ να
εμπιστευτώ τους ηγέτες μου, επειδή εμπιστεύομαι τον Θεό». Αυτό δεν είναι τυφλή
εμπιστοσύνη. Αλλά είναι μετρημένη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται ακόμη να έρθεις στον Θεό για
γνώση για το πώς να αποκριθείς στους ηγέτες σου. Όταν κάνουν λάθη, πώς μπορείς να είσαι
καλύτερα μαζί τους;
Ακόμα και όταν έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες, επειδή οι ηγέτες σου κάνουν λάθη ή
έχουν ελλείψεις με άλλους τρόπους, μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν έκανε
κανένα λάθος, επιτρέποντάς σε να αντιμετωπίσεις την κατάσταση αυτή. Καθώς υπακούς
στους ηγέτες σου, και συνεχίζεις να αυξάνεσαι, μπορείς να μάθεις να τους εμπιστεύεσαι με
τον τρόπο τον οποίο ο Θεός θέλει να τους εμπιστευθείς.

B. Αποτελέσματα της ανυπακοής στους ηγέτες
σου
Η ανυπακοή είναι πολύ εύκολο να τη δικαιολογήσεις, ιδιαίτερα εάν είσαι εσύ αυτός
που το κάνει! Ίσως πίστευες ότι ήταν ένας ανόητος κανόνας ή ήσουν πεπεισμένος ότι ο
ηγέτης σου δεν ήταν δίκαιος. Ίσως μπορείς να σκεφτείς πολλές καλές δικαιολογίες που
δίνουν οι άνθρωποι όταν δεν υπακούν. Ωστόσο, όλες αυτές οι δικαιολογίες δεν αλλάζουν το
γεγονός ότι πραγματικά ήταν μια συμπεριφορά ανυπακοής. Έχουμε ήδη συζητήσει εκείνες
τις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι ηγέτες μας μας ζητάνε να κάνουμε κάτι που παραβιάζει έναν
από τους νόμους του Θεού.
Υπάρχουν συνήθως σαφή αποτελέσματα εάν δεν υπακούμε στους νόμους και στους
κανόνες που καθορίζονται από τους ηγέτες μας. Μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι
άμεσα, ειδικά αν ένας αστυνόμος παρακολουθεί τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν σταματούν
στο κόκκινο φως.
Όταν τα αποτελέσματα δεν έρχονται αμέσως, ορισμένοι άνθρωποι αυταπατώνται
σκεπτόμενοι ότι μπορούν να ξεφύγουν με συμπεριφορά ανυπακοής. Μερικοί άνθρωποι δεν
βιώνουν τις συνέπειες της ανυπακοής τους.
Ο Θεός κατέστησε σαφές ότι δεν αγνοεί τη συμπεριφορά ανυπακοής μας. Αν η
πειθαρχία για την αμαρτία δεν έρθει σ’ αυτή τη ζωή, το άτομο θα αντιμετωπίσει τη κρίση του
Θεού μετά θάνατο.
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1. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανυπακοής;
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι συνεπειών οι οποίες συχνά συνδέονται με
πράξεις ανυπακοής. Πρέπει να ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στην κάθε μία από αυτές,
ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς η καθεμία σχετίζεται με την ανυπακοή.

α.

Φυσικές συνέπειες

Ο γονέας λέει στο παιδί, «μην αγγίζεις την ηλεκτρική κουζίνα. Είναι πολύ ζεστή».
Αν το παιδί δεν υπακούσει και αγγίξει την κουζίνα, η φυσική συνέπεια της εν λόγω πράξης
ανυπακοής είναι ότι το παιδί μάλλον θα κάψει το δάχτυλο.
Οι φυσικές συνέπειες είναι ακριβώς αυτό φυσικές (αυτόματες) τα αποτελέσματα μιας
συγκεκριμένης πράξης. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο με την πειθαρχία ή την
τιμωρία. Όταν είσαι ανυπάκουος στους ηγέτες σου, πάντα υπάρχουν συνέπειες. Μπορεί να
μην σε πιάνουν κάθε φορά που παρακούς τους ηγέτες σου, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες
επιπτώσεις που άφησε η ανυπακοή σου.
Μια σοβαρή συνέπεια της ανυπακοής είναι ότι θα αρχίσεις να υιοθετείς μια
συμπεριφορά η οποία θα σε διευκολύνει να είσαι ανυπάκουος στους ηγέτες σου. Αυτή η
στάση ανυπακοής το καθιστά πιο δύσκολο να υπακούς στους ηγέτες σου σε μελλοντικές
καταστάσεις. Βλέπε Γαλάτας 6:7-10.

β.

Πειθαρχία

Όταν δεν υπακούς στους ηγέτες σου, τις περισσότερες φορές θα σε πειθαρχήσουν.
Η πειθαρχία έχει την έννοια της διόρθωσης του προβλήματος. Ο στόχος της πειθαρχίας είναι
να σε βοηθήσει να ζήσεις σωστά, να επιλέξεις να υπακούσεις την επόμενη φορά που θα
έρθεις αντιμέτωπος με την ίδια κατάσταση. Στο Εβραίους 12:7-11 εξηγεί τους λόγους γιατί οι
ηγέτες σου θα σε πειθαρχήσουν.
Εβραίους 12:7-11
7

Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας· ο Θεός σάς
μεταχειρίζεται σαν παιδιά του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο
πατέρας του; 8Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει
όλοι, τότε είστε νόθα κι όχι γνήσια παιδιά. 9Έπειτα, οι σαρκικοί μας
πατέρες μάς διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες, κι όμως τους σεβόμασταν·
δε θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των
πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή; 10Οι πρώτοι μάς
διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο· εκείνος για το καλό
μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. 11Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δε
φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη· αργότερα, όμως,
αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σ’ αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν.
Μερικές μεταφράσεις της Βίβλου χρησιμοποιούν τη λέξη ‘τιμωρία’ εδώ αντί για τη
λέξη πειθαρχία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο μεταφραστής δεν χρησιμοποιεί την λεπτομερή
διάκριση ανάμεσα στην τιμωρία και στην πειθαρχία που κάνουμε εμείς εδώ σ’ αυτό το
μάθημα. Σε πολλές περιπτώσεις, η λέξη τιμωρία χρησιμοποιείται με μια ευρεία έννοια για να
περιλάβουν όλα τα είδη πειθαρχίας ή διόρθωσης.
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Η πειθαρχία έχει και το στοιχείο της ελπίδας. Η πειθαρχία γίνεται με την ελπίδα ότι θα
οδηγήσει σε μια θετική αλλαγή στη ζωή του ατόμου που δεν υπακούει. Όποια μορφή και να
έχει η πειθαρχία θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα να καθοδηγήσεις το άτομο σε μια
καλύτερη κατανόηση για το ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ζει.
Όσο πιο γρήγορα μάθεις τα μαθήματα της πειθαρχίας, τόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή
σου. Η ανυπακοή σε οδηγεί σε καταστροφικά μονοπάτια. Η πειθαρχία είναι σχεδιασμένη να
σε φέρει πίσω στο σωστό δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στην πραγματική ζωή.

γ.

Τιμωρία

Η τιμωρία, έτσι όπως την προσδιορίζουμε εδώ, έχει την ιδέα ότι κάποιο είδος οδυνηρής
εμπειρίας επιβάλλεται στο άτομο για να το τιμωρήσουν για τις πράξεις της ανυπακοής του.
Η τιμωρία έχει την έννοια του όταν ανυπακούς τους ηγέτες σου θα πρέπει να υποφέρεις για
τις πράξεις σου.
Η τιμωρία δεν στοχεύει πάντα στο να βοηθήσει να διορθωθεί το πρόβλημα. Εστιάζεται
στο να πληρώσεις για το λάθος που έκανες. Ένας από τους στόχους της τιμωρίας είναι να σε
κάνει να αισθανθείς τόσο πολύ πόνο ούτως ώστε να σταματήσεις να έχεις αυτή τη
συμπεριφορά ανυπακοής.
Η τιμωρία δεν σου διδάσκει απαραίτητα και το πώς να είσαι υπάκουος. Αυτός είναι ο
πρωταρχικός σκοπός της πειθαρχίας. Η τιμωρία βασίζεται πάνω στον κανόνα, «ο πόνος
κινητοποιεί την αλλαγή».
Στην κοινωνία μας, μπορεί να σου ζητηθεί να πληρώσεις πρόστιμο αν παραβείς
ορισμένους κανόνες, για παράδειγμα αν παραβείς έναν κανόνα του Κ.Ο.Κ. Άλλες όμως
πράξεις ανυπακοής έχουν βαρύτερη τιμωρία, όπως της φυλάκισης.

δ.

Εκδίκηση

Η εκδίκηση επικεντρώνεται στο να πάρει αντίποινα από το άτομο που έκανε λάθος.
Αν ο Τζιμ ξυλοκόπησε το μικρό αδελφό σου, τότε και εσύ θα ξυλοκοπήσεις τον Τζιμ, ή θα
ζητήσεις από κάποιον φίλο σου να το κάνει για σένα. Εκδίκηση είναι να πάρεις την ευθύνη
στα δικά σου χέρια για να τιμωρήσεις το άτομο που έκανε το λάθος.
Η εκδίκηση αγνοεί τις σχέσεις εξουσίας και τις ευθύνες που έχουν οι ηγέτες να
φροντίσουν ώστε να δοθεί η κατάλληλη πειθαρχία στο άτομο που δεν υπάκουσε. Στο
Ρωμαίους 12:17-21 επεξηγεί τι πρέπει να κάνει ένας Χριστιανός όσον αφορά την εκδίκηση.
Ο Θεός λέει, «Άφησε την εκδίκηση σε Μένα».
Ρωμαίους 12:17-21
17

Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να
κάνετε το καλό σ’ όλους τους ανθρώπους.18Όσο εξαρτάται από σας, να
ζείτε ειρηνικά με όλους.19Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς
εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως
λέει η Γραφή: Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω,
λέει ο Κύριος. 20Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ’ του να φάει· αν
διψάει, δώσ’ του να πιει· ……. 21Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό,
αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό.
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Όταν παίρνεις εκδίκηση απ’ αυτούς που σου έσφαλαν, τότε εμποδίζεις τον Θεό να
κάνει αυτό που θέλει Εκείνος γι’ αυτή την κατάσταση. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, αλλά
θα πρέπει να μάθεις να εναποθέτεις αυτές τις οδυνηρές καταστάσεις μέσα στα χέρια του
Θεού και να Του πεις, «Κύριε, παραιτούμαι από το δικαίωμά μου να πάρω εκδίκηση απ’
αυτό το άτομο».

2. Πώς η ανυπακοή επηρεάζει τη σχέση μου με τους
άλλους;
Η ανυπακοή επηρεάζει τις σχέσεις σου με πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο με τον ένα
ηγέτη που σου είπε τι πρέπει να κάνεις. Πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε το πώς η δική μας
ανυπακοή θα επηρεάσει τους άλλους. Σκέψου μια κατάσταση που έγινε πρόσφατα όπου δεν
υπάκουσες σε έναν ηγέτη σου. Στη συνέχεια κάνε αυτή την ερώτηση όσον αφορά σ’ αυτή
την κατάσταση. «Πώς αυτή η συμπεριφορά μου της ανυπακοής επηρέασε τις σχέσεις μου μ’
αυτούς τους ανθρώπους;»
1. Τον Θεό
2. Τους γονείς μου και την οικογένεια
3. Τα παιδιά μου (τα παρόντα και τα μέλλοντα)
4. Τους φίλους μου
5. Μ’ αυτούς που δουλεύω
6. Άλλους ανθρώπους που ζούνε γύρω μου
Όταν πιστέψεις ότι είναι εντάξει να ανυπακούς στους ηγέτες σου, ενεργοποιείς μια
σειρά ανταποκρίσεων. Η ανυπακοή συχνά είναι το έναυσμα για περισσότερες συγκρούσεις.
Καθώς η ανυπακοή φέρνει σύγκρουση στις σχέσεις, συνήθως οδηγεί σε διάλυση αυτής της
σχέσης, ιδιαίτερα αν αρνείσαι να παραδεχτείς ότι η ανυπακοή σου ήταν λάθος.

3. Πώς βλέπει ο Θεός την ανυπακοή;
Η Βίβλος δίνει κάποια παραδείγματα για το τι συνέβη στους ανθρώπους που δεν
υπάκουσαν σ’ ανθρώπους στην εξουσία. Η Εργασία 8 στον Οδηγό Μελέτης σού ζητά να
κάνεις μια λίστα με τα αποτελέσματα όταν δεν υπακούς στους ηγέτες σου. Εδώ είναι
ορισμένα εδάφια, τα οποία μιλούν για τα αποτελέσματα της ανυπακοής.
1. Γένεσις 39
2. Α’ Σαμουήλ 13 & 14
3. Παροιμίες 13:13
4. Παροιμίες 5:12-14
5. Παροιμίες 15:9-10
6. Πράξεις 5:17-41
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Υπακοή σε Ανθρώπους
7. Ρωμαίους 13:1-6
8. 2 Κορινθίους 10:6
9. 1 Πέτρου 2:13-17

Ποιες άλλες ιστορίες ή εδάφια της Βίβλου έχεις βρει που απεικονίζουν την ανυπακοή;
Γράψε εκείνα τα εδάφια δίπλα σ’ αυτά που έχουν ήδη γραφτεί.
Ο Θεός το κάνει σαφές ότι όταν υπακούμε στους ηγέτες μας, στην πραγματικότητα
υπακούμε σ’ Αυτόν. Έχουμε ήδη δει τις σπάνιες εξαιρέσεις αυτού στο Κεφάλαιο 4.
Η ανυπακοή τρέφει την πνευματική τύφλωση. Οι πράξεις της ανυπακοής μας συχνά
προέρχονται από μια σκέψη που λέει, «Εγώ ξέρω ποιο είναι το καλύτερο για μένα. Κανένας
δεν θα με πιέσει να κάνω αυτή την ανοησία που μου λένε».
Εσύ γυρνάς την πλάτη σου στον Θεό όταν δεν υπακούς στους ηγέτες σου.
Κατευθύνεσαι σ’ ένα μονοπάτι αυταπάτης και σκότους. Αν δεν σταματήσεις, η ανυπακοή θα
σε οδηγήσει στην καταστροφή. Πρέπει να κάνεις μια αυτοεξέταση και να πεις στον εαυτό
σου, «Αφήνω αυτή την πεισματάρικη στάση στη ζωή μου να με στερεί από το να δω το
καλύτερο που έχει ο Θεός για μένα;»

4. Η ανάγκη για πειθαρχία και τιμωρία σήμερα
Απλά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στο θέμα της υπακοής δεν αλλάζει
τη ζωή σου αυτόματα. Εξετάσαμε το πώς μπορείς να υπακούσεις στους ηγέτες σου. Έχουμε
συζητήσει για τα οφέλη της υπακοής και τις αρνητικές συνέπειες της ανυπακοής απέναντι
στους ηγέτες σου.
Αλλά αυτό το θέμα της υπακοής δεν είναι απλά μια θεωρία. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε
καταστάσεις, σχεδόν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, να
υπακούσω ή να μην υπακούσω; Αυτό δεν είναι ένα μάθημα που θα πρέπει να περιμένεις 6
μήνες ή ένα χρόνο πριν αρχίσεις να το εφαρμόζεις. Οι ευκαιρίες για να το εφαρμόσεις στη
ζωή σου πολύ πιθανόν θα έρθουν στο διάβα σου στις επόμενες ώρες, αν όχι νωρίτερα. Έτσι,
τι πρόκειται να κάνεις;
Πολλοί από εμάς κατά καιρούς ακόμη αγωνιζόμαστε με το θέμα της υπακοής.
Οι πράξεις ανυπακοής σου φανερώνουν την ανάγκη σου για πειθαρχία. Ο Θεός έχει θέσει
ηγέτες μέσα στη ζωή σου, και μία από τις ευθύνες που έχεις είναι να σε πειθαρχήσουν όταν
δεν υπακούς. Μερικοί ηγέτες μπορεί να απορρίψουν τις ευθύνες που τους έχει δώσει ο Θεός
και δεν θα σε πειθαρχήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια και να σε
τιμωρήσουν με έναν τρόπο που δεν ευχαριστεί τον Θεό.
Έτσι όταν εσύ πειθαρχείς ή τιμωρείσαι, ο Θεός σου δίνει μια ευκαιρία να αλλάξεις,
να αναπτυχθείς. Η επιλογή είναι δική σου. Πώς θα ανταποκριθείς;
Εβραίους 12:11
Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δε φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά
λύπη· αργότερα, όμως, αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σ’ αυτούς που
διαπαιδαγωγήθηκαν.
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Ποιες μέθοδοι πειθαρχίας θα σε βοηθούσαν σε μεγάλο βαθμό; Αυτή είναι μια δύσκολη
ερώτηση για τους περισσότερους ηγέτες να απαντήσουν. Πώς μπορούν να σε πειθαρχήσουν
εσένα με έναν τρόπο που θα σε βοηθήσει να κάνεις τις θετικές αλλαγές που θέλει ο Θεός να
κάνεις στη ζωή σου;
Αν είσαι σε μια θέση ηγεσίας και θα πρέπει να πειθαρχείς άλλους, τα παιδιά σου, τους
συνεργάτες σου στη δουλειά, ή κάποιους άλλους, τότε έχεις μια επιπρόσθετη ευθύνη.
Πώς μπορείς να κάνεις αυτά τα άτομα να πειθαρχήσουν με τρόπο που να τιμάει τον Θεό;
Ένα θέμα είναι σαφές, η πειθαρχία θα είναι μέρος της ζωής σου για τα επόμενα χρόνια,
γιατί όλοι μας θα έρθουμε αντιμέτωποι με ευκαιρίες να μην υπακούσουμε. Δυστυχώς,
οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε ελλιπείς στο να φτάσουμε στο επίπεδο υπακοής που
έχει ο Θεός για μας και θα χρειαστεί να πειθαρχήσουμε.

Συμπέρασμα
Το να υπακούς στους ηγέτες σου είναι πιθανόν ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα που
μπορείς να μάθεις στη ζωή σου. Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα γίνει η υπακοή ένα συνεπές μέρος
της ζωής σου, τόσο πιο γρήγορα θα γευθείς τα οφέλη που έρχονται με την υπακοή.
Η υπακοή είναι ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης—να γίνουμε τα ώριμα άτομα που
θέλει ο Θεός να είμαστε. Υπάρχει μια μάχη μέσα στη ζωή σου, και μπορεί να μαίνεται ακόμη
και σήμερα. Το να επιλέγεις να υπακούσεις ή να μην υπακούσεις μπορεί να αποτελεί μια
καθημερινή μάχη για σένα.
Καθώς προσπαθείς να βάλεις αυτά τα τρία επίπεδα υπακοής στη ζωή σου μπορείς να
είσαι σίγουρος ότι θα σε οδηγήσουν σε ένα μονοπάτι βαθύτερης ειρήνης. Αυτό είναι επίσης
το μονοπάτι για μια καλύτερη σχέση με άλλους ανθρώπους. Μην συμβιβάζεσαι με τίποτα
λιγότερο από το καλύτερο που έχει ο Θεός για σένα.

