
1 

 

 

 

ΣΟΦΙΑ 
 

 

  



2 

 

Περιεχόμενα 

Περιεχόμενα 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τον J. Cecil Young ............................................................................................ 4 

Πρώτο Κεφάλαιο ....................................................................................................................... 5 

Κεφάλαιο Δεύτερο .................................................................................................................... 6 

Κεφάλαιο Τρίτο ......................................................................................................................... 9 

Κεφάλαιο τέσσερα .................................................................................................................. 10 

Κεφάλαιο 5 .............................................................................................................................. 12 

Κεφάλαιο έξη........................................................................................................................... 14 

Κεφάλαιο επτά ........................................................................................................................ 17 

Κεφάλαιο Οκτώ ....................................................................................................................... 18 

Κεφάλαιο Εννέα ...................................................................................................................... 23 

Κεφάλαιο δέκα ........................................................................................................................ 25 

Κεφάλαιο έντεκα ..................................................................................................................... 29 

Η συνέχεια ............................................................................................................................... 31 

Ευρωπαϊκή χριστιανική αποστολή στην Ελλάδα .................................................................... 33 

Παράρτημα: Η συνέχεια της Ιστορίας ..................................................................................... 33 

ΚΟΣΟΒΟ ................................................................................................................................... 34 

ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. ............................................................................................................... 34 

ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΟΙ ......................................................................................................................... 35 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ............................................................................................................................... 36 

ΥΛΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ..................................................................................................... 37 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.kyriakosxolio.gr .................................. 38 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ............................................................................................................. 39 

Chapter One ............................................................................................................................ 39 

Chapter Two ............................................................................................................................ 40 

Chapter Three .......................................................................................................................... 42 

Chapter Four ............................................................................................................................ 43 

 Chapter Five ............................................................................................................................ 44 

Chapter Six ............................................................................................................................... 46 

Chapter Seven ......................................................................................................................... 47 

Chapter Eight ........................................................................................................................... 49 

Chapter Nine............................................................................................................................ 51 

Chapter Ten ............................................................................................................................. 52 

Chapter Eleven ........................................................................................................................ 55 



3 

 

Sequel ...................................................................................................................................... 56 

European Christian Mission  in Greece ................................................................................... 57 

 

 

  



4 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τον J. Cecil Young 
 

Οι Έλληνες ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν  είχαν ποτέ τόσο καλές ευκαιρίες! Στις βιτρίνες σε 

κάθε ταξιδιωτικό γραφείο, η έκκληση των ελληνικών νησιών και της ηπειρωτικής χώρας 

φωνάζει από γυαλιστερά έγχρωμα φυλλάδια φωτογραφιών όπου οι ηλιόλουστες παραλίες 

δείχνουν στο καλύτερο πλεονέκτημα το γαλαζοπράσινο γαλάζιο της γύρω θάλασσας. Η Ελ-

λάδα - η χώρα της μυθολογίας, της αρχαιολογίας και της φιλοσοφίας, η Αθηναϊκή Ακρό-

πολη,  η πατρίδα του Ομήρου, του Αρχιμήδης του Ευριπίδη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

παρέχει τροφή για το μυαλό καθώς και ξεκούραση για το σώμα. 

 

Η Χριστιανική Εκκλησία επίσης κοιτάζει προς την Ελλάδα ακολουθώντας τα βήματα του Α-

ποστόλου Παύλου και των συναδέλφων του ιεραποστόλων στα ταξίδια τους με την Εκκλη-

σία τα οποία καταγράφονται στις Πράξεις των Αποστόλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν 

ότι οι μαθητές της Βίβλου σε όλες τις εποχές έχουν επιδοθεί στη μελέτη της Ελληνικής Και-

νής Διαθήκης για καλύτερη κατανόηση των Γραφών και ιδιαίτερα εκείνων που είναι γνω-

στές ως οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. 

 

Παρά τα πολλά στοιχεία της θρησκείας που απεικονίζεται στην αρχιτεκτονική, τα μνη-

μεία, τους ιστορικούς χώρους και τα υπέροχα χειρόγραφα, η Ελλάδα σήμερα, κυρίως, όπως 

οι Αθηναίοι του Αγίου Παύλου, προσφέρει μεγάλο μέρος της λατρείας της στον «Άγνωστο 

Θεό». Περίπου το 97% του πληθυσμού ισχυρίζονται ότι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 

όχι λόγω του παιδικού τους βαπτίσματος, αλλά λόγω του γεγονότος ότι γεννήθηκαν σε ένα 

σπίτι όπου οι γονείς είναι επίσημα μέλη της. Στην πραγματικότητα λιγότερο από 5% του ο-

λικού πληθυσμού παρακολουθεί τις θρησκευτικές λειτουργίες σε μια τακτική βάση. Αν οι 

θεοί της αρχαίας Ελληνικής παγανιστικής θρησκείας και μυθολογίας έχουν εξαφανιστεί από 

τη θέα, δεν έχουν φύγει από το μυαλό, γιατί κατά κάποιο τρόπο έχουν αντικατασταθεί με 

εικονοστάσια, αγίους και εικόνες, που αντιπροσωπεύονται σε πολιτιστικές και θρησκευτι-

κές παραδόσεις  και λατρείες. 

 

Η αλήθεια είναι ότι η Ευαγγελική Εκκλησία στην Ελλάδα σήμερα αντιπροσωπεύει μόνο 

μια μικρή μειονότητα, που αριθμεί το πολύ περίπου 10.000 μέλη, κυρίως σε μικρές εκκλη-

σίες. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι η συντριπτική πλειονότητα των πόλεων και των χωριών 

της Ελλάδας δεν έχει ευαγγελική μαρτυρία. Ωστόσο, το Μικρό δεν είναι απαραίτητα αδύ-

ναμο, ο περιορισμός σημαίνει αναποτελεσματικότητα. Υπάρχει μια Εκκλησία της Καινής 

Διαθήκης σήμερα στην Ελλάδα, όπως στις ημέρες της προέλευσής της. 

 

πρΓια να καταλάβετε αυτήν την εκκλησία, σας δίνουμε την ιστορία μιας ιεραποστόλου της 

ιεραποστολικής οργάνωσης E.C.M. (European Christian Mission)  όπως καταγράφτηκε από 

την Elsie Loewen, που γράφει με τον «αέρα» μιας δημοσιογράφου που ασχολείται με θρη-

σκευτικά θέματα που μας φέρει με το πνεύμα, όχι στην Κόρινθο, ούτε στην Αθήνα ούτε στη 

Θεσσαλονίκη, αλλά για να συναντήσουμε τη ΣΟΦΙΑ από την ΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
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Πρώτο Κεφάλαιο 
‘Σοφία, είσαι έτοιμη;’ 

 

 

«Με κάθε τικ του ρολογιού, πεθαίνουν δύο άνθρωποι στον κόσμο. Εάν ήρθε η ώρα σου εί-

σαι έτοιμη; 

 

Η πλάτη της σφίχτηκε ακούσια καθώς ακουμπούσε στο σκληρό ξύλινο θρανίο. Οι παλάμες 

της ήταν ΄σφιγμένες παθητικά στην αγκαλιά της και ξαφνικά τράβηξε τη Βίβλο της με ένα 

παγωμένο κράτημα και έκλεισε τα μάτια της σαν να απαγόρευε την είσοδο σε ένα επώδυνο 

όραμα που ξαφνικά της σπρώχτηκε πάνω της. Ένα κύμα πανικού από βαθιά μέσα επιτάχυνε 

ένα αδυσώπητο χτύπημα στα αυτιά της που δεν κατάφερε να πνίξει την ερώτηση, επανα-

λαμβανόμενη με όλες τις τρομερές συνέπειές της από τον άμβωνα. 

«Είσαι έτοιμη;» 

«Σταμάτα!» Το μυαλό της σχεδόν ούρλιαξε τη διαταγή της που τα ξερά της χείλη δεν 

μπορούσαν να πουν. 

Τα είχε ακούσει όλα πριν. Στην πραγματικότητα, εάν δινόντουσαν  βραβεία για πιστότητα 

στην παρακολούθηση του Κυριακού σχολείου στο όπου πήγαινε στα μαθήματα πιο τακτικά  

από το μέσο όρο τετρακοσίων παιδιών, η Σοφία Καρυπίδου θα  τα είχε κερδίσει με χειρο-

κροτήματα. Ακόμα και ως κοριτσάκι, το πρωί της Κυριακής ήταν το υψηλό σημείο της εβδο-

μάδας της και καμία επίθεση ανέμου ή βροχής δεν μπορούσε να την αποτρέψει να κάνει 

μια έγκαιρη εμφάνιση, με τη Βίβλο στο χέρι. Οι καθηγητές έδειχναν ικανοποιημένοι  από τη 

συμμετοχή της με ζήλο σε μαθήματα και διαγωνισμούς στην τάξη, και ήταν μια σπάνια πε-

ρίπτωση που οι προσπάθειές της έκαναν σαν αποτέλεσμα να παίρνει την πρώτη θέση. Μα-

κρά αποσπάσματα απομνημονευμένων Γραφών τα απήγγειλε χωρίς δισταγμό προς μεγάλη 

στενοχώρια των λιγότερο αφοσιωμένων συμμαθητών της. 

Ο ενθουσιασμός της δεν ελαττώθηκε στα χρόνια της εφηβείας της. Θα ήταν η ευχή πολ-

λών μανάδων να είχαν και οι κόρες τους ένα άγγιγμα από τον ίδιο θρησκευτικό πυρετό. 

Γιατί λοιπόν μια ερώτηση ρουτίνας του ποιμένα να προκαλέσει τόση ανησυχία και τόσο 

πανικό μέσα της  που την έκανε να ανατριχιάσει; Ακόμη και οι τρίχες στα χέρια της είχαν 

σηκωθεί σαν αγκάθια σκαντζόχοιρου. Μα και βέβαια, ήταν έτοιμη. Δεν ερχόταν τακτικά 

στην εκκλησία σε όλη τη διάρκεια των δεκαεφτά της χρόνων; Δε διάβαζε τη Βίβλο της; Δεν 

προσευχόταν; 

Ο άνδρας πίσω από τον άμβωνα πάντα ήταν φίλος της, όμως ένιωθε ότι δεν υπήρχε η ευ-

κολία της φιλίας καθώς ένιωθε το διαπεραστικό του βλέμμα να την εξατμίζει, και καθώς το 

εκκλησίασμα άκουγε σε απόλυτη ησυχία, και ένιωθε ότι τα λόγια του κήρυκα την χτυπού-

σαν αλύπητα. Τώρα αυτός είχε όλα τα φοβερά χαρακτηριστικά ενός κριτή. Του δική της 

κριτή. 

 

Η εσωτερική ταραχή σταμάτησε τόσο ξαφνικά όσο είχε αρχίσει, όμως μέσα της έμεινε μια 

ενοχλητική αποκάλυψη, που την υπογράμμιζε ένα εδάφιο που το ήξερε από μνήμης που 

κάποτε το έλεγε πολύ εύκολα. Το εδάφιο Προς Εβραίους 9:27  ήταν μπροστά της με την αυ-

στηρή του υπόσχεση για το μέλλον « ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ 

τοῦτο κρίσις,»(Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν κι ύστερα κρίνονται από το Θεό, μετά-

φραση της Βιβλικής Εταιρείας στη Δημοτική.) 

 

Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε δημιουργηθεί από την ζωηρή της φαντασία. Πραγματικά κά-

ποτε θα στεκόταν μπροστά σε ένα δικαστή και Αυτός δε θα τη ρωτούσε πόσα κεφάλαια 

μπορούσε να απαγγείλει. Ούτε θα εντυπωσιαζόταν από την παρακολούθηση της εκκλησίας 

χωρίς να έχει απουσίες.  Όσο για τις προσευχές τις, αυτή ήξερε ποια θα ήταν η απάντηση 

Του. “Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι· Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ ʼ ὁ 

ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.” (Στη βασιλεία του Θεού δε θα μπει 
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όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. 

Μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας 7:21) 

 

Σαν να έβλεπε σε ένα καθρέφτη την ψυχή της, για πρώτη φορά είδε μια ματιά του εαυτού 

της, όχι την αγαπημένη εικόνα που παρουσίαζε στους άλλους, αλλά όπως την έβλεπε ο 

Θεός, μια χαμένη αμαρτωλή.   

Έπρεπε να μιλήσει στον ποιμένα της εκκλησίας. Ξαφνικά δεν είχε σημασία ότι αυτός ή ο-

ποιεσδήποτε άλλες γνωριμίες της ζωής του θα μπορούσαν να πιστεύουν ότι είναι παράξενο 

το γεγονός ότι αυτή, η Σοφία, δεν είχε καμία εγγύηση σωτηρίας. Το μόνο που είχε σημασία 

ήταν να αφαιρεθεί για πάντα το βάρος της ενοχής που την βάρυνε όλο και περισσότερο. 

 

Αν και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρύψει την έκπληξή του από την ταραγ-

μένη νεαρή γυναίκα που τον ζήτησε μετά τη λατρεία, η ανταπόκριση της στο μήνυμά του 

τον είχε ξαφνιάσει εντελώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υποψιαζόταν ότι μέσα της υ-

πήρχε μια βαθιά πνευματική ανάγκη. Στην πραγματικότητα, η παρακολούθηση της Σοφίας 

σε δράση υπήρξε πηγή συνεχούς χαράς για τον ηλικιωμένο ηγέτη αυτού του μεγάλου ποι-

μνίου, του οποίου η δική του εξασθενημένη αντοχή αποδείχτηκε άνιση με τις απαιτήσεις 

των ποιμαντικών του καθηκόντων. Θα μπορούσε άραγε να συμβαίνει ότι η εξωτερική εμφά-

νιση της υπηρεσίας δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση μια εσωτερική ειρήνη με τον 

Θεό; Υπήρχαν άλλοι για τους οποίους έκανε λάθος να θεωρούσε ως δεδομένη τη σωτηρία 

τους; Μερικοί για τους οποίους θα μπορούσε κάποια μέρα να λογοδοτήσει όταν τα ονό-

ματά τους δεν μπορούσαν να βρεθούν μεταξύ εκείνων που ήταν να κληρονομήσουν την 

αιώνια ζωή; 

 

Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να προσθέσει σε αυτό που ήδη γνώριζε η Σοφία ως 

αλήθεια. Αλλά η  εγκεφαλική γνώση, όπως ξανά συνειδητοποίησε, δεν ήταν απαραίτητα 

μια βεβαιότητα της καρδιάς και εξέτασε προσεκτικά τις βασικές αρχές της σωτηρίας μαζί 

της. Πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού; Πίστευε ότι πέθανε στον σταυρό 

για τις αμαρτίες του κόσμου; Για τις αμαρτίες της; Και ότι κάποια μέρα θα επέστρεφε για 

εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν ως Κύριο και Σωτήρα; 

 

Προσευχήθηκαν μαζί, και παρόλο που γνώριζε την ορολογία της προσευχής, ένιωσε τον α-

γώνα να μαίνεται καθώς άκουσε τον εαυτό της να λέει με δικά της λόγια μια ανάγκη για το 

Θεό. Είδε με μια νέα αντίληψη ότι οι προσπάθειες και τα επιτεύγματά της ήταν σκληρά κερ-

δισμένες σημαίες που τις αναζητούσε και τις συσσώρευε για να αντιμετωπίσει τις στιγμές 

που τα λανθάνοντα συναισθήματα ανεπάρκειας, που τα κρατούσε σε απόσταση εδώ και 

καιρό, θα μπορούσαν να την καταλάβουν με την  τρομακτική καταπίεσή τους. Αλλά ήταν 

πραγματικά «δικαιοσύνη σαν βρώμικα κουρέλια», αφήνοντάς την κενή και δυσαρεστημένη. 

Όταν τελικά σηκώθηκαν από τα γόνατά τους, δεν είχε τώρα καμία αμφιβολία. Τα μάτια της 

έλεγαν την ιστορία τους με λαμπρή ευγλωττία και ο ποιμένας της εκκλησίας ακούμπησε το 

χέρι του στον ώμο της ως απάντηση. Σώθηκε. Συγχωρημένη. . . Και έτοιμη. 

Τρεις μήνες αργότερα, ήταν όταν η Σοφία αισθάνθηκε ότι το ενδιαφέρον του Θεού για αυ-

τήν επεκτεινόταν πιο πέρα από τη σωτηρία της ψυχής της. 

 

. 

Κεφάλαιο Δεύτερο 
Ο Ήλιος της Ελλάδας λάμπει πιο λαμπρά 

Η ομάδα των νέων στην εκκλησία της Σοφίας παρουσίασαν μια παράσταση από ένα σκετς 

για όλη την εκκλησία. Παρουσίαζε δύο αδελφές, η μία αγαπούσε τον Κύριο και ήθελε να 
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Τον υπηρετήσει στον ιεραποστολικό αγρό, ενώ η άλλη, αγαπά τις κοσμικές ευχαριστήσεις. 

Όταν η κακή υγεία της πρώτης την εμπόδισε από του να πάει και εκπληρώσει το όνειρο της 

παρακάλεσε την άλλη να πάει στη θέση της, αλλά εκείνη δεν δέχτηκε. 

 

Νιώθοντας ένα ιδιαίτερο βάρος ένα βράδυ, έγραψε τέσσερις λέξεις σε ένα μεγάλο κομ-

μάτι χαρτί και το έδεσε, έτσι ώστε το μήνυμα να είναι προς τα μέσα, στον τοίχο που βλέπει 

στο κρεβάτι της αδελφής της. Λίγες ώρες αργότερα, όταν επέστρεψε εξαντλημένη από ένα 

έξαλλο βράδυ, τα μάτια της έπεσαν το κενό χαρτί. Πάρα πολύ κουρασμένη για να ικανοποι-

ήσει την περιέργειά της, έπεσε στο κρεβάτι και έκλεισε τα μάτια της. Όμως και πάλι μπο-

ρούσε να το βλέπει. Έβαλε το κεφάλι της στο μαξιλάρι, αλλά αυτό αποδείχθηκε επίσης ανα-

ποτελεσματικό και τελικά, με απογοήτευση σηκώθηκε και αφαίρεσε το ενοχλητικό χαρτί. 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΕ ΘΕΛΕΙ 

Η Σοφία ξαφνιάστηκε στη θέση της. Ποιος το είπε αυτό! Η φωνή είχε έρθει ακριβώς από 

δίπλα της, και όμως όλοι γύρω της δεν της έδιναν ιδιαίτερη προσοχή, όλοι ήταν συγκεντρω-

μένοι σιωπηλά στη σκηνή μπροστά τους. Μια παράξενη ανησυχία εισέβαλε στη συγκέ-

ντρωσή της. 

Το συναίσθημα επιμένει κατά τη συνήθη ώρα κοινωνίας μετά την λατρεία και αυτή ζή-

τησε συγγνώμη και έφυγε νωρίς. Μόνη με τις σκέψεις της κάτω από έναν έναστρο ουρανό, 

η Σοφία άφησε ελεύθερο το μυαλό της για να ξαναζήσει τη στιγμή. Οι ίδιες λέξεις, ενοχλητι-

κές από την αδιάκοπη επανάληψη τους, δεν είχαν μειώσει τον ενοχλητικό τους αντίκτυπο, 

και τώρα της έστειλαν ένα προσωπικό μήνυμα. 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΣΕΝΑ  ΣΟΦΙΑ 

Ξανά και ξανά αντηχούσε στα αυτιά της που δεν ήθελαν να το ακούσουν. Η νύχτα ήταν 

ζεστή, όμως η Σοφία δεν ενδιαφερόταν να παρατείνει τον περίπατο της στο σπίτι, έχοντας 

την αγωνία να καταπνίξει τη φράση που επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά με τον ύπνο. Δεν 

έπρεπε να είναι έτσι῎ 

Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες ώρες, είχε την αγωνία μια νυχτερινής αϋπνίας, και 

τώρα ήταν μακριά από την ασφάλεια των σειρών των θεατών. Ήξερε ότι ο Θεός της ζητούσε 

την ολική της προσοχή και χωρίς να γνωρίζει τι ήθελε Αυτός, αναγνώρισε ότι ήταν κάτι που 

θα έπρεπε να του αντισταθεί.  

«Μα δεν μπορείς να εννοείς αυτό Κύριε! Εγώ δεν είμαι τίποτε– είμαι μοδίστρα και πήγα 

μόνο μέχρι την έκτη δημοτικού! Και η οικογένεια μου.. . είμαστε από τους πιο φτωχούς 

στην Κατερίνη και ο πατέρας μου δεν είναι καν πιστός!’ 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΣΕΝΑ  ΣΟΦΙΑ 

 

Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο, όμως το να την ξεχωρίσει με αυτό τον τρόπο της φαινό-

ταν λίγο τρομαχτικό. Σίγουρα θα έπρεπε Αυτός να αναθεωρήσει την επιλογή του. 

Έκανε μια γρήγορη ανασκόπηση γνωστών Βιβλικών προσώπων, αλλά αυτό δεν της έ-

δωσε κάποια παρηγοριά. Η Βιβλική ιστορία ήταν κατά οδυνηρό τρόπο κενή από περιπτώ-

σεις που άλλαξε ο νους του Θεού με την παρουσίαση εναλλακτικών σχεδίων ή εκκλήσεις 

για ανεπάρκεια. Ο Μωυσής, ο Ιωνάς και ο Γεδεών ήταν όλες λαμπρά παραδείγματα από αν-

θρώπους που προσπάθησαν να αποφύγουν τα σχέδια και τους σκοπούς του Θεού και γνώ-

ριζε πολύ καλά τη σταθερότητα του Θεού καθώς ασχολήθηκε με αυτούς. Γεδεών. Σταμά-

τησε ο νούς της για να σκεφτεί. Ήταν οι δικές τους προσπάθειες για με τις δικαιολογίες για 

τις αδυναμίες του που αντηχούσαν επίμονα στην καρδιά της. 

Ήταν πολύ νωρίς το πρωί και οι ώρες προχωρούσαν με μια άκαμπτη ακρίβεια. Τα μάτια 

της καίγανε από την άθελη της αγρυπνία καθώς ταρακουνιόταν με αγωνία στη φυλακή του 

κρεβατιού της. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕ………….. 

Εντάξει Κύριε, εσύ νίκησε. Ιδού εγώ απόστειλον με. … αλλά άσε με να κοιμηθώ’ 

Ώρες αργότερα, ένα χαρούμενο κελάηδημα ακούστηκε από το παράθυρο της: και την 
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ξύπνησε από τη βαθιά της νάρκη. Κάτι ήταν διαφορετικό, όμως  το μυαλό της ήταν ακόμη 

μέσα στην ομίχλη της νύστας και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό. Ήταν ο Ήλιος 

της Ελλάδας που έλαμπε πιο πολύ από το συνηθισμένο; Ήταν ο ουρανός πιο γαλανός; 

 

Μια εσωτερική λάμψη της υπενθύμιζε ότι αυτή  είχε αλλάξει. Η προηγούμενη νύχτα με όσα 

είχαν συμβεί ήρθαν ξαφνικά μπροστά της. Ήταν άραγε δυνατόν πριν από λιγότερο από ει-

κοσιτέσσερις ώρες είχε ξυπνήσει στο ίδιο δωμάτιο, και ήταν ικανοποιημένη να συνεχίσει 

τον ίδιο τρόπο ζωής;   Και τώρα είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε ξεχωριστεί.  Τι ακριβώς της 

είχε συμβεί, της ξέφευγε αλλά ήταν αρκετό για να αναπαύεται σε μια ψυχική ειρήνη που 

της δόθηκε από τη στιγμή που παραχώρησε τον εαυτό της στο πνεύμα του Θεού. 

Οι σκέψεις της ξαναγύρισαν στο σκετς. Άραγε η αδελφή που είχε πάρει το δρόμο της και 

που τελικά δέχτηκε το Χριστό μέσα στη νύχτα, γνώρισε την ειρήνη που είχε αυτή νοιώσει; 

Και τι συνέβαινε με αυτήν που έπαιξε το ρόλο στο σκετς; Είχε και εκείνη την ειρήνη που 

προσπαθούσε να δώσει το μήνυμα στο ακροατήριο; Η φωνή. Άραγε θα μπορούσε να την 

είχε φανταστεί; Αλήθεια, ο Σαμουήλ είχε ακούσει τη φωνή, όμως άραγε ο Θεός μιλά στους 

ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο; 

Μήνες πέρασαν. Αν και εξακολουθεί να μην έχει διαφωτιστεί σχετικά με τις λεπτομέρειες 

για το μέλλον της, η Σοφία αισθάνθηκε μια αυξανόμενη ανεπάρκεια από μόνη της για να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις οποιασδήποτε πλήρους διακονίας, ειδικά αν ο Θεός την προ-

όριζε  να υπηρετήσει σε ένα ξένο αγρό. Αυτή η πιθανότητα έπιασε τις ανησυχητικές φαντα-

σιώσεις της. Αφρική; Οι Φιλιππίνες; Μια φυλή ζούγκλας στη Νότια Αμερική; Όπου και αν 

στελνόταν, ένα πράγμα ήταν εμφανές. Έπρεπε να είναι προετοιμασμένη. 

 

Ο μεγαλύτερος  της αδερφός είχε ήδη ολοκληρώσει το τριετές πρόγραμμα σπουδών στο 

Βιβλικό Ίδρυμα Κατερίνης και για τη Σοφία, ήταν επίσης το λογικό μέρος για να ξεκινήσει τη 

δική της εκπαίδευση. Η έγκριση της μητέρας της ελήφθη εύκολα, ενώ ο πατέρας της, που 

δεν του άρεσε  να εκφράζει τις απόψεις του, συμφώνησε με την προϋπόθεση ότι θα ήταν 

διαθέσιμη για να βοηθήσει στα καπνοχώραφα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. 

 

Πάντα συνειδητοποιώντας ότι έχει ένα εκπαιδευτικό μειονέκτημα, η Σοφία ξεκίνησε τη 

χρονιά με πολλή ανησυχία. Ωστόσο, οι φόβοι της αποδείχτηκαν αβάσιμοι, καθώς οι εβδο-

μάδες και οι μήνες πέρασαν με ταχείς ρυθμούς, συνειδητοποίησε με έκπληξη ότι αυτή που 

είχε αναγκαστεί να παρατήσει το σχολείο και έγινε μοδίστρα πέτυχε στην πραγματικότητα 

μια ακαδημαϊκή επιτυχία, σε αντίθεση με τις πιο τρελές  της προσδοκίες. Ο Γεδεών υποχώ-

ρησε στο παρασκήνιο. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

γενηθήτω τὸ θέλημά μου 

 
Μπορεί να ήταν η επιρροή τεσσάρων ντόπιων κοριτσιών που είχαν παρακολουθήσει τη 

Βιβλική Σχολή του Καναδά. Ή ίσως ήταν η απροσδόκητη ευκολία προσαρμογής στη μαθη-

τική ζωή. Όποιος και αν είναι ο λόγος, πριν από το δεύτερο έτος σπουδών της, η Σοφία αι-

σθάνθηκε μια έντονη ανυπομονησία με το σημερινό ποσοστό προόδου. Δύο ακόμη χρόνια 

για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της εδώ, αλλά για να γίνει ιεραπόστολος, τουλάχιστον 

τρία χρόνια σπουδών στο εξωτερικό ήταν απαραίτητα. Έξι χρόνια σχολείου. Από την άλλη 

πλευρά, αν αυτή πήγαινε τώρα στον Καναδά. . .! 

Όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο πιο πειστικό φαινόταν το σχέδιό της. Και ήταν λο-

γικό. Εάν πήγαινε απευθείας σε ένα ξένο  σχολείο για τρία χρόνια, θα είχε δύο επιπλέον 

χρόνια για πραγματική ιεραποστολική εργασία. 

 Ο Κύριος πρέπει να είναι τόσο ευχαριστημένος με την επιθυμία της να Τον υπηρετήσει. 

Ανυπομονούσε να Του γνωρίσει την αλλαγή των σχεδίων. 

Χαρούμενη και με  αυτοπεποίθηση για τη θεϊκή ευλογία, ζήτησε τη βοήθεια ενός φίλου  

κατά την υποβολή αίτησης στο Millar Memorial Ινστιτούτο στο Σασκάτσουαν, του Καναδά. 

Φαινόταν μια αιωνιότητα πριν να έρθει ο  πολυαναμενόμενος φάκελος με την επισήμανση 

Pambrun. Ακόμα και το όνομα του ακουγόταν όμορφα. Αποδεκτή! 

Μόνο μια λεπτομέρεια χάλασε τον ενθουσιασμό της, και υπενθύμιζε συχνά στον εαυτό 

της ότι ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Τα αεροπορικά εισιτήρια για τον Καναδά κοστίζουν 

χρήματα, κάτι που είναι λιγοστό στο σπίτι της. Αλλά δεν είχε προσπαθήσει  συχνά να στηρι-

χτεί στην υπόσχεση «14ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω κι ότι ζητή-

σετε στο όνομά Μου και θα το κάνω;1» και δεν είχε υποσχεθεί ο Θεός στο λόγο του να κα-

λύψει όλες τις ανάγκες της; Όταν ενημερώθηκε το σχολείο για την κατάστασή της, η απά-

ντηση του ήταν απλή και άμεση. Προσευχήσου. 

Και όντως προσευχήθηκε, αλλά καθόλου χρήμα δεν «βρήκε» το δρόμο του στο πορτο-

φόλι της. Ή στο γραμματοκιβώτιό της. Ή οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου μυστηριώδεις δω-

ρητές χαίρονται να αφήνουν χρήματα που ο Θεός τους καθοδηγεί να δώσουν, τουλάχιστον 

σύμφωνα με τις μαρτυρίες άλλων. Η απαραίτητη επιστολή για άδεια παραμονής δεν ήταν 

επίσης επικείμενη. Στην πραγματικότητα, ο Σεπτέμβριος ήρθε και έφυγε χωρίς περαιτέρω 

αλληλογραφία από τον Καναδά. 

Ο ποιμένας της εναλλάξ προσπαθούσε άλλοτε με λογικά επιχειρήματα και άλλοτε με πα-

ρακάλια να την πείσει να επανέλθει στο σχολείο της Κατερίνης για άλλη μια χρονιά, αλλά 

χωρίς επιτυχία. Έχοντας κοινοποιήσει σε πολλούς την επικείμενη αναχώρησή της για τον 

Καναδά «μόλις ο Κύριος προμηθεύσει τα αναγκαία» η προοπτική των αναπόφευκτων εξη-

γήσεων ήταν σίγουρα περισσότερο από ό, τι θα μπορούσε να βαρύνει μια ήδη πληγωμένη 

της αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, ήταν σίγουρη από την αρχή ότι ο Θεός είχε κάνει λάθος 

στην επιλογή της.  Δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλος λόγος για να παραμείνει η πόρτα 

τόσο κλειστή. 

Ποτέ χωρίς να λείπουν οι εναλλακτικές λύσεις, οι σπόροι 

ενός άλλου σχεδίου είχαν ριζώσει. Ο Θεός δεν ήθελε α-

πλώς ανθρώπους. Χρειαζόταν επίσης χρήματα! Χωρίς αμ-

φιβολία, εννοούσε να χρησιμοποιεί τα δημιουργικά της τα-

λέντα για να προσφέρει περισσότερα στην εκκλησία. Πάντα 

ενθαρρυνόταν  από την ικανότητά της να γνωρίζει το 

μυαλό του Θεού, η Σοφία εγγράφηκε σε επιπλέον μαθή-

ματα ραπτική. Θα μπορούσε να το δει ήδη - το δικό της μι-

κρό μαγαζί με τους δικούς της πελάτες που ζητάει τις υπη-

ρεσίες της. Όποια και αν είναι η κατάσταση της οικογένειάς 

της, θα κέρδιζε τον σεβασμό της πόλης της με ta δικά της 

 
1 Ιωάννης 14:12 

Εικόνα 1Σχολή Κοπτικής Ραπτικής 

1963 (η Σοφία πάνω αριστερά) 
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πλεονεκτήματα. Δεν είχε παρανοήσει τα ταλέντα της, αλλά ήταν σύντομα προφανές ότι η 

λειτουργία μιας επιχείρησης αφορούσε περισσότερο από το να βλέπεις τα έσοδα να συσ-

σωρεύονται. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της, η μέση ημέρα θα ξεκι-

νούσε στις έξι το πρωί. Η ίδια μέρα μπορεί να συνεχιστεί  μέχρι τις τέσσερις η ώρα - το επό-

μενο πρωί. Δεν θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας εύκολος τρόπος για να κερδίσει χρή-

ματα. Στην πραγματικότητα, τα κέρδη που είχε διοχετευόντουσαν σε ατελείωτα άμεσα προ-

σωπικά έξοδα. Η ικανότητα της με βελόνα και την κλωστή δεν επεκτάθηκε στη σφαίρα των 

βιβλίων και των αριθμών και μετά από μήνες άσκοπης τήρησης βιβλίων, παραιτήθηκε από 

απελπισία. 

Ο αρχικός στόχος της παροχής περισσότερων στον Θεό είχε υποστεί τόσες πολλές αποτυ-

χίες, δεν ήταν πλέον μια επείγουσα ανάγκη ενόψει πιο πιεστικών ζητημάτων. Η μνήμη της 

αρχικής της δέσμευσής στην αρχή αυτού του εγχειρήματος, ωστόσο, παρέμενε με μια  ά-

βολη πεποίθηση στο κουρασμένο μυαλό της. Ίσως τον επόμενο μήνα θα ήταν καλύτερα. Τα 

χείλη έκλεισαν πιο σφιχτά γύρω από τις βελόνες που στερεώθηκαν αποφασιστικά σε ένα 

στρίφωμα. 

Πέρασαν δύο χρόνια. Οι πολλές ώρες και οι αδιάκοπες απαιτήσεις των πελατών απαι-

τούσαν ένα σκληρό φυσικό «φόρο», αλλά υπήρχαν πιο λεπτές συνέπειες. Οι πελάτες δεν 

μπορούσαν να συνεχίσουν να περιμένουν ενώ αυτή είχε την ήσυχη της ώρα με το Θεό, θα 

μπορούσε; Η δουλειά και ο ύπνος έγιναν προτεραιότητες της ζωής της, ενώ η Αγία Γραφή  

σπάνια μετακόμισε από την καθορισμένη θέση της στο ράφι. Η παρατεταμένη πνευματική 

πείνα εξαπλώνει σιγά-σιγά την ψυχρότητα μέσα από την ψυχή της, αλλά μια προσεκτικά 

προστατευμένη «βιτρίνα» την προστάτευε από να μην μπορεί κανείς άνθρωπος να διακρί-

νει την πραγματική της κατάσταση. 

Χαμογελαστά αποδεχόταν όλα τα αιτήματα για υπηρεσία στην εκκλησία, συμμετείχε με 

τον ίδιο τρόπο όπως πριν γίνει χριστιανή. Έχοντας κάποτε περπατήσει σε στενή συντροφιά 

με τον Κύριο, το κενό της απλής εξωτερικής συμμόρφωσης με τις προσδοκίες των άλλων ή-

ταν πολύ πιο έντονο. Η ζωή της στο σπίτι της, που στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηριζό-

ταν από ένταση, επιδεινώθηκε περαιτέρω. 

Μια επίσκεψη από τον πάστορα-αδελφό της στη Γερμανία έφερε μια απροσδόκητη ανα-

κούφιση. Παρά τις γενναίες προσπάθειές της , το έμπειρο μάτι του δεν έχασε καμία λεπτο-

μέρεια για την αδυνατισμένη της εμφάνισής, τον αγώνα για να έχει μια οικονομική πρόοδο 

και τη πνευματική απάθεια. Θα σκεφτόταν να πάει να μείνει μαζί του στη Γερμανία; 

Οι  απαιτήσεις του σπιτιού του ως εργένη καμιά φορά ήταν δοκιμασία για  την υπομονή 

του στα μερικές φορές εύθραυστα όριά της και προσφέρθηκε να της πληρώσει το εισιτήριο 

του τρένου και όλα τα έξοδα διαβίωσης σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της ως νοικοκυρά. 

Εάν το επέλεγε, θα μπορούσε επίσης να βρει κερδοφόρα εργασία στην περιοχή ως πηγή 

χρημάτων. Για τη Σοφία, της οποίας τα πρώιμα οράματα του μεγαλείου είχαν μικρή ομοιό-

τητα με την παρούσα πραγματικότητα, η πρόσκληση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει σε πιο 

κατάλληλη χρονική στιγμή και δεν ήταν απαραίτητα τα πειστικά μέτρα. Ο Θεός δεν ειδοποι-

ήθηκε καν αυτή τη φορά. 

Στις αρχές Ιανουαρίου 1965 επιβιβάστηκε στο Hellas Express για τη Γερμανία. Η οικεία 

εικόνα της υπαίθρου που γλιστρούσε έξω από το παράθυρό της συμβόλιζε την πορεία της 

ζωής της αφήνοντας πίσω της τα παλιά διαμορφωμένα από το χρόνο μοτίβα και ξεκινώντας 

εκ νέου. Με κάθε καμπύλη της σιδηροδρομικής γραμμής, έβλεπε τώρα δυνατότητες για νέ-

ους ορίζοντες. Κάθε μίλι την απομάκρυνε ακόμη πιο από τα βάρη που τόσο πρόσφατα τα 

έβλεπε σαν ανυπέρβλητα. 

Η άφιξη του τρένου στα σύνορα Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας σηματοδότησε ένα σημαντικό 

σημείο στη ζωή τουλάχιστον ενός από τους επιβάτες του. Μια αποφασιστική νεαρή γυ-

ναίκα με εισιτήριο απλής μετάβασης στη Γερμανία, ορκίστηκε ποτέ ξανά να μη ζήσει στην 

Ελλάδα. Ποτέ. 

 

Κεφάλαιο τέσσερα 
Καταστραμμένα  Όνειρα 
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Η Σοφία εγκαταστάθηκε εύκολα στο νέο της σπίτι, χωρίς ποτέ να ρίξει μια ματιά προς τα 

πίσω. Αυτή η αλλαγή ήταν η τέλεια  απάντηση για να ελαχιστοποιήσει τις δυσκολίες που α-

ντιμετώπισε, τη γνώση του απάντηση στις ανάγκες της. Το φροντίδας του νοικοκυριού δεν 

καταλάμβαναν πλήρως τον χρόνο της και βρήκε επιπλέον δουλειά σε ένα εργοστάσιο βι-

βλιοδεσίας. Σε σύγκριση με τις πολλές ώρες της ημέρας όταν εργα-

ζόταν ως μοδίστρα, οι κανονικές βάρδιες περνούσαν γρήγορα.  

Δυστυχώς, δεν ήταν μια μόνιμη τακτοποίηση των πραγμάτων. 

Το επόμενο έτος, οι γονείς της έφυγαν επίσης από την Ελλάδα - 

για την Αμερική. Η απόφαση να πάει να μείνει μαζί τους  εκεί δεν 

ήταν εύκολη. Μόλις πρόσφατα εγκαταστάθηκε σε ένα περιβάλλον 

στο οποίο ένιωθε αρκετά ικανοποιημένη ενώ η Αμερική ήταν τόσο 

μακριά. Παρ 'όλα αυτά, η πίεση της οικογένειας υπερέβη τις προ-

τιμήσεις της και το 1967 ολοκληρώθηκαν όλα τα έγγραφα για να 

μεταβεί στην Αμερική. 

Για άλλη μια φορά οι τσάντες της μαζεύτηκαν, με τωρινό προο-

ρισμό τη Χώρα της Ευκαιρίας - με ένα εισιτήριο που πληρώθηκε 

για άλλη μια φορά από τον αδερφό της. Πού είχαν πάει όλα τα 

χρήματά της; Μια ακόμη σιωπηρή ανάμνηση πρόσθεσε ακόμα 

στην ήδη ενοχλημένη συνείδηση. Αν και όλα τα έξοδα διαβίωσής 

της είχαν καλυφθεί, ο Κύριος δεν είχε ακόμη λάβει αυτά που είχε 

υποσχεθεί η Σοφία. 

Νέα Υόρκη! Το όνομα που ήταν πάντα συνώνυμο με την περιπέτεια και τον ενθουσιασμό 

σήμαινε ξαφνικά «σπίτι»; Δεν το ένιωσε αυτό, και για να το αποδείξει, η Σοφία ένιωθε πολύ 

χάλια για ένα ολόκληρο έτος. 

Η απασχόληση δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όντας μια εξειδικευμένη μοδίστρα, οι ικανό-

τητές της καλωσορίστηκαν στο τμήμα κατασκευής κοστουμιών του Radio City, ένα διάσημο 

θέατρο για οικογενειακή ψυχαγωγία. Ήταν καλή δουλειά. Η ραπτική για ενδυμασία  για τη 

σκηνή του θεάτρου για τις διάσημες Rockettes δεν έφερε καμία πίεση ενός απαιτητικού 

κοινού και έλαβε υψηλότερους μισθούς από ποτέ. Αλλά ακόμα δεν αρκούσαν για να δώσει 

στον Κύριο. 

Η μαγεία με τα φώτα νέον της μεγάλης πόλης ήταν μεθυστική. Από καιρό έχοντας συνη-

θίσει να έχει όλες τις κινήσεις της είτε πήγαινε είτε ερχόταν ως ζήτημα ότι κάποιοι θα το 

παρατηρούσαν, η ανωνυμία της Νέας Υόρκης έδωσε στη Σοφία μια αίσθηση ελευθερίας. Οι 

νέοι της φίλοι την παρουσίασαν σε αυτά που μέχρι σήμερα ήταν οι απαγορευμένες απο-

λαύσεις της αίθουσας χορού. Και γιατί όχι; Δεν πλήγωνε κανέναν και όσο κανείς δεν την έ-

βλεπε (και προσπαθούσε πολύ να μην τη δει κανείς) τι σημασία είχε; Στην παρακολούθηση 

της εκκλησίας παρέμεινε άψογη και οι άλλοι δεν είχαν κανένα λόγο να αμφιβάλλουν για 

την ειλικρίνειά της. Προσεκτικά παρουσιάζοντας μια εξωτερική μορφή ευσέβειας, απομα-

κρύνθηκε όλο και πιο μακριά από τον Κύριο. 

Ο ρομαντισμός, ακόμη και μέσω ταχυδρομείου, ήταν 

μια συναρπαστική αλλαγή στη ζωή της. Αυτός ζούσε 

στην Ελλάδα και μετά από «σύσταση» του μέσω ταχυ-

δρομείου από έναν φίλο, άρχισαν μια σταθερή αλληλο-

γραφία. Οι διακοπές στην πατρίδα της ήταν το επόμενο 

βήμα για τη Σοφία και μέσα σε ένα μήνα από τη συνά-

ντηση, η δέσμευσή τους ανακοινώθηκε. Η σχέση είχε τις 

ταραχώδεις στιγμές της, με τις περισσότερες συγκρού-

σεις να επικεντρώνονται στη θρησκεία. Έμεινε σίγουρη 

ότι με τον χρόνο και την υπομονή, ο όμορφος Έλληνας 

Ορθόδοξος αρραβωνιαστικός της θα γίνει Χριστιανός. 

Για να καθησυχάσει τους συγγενείς του, συμφώνησε σε 

έναν ορθόδοξο γάμο. Εξάλλου, σκέφτηκε ότι το λογικό 

ήταν, κάθε σχέση να έχει τους συμβιβασμούς της και α-

φού θα μετακόμιζαν στην Αμερική δεν θα ήταν καν πρόβλημα. Πάρα πολύ σημασία δόθηκε 

Εικόνα 2Γερμανία 1966 

Εικόνα 3Γερμανία  Μάρτιος 1967 πριν φύ-

γει τον Απρίλιο για Αμερική 
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ούτως ή άλλως σε μια τελετή. 

Όποια και αν είναι η πνευματική της κατάσταση, σε ένα πράγμα παρέμεινε επιμελής. Τα 

παιδιά τους θα διδάσκονταν χριστιανικές αρχές αντί να παρακολουθούν άσκοπα τελετουρ-

γικά που περιλαμβάνουν αγίους και εικόνες. Τα μελλοντικά της πεθερικά δεν ένιωσαν ότι 

ήταν υποχρεωμένα να συμβιβαστούν με τη σειρά τους και προκάλεσαν μια τέτοια ανατα-

ραχή που όλα τα σχέδια σταμάτησαν μια εβδομάδα πριν από τον γάμο.  

Αν αναρωτιόταν πριν, ήταν σίγουρη τώρα. Ο Θεός δεν την αγαπούσε. Αυτή η τελευταία 

ακύρωση όλων των ελπίδων της, των σχεδίων και των ονείρων της ήταν η απόδειξη που 

χρειαζόταν. Εάν, μετά από όλη την αφοσίωση και τη δουλειά της στην εκκλησία, δεν θα 

μπορούσε να έχει μια εγγύηση ότι αυτός που αγαπούσε θα γινόταν Χριστιανός, τι θα απο-

κόμιζε από τη συνέχιση αυτής της πρακτικής; Και απορρίπτοντάς την έτσι, ο Θεός είχε επί-

σης κάνει βέβαιο ότι και οι άλλοι θα την απέρριπταν. Στην ελληνική κοινωνία, η διάλυση 

του αρραβώνα, κατέστρεφε αποτελεσματικά τη μελλοντική δυνατότητα γάμου. Μουδια-

σμένη με απογοήτευση και με πικρία, η Σοφία επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνη. 

 

 

Κεφάλαιο 5 
Αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα 

Οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την εκκλησία είχε παραμείνει πριν από τις καταστροφικές 

διακοπές της, τώρα είχε πνιγεί. 

Ωστόσο, η παρακολούθηση της Κυριακής το πρωί δεν σταμάτησε, και μάλιστα δίδαξε μια 

παιδική τάξη στο Κυριακό Σχολείο. Μη βρίσκοντας ικανοποίηση είτε σε κοσμικές αναζητή-

σεις είτε σε ψευδο-αγιότητα, οι μέρες της ήταν γεμάτες απογοήτευση και κατάθλιψη. Αξίζει 

η ζωή να ζήσει; 

Μια άλλη νέα αρχή ήταν η προφανής 

λύση, αλλά πού; Η Νέα Υόρκη, με όλη την α-

πέραντη περιοχή της, ήταν τώρα περιορι-

στική. Όχι, η μόνη εναλλακτική της λύση, ή-

ταν να μετακομίσει σε μια άλλη πολιτεία, μα-

κριά από όλα τα γνωστά. Μόλις περιτριγυρι-

ζόταν από νέους ανθρώπους, μπορούσε να 

ρίξει με ασφάλεια όλες τις προσποιήσεις και 

να ξεκινήσει ξανά. Δεν ήταν σίγουρη η ίδια 

ποιο μέρος της ήταν πραγματικό και ποιο όχι, 

αποφάσισε ότι αυτή, η Σοφία Καρυπίδου, θα 

αποφασίσει εξαρχής ποια κατεύθυνση πρέ-

πει να ακολουθήσει η ζωή της και μετά δου-

λέψτε προς αυτό. 

Εβδομάδες πέρασαν και τα σχέδιά της 

προχώρησαν, όπως και η δυστυχία της. Η 

προοπτική μιας νέας ζωής κάπου αλλού δεν 

της έδινε κάποια προσμονή, και ο ξεριζωμός 

ακόμη λιγότερο. Ταυτόχρονα, δεν υπήρχε λό-

γος να μείνει. Η αναποφασιστικότητα της μά-

στιζε τις ώρες που ήταν ξύπνια και η εγγενής 

ελληνική ιδιοσυγκρασία της εμφανιζόταν πιο 

συχνά από το συνηθισμένο. Οι μπερδεμένοι συνάδελφοί της μπορούσαν να εικάσουν μόνο 

την αιτία των περιόδων μελαγχολικής σιωπής. 

Καθώς βυθιζόταν κουρασμένα στο κρεβάτι της ένα βράδυ μετά τη δουλειά, η ματαιότητα 

της ζωής, όπως την ήξερε, ένιωσε να γίνεται κάτι το μόνιμο μέσα στην καρδιά της και την 

ψυχή της ως ένα αίσθημα  που δεν είχε πόρους να αντιμετωπίσει. Πού θα οδηγούσε; Δεν 

είχε άλλα σχέδια. 

Οι φίλοι της;  Δεν ήταν πραγματικά. Οι αληθινοί φίλοι θα ήταν δίπλα της και θα 

Εικόνα 4Χριστούγεννα 1967 Νέα Υόρκη 
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προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Αυτοί απλώς την κοίταξαν, τα προβλήματά τους λύθηκαν 

στο ρυμό του ντραμς. Το σήκωμα ενός ποτηριού. Τέλος πάντων, την αποφεύγουν. Αλλά 

τότε, δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει για τις αντικοινωνικές τάσεις της. 

Ακόμη και η παρηγοριά των δακρύων της αρνήθηκε. Πώς είχε γίνει τόσο κρύα και ξερή 

μέσα της; Πού είχε αφήσει τη ζωή να γίνει μόνο ένας ανούσιος αγώνας για ύπαρξη; Γιατί να 

ενοχλείσαι; Γιατί; Γιατί; Με το κεφάλι στα χέρια της, καθόταν ακίνητη, μια φιγούρα απελπι-

σίας που δεν επηρεαζόταν από τις ακτίνες του ήλιου που έριχναν τη λαμπρότητα του χωρι-

σμού τους μέσα από το παράθυρο δίπλα της. 

Δεν μπορούσε να είναι σίγουρη πώς ξεκίνησε, αλλά μια περίεργη διαδικασία συνέβαινε 

στο εσωτερικό. Το μυαλό της, μόνο στιγμές πριν από ένα χάσμα κενής απελπισίας, είχε γί-

νει μια γιγαντιαία οθόνη στην οποία κινήθηκε μια σταθερή σειρά εικόνων στην οποία, η Σο-

φία, εμφανίστηκε σταθερά ως βασική ερμηνεύτρια. Κοίταξε, παγωμένη, καθώς η ζωή της 

πέρασε σε χρωματιστές εικόνες μπροστά από το εσωτερικό της μάτι -πηγαίνοντας προς τα 

πίσω! Το δωμάτιο ραπτικής στο Radio City. Μια τάξη Κυριακού Σχολείου. Τα σχέδια του γά-

μου της. 

Μια αναβίωση του γνωστού πόνου μαχαίρωσε την καρδιά της και προσπάθησε ανεπιτυ-

χώς να ξυπνήσει αυτό που πρέπει σίγουρα να είναι μόνο ένα κακό όνειρο. Η αδυσώπητη 

εξέλιξη συνεχίστηκε. Μια αίθουσα γεμάτη καπνό. Αεροδρόμιο Κένεντι. Αμερική. Ένα ηχη-

τικό soundtrack χτύπησε στα αυτιά της. Δεν σώθηκε καμία λεπτομέρεια. Το σπίτι του αδερ-

φού της.Το κατάστημα ραπτικής. Βιβλικό Σχολείο. Εδώ είμαι. Στείλε με. 

Η οθόνη ξεθώριασε και ξέσπασε ξανά πανικός. Αυτό δεν ήταν μέρος για να σταματήσετε! 

Ήθελε τη «ταινία» να συνεχίσει την προς τα πίσω πορεία της, αλλά όπως ήταν ανίκανη να 

διακόψει τις οδυνηρές αναμνήσεις της, ήταν εξίσου ανίσχυρη να αναγκάσει την επανάληψή 

του. 

Μέσα στα μπερδεμένα συναισθήματά της μίλησε μια ήσυχη σκέψη. 

«Τήρησες την υπόσχεσή σου;» Η φωνή ήταν οικεία. 

«Με Κανένα τρόπο, κύριε. Δεν θα νιώσω ένοχη για όλα αυτά. Εσύ έκλεισες την πόρτα ό-

ταν ήθελα να πάω στο Βιβλικό Σχολείο. » 

«Αλλά τήρησες  την υπόσχεσή σου;» Η απαλή επιμονή της ερώτησης την ερέθισε. Δεν ή-

θελε να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δυστυχία της. Ήταν πρόθυμη να πάει στο Βιβλικό Σχο-

λείο και να υπηρετήσει σε κάποιο πεδίο  ιεραποστολής, αλλά αν ο Θεός είχε επιλέξει να βά-

λει αμέτρητα εμπόδια στο δρόμο της, δεν ήταν λάθος της. Και μόνο για να δείξει ότι δεν υ-

πήρχαν σκληρά συναισθήματα, είχε συνεχίσει να εργάζεται στην εκκλησία. Όταν είχε κάνει 

ό, τι μπορούσε για να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού για τη ζωή της και είχε απορριφθεί 

ανελέητα, τι άλλο θα μπορούσε να της ζητήσει; 

Ακόμη και όταν ήρθε η σκέψη, συνειδητοποίησε ότι αυτή η οπτική ανακεφαλαίωση των 

τελευταίων ετών ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας της να κάνει «όλα με τη δύναμή 

της». Ο χρόνος για προσποιήσεις και δικαιολογίες τελείωσε και ήξερε ότι η αληθινή υπακοή 

της πρέπει να αποφασιστεί. Απόψε. Δεν ήταν στη φύση της να υποχωρήσει εύκολα και 

αυτή η περίσταση δεν αποτελεί εξαίρεση. Μια εσωτερική μοναχική συζήτηση είχε ξεσπά-

σει. Δεν θυμόταν σχεδόν καθόλου να βυθίζεται στα γόνατα δίπλα στο κρεβάτι. 

Ήξερε τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν ήταν καθόλου αποδεκτό, εκτός αν συμπίπτει με 

τις επιθυμίες της. Έχοντας προφέρει τον εαυτό της, είχε ταυτόχρονα παρουσιάσει στον Κύ-

ριο ένα κατάλογο με τους όρους και τις συνθήκες που έπρεπε να εκπληρωθούν για να γινό-

ταν το θέλημα Του και δικό της θέλημα. Η κενότητα και η ήττα που ένιωθε ως επακόλουθο  

ήταν οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός την προστάτευε από τον εαυτό της και ήταν στην 

πραγματικότητα αποδείξεις της αγάπης Του που δεν είχε σταματήσει ποτέ να την αγαπά. 

Μόνο με το να παραχωρηθεί σ’ Αυτόν θα σταματούσε το βασανιστήριο της χρεοκοπημένης 

της ζωής. 

Με βασανιστικούς λυγμούς που ερχόταν βαθιά από μέσα της  ξεσκίστηκαν τα τείχη της κα-

ταπιεσμένης ενοχής  και τύψεων που κατέρρευσαν . ‘9ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίαςΕ  

Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός, που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχω-

ρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη …» Α’ Ιωάννου 1:9 
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Αυτά τα λόγια τα είχε αποστηθίσει όταν ήταν παιδί με πολλή επιμέλεια, και για πρώτη 

φορά περιείχαν μια προσωπική υπόσχεση για απελευθέρωση. Στηριζόμενη σ’ αυτά τα λό-

για έχυσε τον εαυτό της  μπροστά στον Κύριο για όλες τις αμαρτίες που είχε στην καρδιά 

της, και που τόσο προσεχτικά τις είχε κρύψει από όλους, εκτός από Αυτόν. 

Ώρες αργότερα, καθώς ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, φυσικά εξαντλημένη, όμως με ει-

ρήνη στο πνεύμα της και με χαρά , που αν και ήταν κάτι που είχε γνωρίσει, ήταν κάτι και-

νούριο.  Αυτό ήταν κάτι που ξεπερνούσε την κατανόηση ότι μια απλή εξομολόγηση των α-

μαρτιών κάποιου μπορούσε να φέρει μια τόσο άμεση απελευθέρωση. Ήταν δύσκολο να θυ-

μηθεί γιατί ήταν τόσο δύσκολο να υποταχτεί στο Θεό. Ασφαλισμένη στην πληρη συγχώ-

ρηση που δεν την άξιζε η Σοφία κοιμήθηκε. 

 

Κεφάλαιο έξη 
‘Άφησε το σε μένα, Κύριε’  

 

Αφού βρέθηκε ξανά σε στενή σχέση με τον Κύριο, η Σοφία  είχε πια την απόφαση ότι η 

πρώτη της προτεραιότητα ήταν να έχει μια επιπλέον Βιβλική Εκπαίδευση. Γνώριζε πολύ 

καλά ότι η συνήθεια της να υπαγορεύει στο Θεό ήταν η αιτία για τα χρόνια της αθλιότητας, 

και ότι θα έπρεπε να θυσιάσει τις προτιμήσεις της αν Αυτός ήταν πραγματικά που είχε την 

εξουσία. Όμως δε σταμάτησε να αντιστέκεται στο να Τον αφήσει να γνωρίζει τη θέση της σε 

δύο θέματα.  

« θα παραιτηθώ από τη δουλειά μου για εσάς, αλλά δεν θέλω να πάω στο Millar 

Memorial Bible Institute. Και σε παρακαλώ μην με στείλεις στην Ελλάδα.» Η πνευματική κα-

τάσταση αυτής της χώρας ήταν ένας συχνός και ανεπιθύμητος εισβολέας στον πρόσφατο 

χρόνο προσευχής και στο διαλογισμό της. 

Ο πρώην ποιμένας της από την Κατερίνη ζούσε τώρα στη Νέα Υόρκη και η Σοφία ζήτησε 

τη συμβουλή του. Συμφώνησε να επικοινωνήσει με διάφορα ιδρύματα εκ μέρους της, αλλά 

ρώτησε αν μπορεί να ενδιαφέρεται και πάλι για το MMBI. Ακόμα θυμόταν από αυτό που 

είχε ερμηνεύσει ως απόρριψη στα χέρια τους στο παρελθόν, αρνήθηκε. Η απροθυμία της 

μητέρας της για να πάει στον Καναδά ενίσχυσε αυτήν την απόφαση και επέλεξε ένα σχο-

λείο στο Βερμόντ. Η φιλελεύθερη στάση του σχολείου σχετικά με ορισμένα βασικά δόγματα 

προκαλούσε ανησυχία από τους συμβούλους της, αλλά καθώς δεν ήταν ακριβώς μια έφη-

βος που θα εντυπωσιαζόταν εύκολα και γνώριζε το σωστό από το λάθος, ο πιθανός κίνδυ-

νος ελαχιστοποιήθηκε.  

Για την κυρία Καριπίδη, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θεού για την οικογένειά της ήταν η 

πηγή της δυσαρέσκειας. Πρώτα της είχε ζητηθεί να παραιτηθεί από τον μεγαλύτερο γιο της 

για την υπηρεσία του Κυρίου σε μια μακρινή γη. Τώρα η μόνη κόρη της έδειξε κάθε ένδειξη 

για να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα. Γιατί δεν πρέπει να απαιτείται από κάθε χριστια-

νική οικογένεια να δώσει ένα παιδί στον Κύριο; Δεν θα υπήρχε έλλειψη εργαζομένων εάν η 

θεϊκή κλήση θα μπορούσε να κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα. 

Νιώθοντας ότι έκανε για αυτή τη φαινομενική αδικία, η μητέρα της Σοφίας δεν μπόρεσε 

να προσφέρει πολλή ενθάρρυνση και η έξοδος από το σπίτι ήταν δύσκολη. Τα χρήματα ή-

ταν λιγοστά και μερικές φορές ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει για τη χρηματοδότηση 

απορρυπαντικών ρούχων. Ενδιαφερόταν ο Θεός για τόσο τετριμμένα ασήμαντα πράγματα 

που φαινόταν τόσο μη πνευματικά για να προσευχηθούν; 

 

Το έκανε, και η απάντηση, όταν ήρθε, προσέφερε διπλό όφελος. Στη Σοφία προσφέρθηκε 

δουλειά καθαρίζοντας το παρεκκλήσι και τις αίθουσες διδασκαλίας, και αυτή η δουλειά κά-

λυπτε περισσότερο από ότι χρειαζόταν για τη στέγαση και τα δίδακτρα και την διατροφή 

και η φυσική εργασία παρείχε μια πολύ αναγκαία ανάπαυλα από τη συνεχή ψυχική πίεση 

του να σπουδάζει σε μια ξένη γλώσσα. 

Καθώς αυξήθηκε η κατανόησή της για τα αγγλικά, ήταν σε θέση να αξιολογήσει για τον 

εαυτό της τις προηγούμενες προειδοποιήσεις σχετικά με τη δογματική θέση αυτού του 
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ιδρύματος και μετά από ένα έτος σπουδών, ήξερε ότι δεν ήταν το σχολείο για αυτήν. 

Και όμως υπήρξε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η επιθυμία της να υπηρετήσει τον Κύριο σε 

ένα ιεραποστολικό αγρό  ενισχύθηκε, ένα ενδιαφέρον που μοιράζονταν έντονα μια άλλη 

σπουδάστρια. Μαζί σχεδίαζαν να υπηρετήσουν σε θερινά βραχυπρόθεσμα προγράμματα 

στη Βολιβία. Τα σχέδια προχώρησαν, όμως καμιά φορά τις έρχονταν σα μαύρα σύννεφα 

σκέψεις για την Ελλάδα, τις οποίες προσπάθησε μάταια να αγνοήσει. Οι ελληνικές εκκλη-

σίες δεν αποδέχονταν τους ιεραπόστολους. Αυτοί ταίριαζαν σε ειδωλολατρικές, υποανά-

πτυκτες χώρες, όχι στην Ελλάδα, που ήταν στα πρώτα σύνορα της χριστιανικής θρησκείας. 

Και σίγουρα δεν θα καλωσόριζαν μια Ελληνοαμερικάνα! 

Θέλοντας να τελειώσει με αυτό το ζήτημα, έγραψε μια επιστολή στον ποιμένα της, προ-

σφέροντας τις υπηρεσίες της για τυχόν ελληνικές θερινές διακονίες. Με την τεκμηριωμένη 

απόρριψή τους στο χέρι, θα μπορούσε να προχωρήσει στη Βολιβία με καθαρή συνείδηση. 

Ο Ισημερινός είχε πάντα έκκληση προς τον ιεραποστολικό ουρανίσκο της και το έργο του 

καλοκαιριού όπως είχε προγραμματιστεί θα ήταν ιδανική προετοιμασία. 

Το γράμμα σχεδόν ξεχάστηκε κατά τη διάρκεια της ταραχώδους φοιτητικής ζωής. Η εκ-

μάθηση αγγλικών έγινε το κύριο επίκεντρο των προσπαθειών της και κάθε δραστηριότητα 

έγινε μια ευκαιρία να επεκτείνει το λεξιλόγιο της. Οι ώρες λατρείας δεν αποτελούσαν εξαί-

ρεση και τα παιδικά βιβλία ήταν χρήσιμα λόγω της απλότητας τους. 

Η ανάγνωση ένα πρωί φάνηκε ιδιαίτερα σημαντική, αν και δεν μπορούσε να είναι σίγου-

ρος γιατί. Από το Κατά Ματθαίο, το απόσπασμα μίλησε μέσα από την ιστορία του Ανδρέα 

και πώς η πρώτη του ανταπόκριση κατά τη συνάντηση με τον Χριστό ήταν να φέρει και τον 

αδερφό του. Η συνοδευτική εικόνα έδειχνε ένα μικρό αγόρι που είχε ανταποκριθεί σε μια 

πρόσκληση στην εκκλησία να δεχτεί τον Ιησού ως Σωτήρα Του. Αφού του δόθηκαν οι κατάλ-

ληλες συμβουλές, ξαφνικά έτρεξε πίσω στο διάδρομο και έξω από την εκκλησία, με τους 

πρεσβυτέρους να δείχνουν έκπληξη γεμάτη με σκεπτικισμό. Λίγο αργότερα επέστρεψε, έ-

νας ψηλός άνδρας. Εξήγησε ότι αν ναι ο ποιμένας αυτά που είπε ήταν αλήθεια, ήθελε να τα 

μάθει και ο πατέρας του. 

Ήταν μια γοητευτική ιστορία και την διάβασε μερικές φορές.  Τα λόγια ήταν απλά αλλά η 

πρακτική εφαρμογή ξέφευγε από  την κατανόησή της. Η πρωινή άφιξη του ταχυδρομείου 

ανέβαλε περαιτέρω προβληματισμό. Μια απάντηση από τον ποιμένα! 

Ενοχλημένη με το ξαφνικό τρέμουλο στα δάχτυλά της, άνοιξε το επίσημο φάκελο. Εξέ-

φρασε την ικανοποίησή του που φοιτούσε πάλι στη Βιβλική Σχολή μετά από τόσο καιρό και 

(θα μπορούσε να είναι αλήθεια;) είπε ότι η επιστολή της ήταν απάντηση στην προσευχή. 

Ναι αυτοί χρειάζονταν επειγόντως εθελοντές για να συνεχίσουν το πρόγραμμα «θερινών 

Σχολείων» DVBS (Daily Vacation Bible School, Καθημερινό Βιβλικό Σχολείο για Διακοπές) 

στην Ελλάδα. Επίσης η κατασκήνωση  χρειαζόταν προσωπικό , και θα μπορούσε να είναι σί-

γουρη ότι υπήρχε θέση και για εκείνη εάν ήταν διαθέσιμη. Η σελίδα κολύμπησε μπροστά 

στα μάτια της. Ήταν τόσο σίγουρη για την αρνητική τους απάντηση! Τι έπρεπε να κάνει 

τώρα; 

Όλα αυτά που συνέβησαν το πρωί συσσωρεύτηκαν στο μυαλό της και η λατρευτική ανά-

γνωση συνδέθηκε κάπως με το γράμμα, που τώρα ήταν ανάποδα στην αγκαλιά της. Αν-

δρέας. Ο αδερφός του. Το μικρό αγόρι. Ο πατέρας του. Σοφία. Η καρδιά της φαινόταν να 

σταματά. Οι άλλοι Έλληνες; 

Όλα ταιριάζουν με εκπληκτική σαφήνεια. Η ανάγκη της Βολιβίας ήταν πολύ πραγματική, 

αλλά ο Κύριος φαινόταν να της δείχνει ότι ήθελε να προσελκύσει και τους δικούς της αν-

θρώπους στον εαυτό του - μέσω αυτής. 

Η κατανόηση του τι είχε δείξει ο Θεός ήταν ένα πράγμα. Το να το δεχτείς ήταν κάτι άλλο, 

και ήθελε απεγνωσμένα την ανθρώπινη επιβεβαίωση ότι αυτή ήταν η σωστή πορεία που 

πρέπει να ακολουθήσει. Μοιράστηκε το πρωινό λατρευτικό ανάγνωσμα και το περιεχόμενο 

της επιστολής με τη Λίντα, αυτήν που θα ήταν σύντροφος στη Βολιβία. Πέρασαν πολύ 

χρόνο στην προσευχή, μαζί και ξεχωριστά. Η πεποίθηση μεγάλωσε και στις δύο καρδιές 

τους. Ελλάδα. 

Το ζήτημα σε ποιο σχολείο της Βίβλου θα φοιτούσε ήταν τώρα ύψιστης σημασίας και ε-

πικοινώνησε ξανά με τον ίδιος ποιμένα για προτάσεις. Σε λίγες μέρες, μια απάντηση 
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έφτασε στο γραμματοκιβώτιό της με ένα μόνο όνομα που υποβλήθηκε. Millar Memorial 

Bible Institute (αρχικά ΜΜΒΙ). 

Μια άλλη ερώτηση είχε προωθηθεί σε έναν ξάδελφο  που ήταν ιεραπόστολος. Η σύ-

στασή του; Millar Memorial Bible Institute, το σχολείο στο οποίο φοιτούσε και ένας γνωστός 

της. Αρκετές ημέρες αργότερα, έφτασε ακόμη ένα γράμμα, αυτό από τον ίδιο τον σπουδα-

στή. Προβλέποντας ερωτήσεις που θα μπορούσε να έχει ως πιθανή σπουδάστρια, της έ-

δωσε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, ιδιαίτερα ενθουσιώδεις για την πορεία των σπουδών 

εκεί. Τρία γράμματα σε μία εβδομάδα - ΟΛΑ ΓΙΑ MMBI 

Με δισταγμό, αλλά θέλοντας να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, όπως το είχε καταλά-

βει, απηύθυνε μια διερευνητική επιστολή προς τη γραμματεία του ΜΜΒΙ. Μέρες αργότερα 

έλαβε μια απάντηση που περίμενε με ανυπομονησία, συμπληρωμένη με έντυπο αίτησης. Η 

επιστολή της είχε προκαλέσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτούς. Από το 1949, τουλάχι-

στον ένας Έλληνας σπουδαστής είχε εγγραφεί κάθε χρόνο και με την παρούσα αποφοίτηση 

«εισαγωγής», ήταν λυπημένοι για την πιθανή διακοπή αυτού που είχε σχεδόν γίνει παρά-

δοση. 

Σεπτέμβριος 1971. Για άλλη μια φορά, οι τσάντες της Σοφίας ήταν έτοιμες και είχαν αφε-

θεί στην αποθήκη των λεωφορείων Greyhound Coach, και αυτή τη φορά ο προορισμός ήταν 

ο Καναδάς. Υπήρχαν μπροστά της πολλά μίλια, και καθώς περνούσε κάθε μίλι ερχόταν όλο 

και πιο κοντά στην επόμενη φάση της προετοιμασία του Θεού για το άγνωστο της μέλλον. 

Τι θα είχε αυτό;  
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Κεφάλαιο επτά 
Μάθηση. . . με το δύσκολο τρόπο 

Στο MMBI, η κατανόησή της για τη γλώσσα παρέμεινε ένα σημαντικό μειονέκτημα και τα 

μαθήματα αγγλικών που προσφέρθηκαν στο σχολείο ήταν τόσο δύσκολα που ακόμη και οι 

Καναδοί δύσκολα παίρνανε τη βάση. Ποια ελπίδα υπήρχε για μια αλλοδαπή που εξακολου-

θεί να αγωνίζεται με τα βασικά; Υπήρχαν επίσης κοινωνικές απογοητεύσεις. Όντας από το 

φυσικό της ένα ομιλητικό άτομο, ήταν δύσκολο για τη Σοφία να περιβάλλεται από ανθρώ-

πους με τους οποίους δεν μπορούσε να επικοινωνεί γρήγορα και ελεύθερα που είναι σε με-

γάλο βαθμό στη φύση κάθε Έλληνα. 

Δεν ήταν εντελώς ανίσχυρη. Τα χρόνια 

της στο Radio City είχαν μετρήσει για 

κάτι, αλλά η γλώσσα του βιβλίου ήταν η 

διαρκής πρόκληση για αυτήν ως σπου-

δάστρια καθώς δεν ήταν το συνηθι-

σμένο λεξιλόγιο της αίθουσας ραπτικής. 

Δεν την παρηγορούσε να θυμάται όλες 

τις ευκαιρίες που είχε παραμελήσει να 

μάθει Αγγλικά. Αλλά ο Θεός την είχε 

φέρει εδώ, έχοντας πλήρη επίγνωση 

των περιορισμών της. Πρέπει να έχει 

κάποια πρόβλεψη.  

Αυτός το έκανε. Η Σοφία έμαθε ότι ένας 

από τους εκπαιδευτές θα δίδασκε ένα μάθημα αρχάριων για τα Ελληνικά της Καινής Διαθή-

κης. Και τι θα μπορούσε να είναι μια ευκολότερη πίστωση βαθμών για έναν ντόπιο Έλληνα 

από τα βασικά Ελληνικά! Με σιγουριά για την αβίαστη επιτυχία σε τουλάχιστον ένα μά-

θημα, είχε τώρα πολλά ελεύθερα χρονικά μπλοκ στο πρόγραμμά της που θα μπορούσαν να 

αφιερωθούν σε άλλα θέματα. 

Θα ερχόταν μια άλλη απόδειξη του ενδιαφέροντος του Θεού για την εκπαίδευσή της. Όταν 

μελετούσε  μόνη της, το νόημα ενός κεφαλαίου ή αποσπάσματος στο κείμενο συχνά ξέ-

φευγε από την κατανόησή της Ένα πολύ ξεφυλλισμένο λεξικό ερχόταν συχνά στη διάσωσή 

της, αλλά ήταν προφανές ότι άλλοι σπουδαστές αποκτούσαν βαθύτερες γνώσεις από τις ερ-

γασίες τους. Μακάρι να υπήρχε κάποιος με τον οποίο θα μπορούσε να μελετήσει μαζί. Δεν 

φαινόταν αρκετά σημαντικό να προσευχηθεί, αλλά άξιζε μια δοκιμή. 

Όταν ήρθε η απάντηση, φάνηκε περισσότερο σαν επίπληξη για την έλλειψη πίστης της από 

κάτι που πίστευε που ο Κύριος θα μπορούσε να της προσφέρει. Ένα κορίτσι που συνάντησε 

«τυχαία» έψαχνε για σύντροφο στη μελέτη και οι δύο ανάγκες αντιμετωπίστηκαν θαυμα-

στά. Αυτή η ρύθμιση αποδείχθηκε ότι ήταν το συστατικό που έλειπε στην ακαδημαϊκή της 

ζωή και οι βαθμοί της βελτιώθηκαν σταθερά, καθώς και η οικειότητα της με την αγγλική 

γλώσσα. 

Μια άλλη ειδική φιλία δημιουργήθηκε στο MMBI. Ο Russ Adkins, ένας επίδοξος ποιμένας, 

συχνά παρατήρησε ότι κάποια μέρα θα γινόταν μέλος της εκκλησίας του και ότι από εκεί θα 

την έστελνε ως ιεραπόστολο - στην Ελλάδα. Φυσικά αστειευόταν. Καμία  από αυτές τις ει-

κασίες του δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα, γιατί ήταν Ελληνίδα και γιατί μια Ελλη-

νίδα θα γινόταν μέλος σε μια αμερικανική αγγλόφωνη εκκλησία; Όσον αφορά την Ελλάδα, 

Εικόνα 5 Από το βιβλίο του ΜΜΒΙ του 1972  Κάθε σπουδα-

στής έχει δίπλα στη φωτογραφία ένα εδάφιο της επιλογής 

του. Το εδάφιο είναι στη Νέα μετάφραση Ψαλμός 55:23 Άσε 

στον Κύριο τις έγνοιες σου κι αυτός θα σε φροντίσει δε θα ε-

πιτρέψει στον αιώνα να κλονιστεί ο ευσεβής 
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είπε στον εαυτό της ότι ήταν έτοιμη αν αυτή ήταν η επιλογή του Θεού, αλλά έλπιζε θερμά 

ότι θα βρει ένα άλλο μέρος για να τη χρησιμοποιήσει. Ίσως αυτή, όπως ο Αβραάμ δοκιμά-

στηκε για την προθυμία της να υπακούσει. Ίσως να μην απαιτείται και η θυσία της. 

Ο γάμος του μεγαλύτερου αδερφού της τον Ιούλιο του 1972 έδωσε την ευκαιρία να επι-

στρέψει στην Ελλάδα για τους καλοκαιρινούς μήνες. Βοήθησε σε προγράμματα του «θερι-

νού σχολείου», αλλά δεν είπε σε κανέναν από τα ακόμη απρόθυμα σχέδιά της να επιστρέ-

ψει σε μόνιμη βάση. Αν η διαμονή της θεωρήθηκε ότι ήταν προσωρινά, οι άνθρωποι θα αι-

σθάνονταν ελεύθεροι να μοιραστούν τα αληθινά τους συναισθήματα σχετικά με τους ιερα-

ποστόλους, και φαινόταν σημαντικό να το γνωρίζει. 

Μια επίσκεψη στο Νέο Μυλότοπο, ένα αγροτικό χωριό στη βόρεια Ελλάδα, την έκανε να 

νιώσει ένα βάρος στην  καρδιά της για τις ανάγκες των γυναικών και των παιδιών εκεί. Αν ο 

Θεός πραγματικά ήθελε να υπηρετήσει στην Ελλάδα, ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

καλύτερα εδώ. Ωστόσο, οι συνομιλίες με τους ντόπιους επιβεβαίωσαν αυτό που γνώριζε. Οι 

ιεραπόστολοι ήταν εξίσου ευπρόσδεκτοι εδώ όσο το χιόνι τον Ιούλιο, φέρνοντας άφθονα 

αμερικανικά δολάρια μαζί τους για να εξασφαλίσουν το ίδιο βιοτικό επίπεδο όπως απολάμ-

βαναν στην πατρίδα τους, αλλά δεν έκαναν τίποτα! Με τόσο έντονη αντίθεση, η Σοφία εξα-

σθένισε τη βεβαιότητα της κλήσης του Θεού. «Τους άκουσες, Κύριε. Δεν τους αρέσουν οι 

ιεραπόστολοι. Σίγουρα δεν περιμένεις να επιστρέψω! » 

Το αεροπλάνο της προς τη Νέα Υόρκη τροχοδρομούσε στο διάδρομο απογείωσης όταν πα-

ρουσιάστηκε η τέλεια λύση. Γιατί δεν το είχε σκεφτεί ποτέ πριν; Η Νέα Υόρκη είχε χιλιάδες 

Έλληνες που και αυτοί δεν έχουν ευαγγελιστεί όπως αυτοί που άφηνε πίσω στην Ελλάδα. 

Αφού θα τέλειωνε το Βιβλικό Σχολείο, θα ξεκινούσε μια διακονία ανάμεσά τους και θα ήταν 

σίγουρα πιο δεκτικοί από τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και μετά αυτοί θα επέστρεφαν στην 

Ελλάδα. 

Τι ανακούφιση! Ο Θεός πρέπει να δοκιμάζει την προθυμία της, όπως είχε υποψιαστεί. 

Μόνο τώρα συνειδητοποιεί πόσο ήθελε να παραμείνει στην Αμερική. Τι καταπληκτική 

στιγμή για τον Θεό να της αποκαλύψει το αληθινό του σχέδιο, καθώς η ακτογραμμή της Α-

θήνας εξασθενεί στο βάθος. 

Ήταν χαρά να συνεχίσει τις σπουδές. Στις ερωτήσεις άλλων σπουδαστών σχετικά με τη μελ-

λοντική της διακονία στην Ελλάδα απαντούσε με ένα χαρούμενο «Όχι, ο Θεός έκλεισε την 

πόρτα», και βιαστικά τους εξηγούσε ότι θα εξακολουθούσε να εργάζεται με Έλληνες, αλλά 

μάλλον στην Αμερική. 

 

Κεφάλαιο Οκτώ 
Απελευθέρωση μέσω του πόνου 

Όταν ήρθε μια πρόσκληση να περάσει τα Χριστούγεννα με φίλους σε ένα ράντσο στο Κολο-

ράντο, η Σοφία δέχτηκε με ανυπομονησία. Οποιαδήποτε ευκαιρία να ξεφύγει από το χιόνι 

του χειμώνα του Σασκάτσουαν ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Και είχαν άλογα! 

Τελικά θα μάθαινε να ιππεύει. 

Το πρώτο της μάθημα είχε προγραμματιστεί για την ημέρα των Χριστουγέννων. Ο ήπιος 

καιρός την προηγούμενη μέρα είχε αφήσει τη γη μαλακή και υγρή, με τα ίχνη των αλόγων 

να κάνουν βαθιές εσοχές με κάθε βήμα. Ένας επόμενος παγετός μετέτρεψε ολόκληρο το 
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λιβάδι σε μια μάζα σκληρών εξογκωμάτων και σχισμών, κάνοντας το περπάτημα δύσκολο. 

Φροντίζοντας για να μην χαλάσουν οι διακοπές της από έναν διάστρεμμα στον αστράγαλο, 

η Σοφία μπήκε προσεκτικά μέσα από την περίκλειστη αυλή των αλόγων. 

Το να νιώθεις ότι η λανθάνουσα δύναμη κυματίζει τους μύες από κάτω ήταν συναρπαστική 

και λίγο τρομακτική αλλά, με το ένα χέρι να πιάσει σταθερά το κέρατο της σέλας, κλώτσησε 

τα πλευρά του αλόγου σύμφωνα με τις οδηγίες που της έδωσαν, και ένιωσε ενθουσιασμό 

με την ανταπόκριση της δύναμης.  

Κανείς δεν ήταν σίγουρος πώς συνέβη. Ένα λεπτό μπήκε με χαρά, προσπαθώντας με χωρίς 

επιτυχία να ταιριάξει τον δικό της ρυθμό με αυτόν του αλόγου, και το επόμενο, ήταν ξα-

πλωμένη ανάσκελα, πάνω σε μια αιχμηρή προεξοχή στο παγωμένο έδαφος στέλνοντας κύ-

ματα αγωνίας σε ολόκληρο το σώμα της. Βιαστικά αφίππευσε, η φίλη της και έσκυψε πάνω 

της, ψάχνοντας ανήσυχα για σημάδια σοβαρού τραυματισμού. Όταν ικανοποιήθηκε ότι όλα 

τα άκρα ήταν μπορούσαν να λειτουργουν, με την επιμονή της, την βοήθησε να σταθεί  στα 

πόδια της. Οι χειρότεροι φόβοι της μετριάστηκαν όταν έγινε εμφανές ότι μπορούσε ακόμα 

να περπατήσει. Με έκπληξη και αναταραχή, τους επέτρεψε να την οδηγήσουν πίσω στο 

σπίτι όπου το Χριστουγεννιάτικο το δείπνο ήταν στα τελικά αρωματικά στάδια προετοιμα-

σίας. 

Οι επόμενες ώρες πέρασαν με μια ζάλη ομίχλης πόνου. Φοβισμένη να χαλάσει τους εορτα-

σμούς της ημέρας, δεν  έκανε η Σοφία καμία αναφορά στο ατύχημα. Το παραδοσιακό 

γεύμα καταβροχθίστηκε με ανυπομονησία από τους άλλους καλεσμένους, αλλά ακόμη και 

η μυρωδιά του της προκαλούσε ναυτία. Ο οικοδεσπότης και η οικοδέσποινα τη βρήκαν να 

κλαίει από πόνο λίγη ώρα αργότερα, και στεναχωρήθηκαν που αυτή δεν αισθάνθηκε ελεύ-

θερη να τους πει εμπιστευτικά το πρόβλημα της. 

Τα παυσίπονα ήταν μόνο μια προσωρινή λύση και ήταν προφανές ότι απαιτείται επαγγελ-

ματική βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Αλλά πού θα μπορούσαν να πάνε την ημέρα των 

Χριστουγέννων; 

Ως ειδική χάρη, ένας φίλος Χειροπράκτης συμφώνησε να ανοίξει το γραφείο του, αν και η 

ικανότητα της Σοφίας να περπατήσει ελαχιστοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης για 

όλους τους ενδιαφερόμενους. Μια επιφανειακή εξέταση έπρεπε να αρκεί, καθώς το μηχά-

νημα ακτίνων Χ δεν ήταν σε λειτουργία. Τίποτα ασυνήθιστο δεν ήρθε στην αντίληψή του 

και εκτός από  μερικούς άκαμπτους μυς, ήταν σίγουρος ότι τίποτα σοβαρό δεν υπήρχε. 

Η αναμενόμενη ακαμψία δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά ο πόνος εντάθηκε και πέρασε με-

γάλο μέρος της επόμενης ημέρας δακρυσμένη και σε κατάσταση εξάντλησης. Όταν τελικά-

μπόρεσε  να επισκεφθεί έναν γιατρό,  οι συνέπειες του τραυματισμού της  χάθηκαν στην 

προσπάθειά του να της το πει με ελαφριά καρδιά. «Τυχερό κορίτσι - έσπασες την πλάτη 

σου!» 

«Δόξα στον Κύριο, γιατρέ. Όλα τα πράγματα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγα-

πούν τον Θεό. » 

Η απάντησή της ήταν πολύ απροσδόκητη. Ο ίδιος ήταν  πιστός, αναρωτήθηκε αν μια σπα-

σμένη πλάτη θα ήταν κάτι για το οποίο θα μπορούσε να δοξάσει το Θεό. Μήπως άραγε δεν 

καταλάβαινε τι υπονοούσε αυτού του είδους ο τραυματισμός; Ένα συμπαθητικό χέρι την 

εμπόδισε να προσπαθήσει να κατεβεί από το τραπέζι των εξετάσεων. Η «επίσημη» 
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θεραπεία θα άρχιζε αμέσως και τίποτε δεν έπρεπε να  θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο μια ήδη 

ευαίσθητη κατάσταση. 

Δεδομένου ότι η φύση του τραυματισμού της απαιτούσε λίγη θεραπεία εκτός από την ολο-

κληρωτική κατάκλιση, οι φίλοι της επέμειναν να την πάρουν στο σπίτι της μαζί τους, μετά 

από συχνές προειδοποιήσεις από τον γιατρό ότι πρέπει να επιστρέψει στο νοσοκομείο, α-

μέσως μόλις εμφανιστεί μούδιασμα. Χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως την πιθανότητα παρά-

λυσης,  η Σοφία συμφώνησε να συνεργαστεί, εκφράζοντας ήδη τη λύπη της για την πολύ-

λογη δήλωσή της ότι όλα αυτά θα συνεργήσουν για το καλό. 

Εξοπλισμένη με το ισχυρότερο διαθέσιμο αναλγητικό, για χρήση μόνο όταν ο πόνος έφτανε 

σε λιποθυμική ένταση, ανέβηκε άκαμπτα στο κρεβάτι, σκεπτόμενη σκυθρωπά για το ότι 

πήρε την προειδοποίηση ότι θα είναι μια μακρά ανάρρωση. Αγωνία και  δάκρυα ήταν οι συ-

νεχείς της σύντροφοι και η απογοήτευσή της αύξανε κάθε μέρα. Το σχολείο είχε ξαναρχίσει 

και κάθε μέρα απουσίας σήμαινε περισσότερη καθυστερημένη μελέτη. Άρχισε να απελπίζε-

ται για το αν θα κατάφερνε ποτέ να τα πρόφταινε. Η αδράνεια την κατέστησε αδύναμη και 

ληθαργική. 

Σταδιακά ο πόνος υποχώρησε και το μυαλό της μπόρεσε να επικεντρωθεί σε άλλα πράγ-

ματα. Τα βιβλία παρείχαν μια εκτροπή κατά τη διάρκεια των μεγάλων ημερών της μονα-

ξιάς. Το βιβλίο "Ο Λαθρέμπορος του Θεού (God's Smuggler)", ένα βιβλίο του αδελφού Ά-

ντριου (Andrew), την εντυπωσίασε ιδιαίτερα, και της έμεινε στη μνήμη και μετά που το είχε 

διαβάσει. Ποτέ πριν δεν της παρουσιάστηκαν τόσο ξεκάθαρα οι ανάγκες της Ευρώπης. Στην 

πραγματικότητα, πολλά πράγματα αυτές τις μέρες την υπενθύμιζαν την Ευρώπη. Όποια και 

αν είναι η ταλαιπωρία του περιορισμού της, σίγουρα είχε χρόνο να προσευχηθεί. 

«Κύριε, προσπαθείς να μου πεις κάτι;» 

«Η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης». Το μετάνιωσε που ρώτησε. 

«Αλλά νόμιζα ότι όλα τακτοποιήθηκαν». 

Το μυαλό της θυμόταν τα γεγονότα των τελευταίων ετών. Δεν ήθελε ποτέ να επιστρέψει 

στην Ελλάδα αν και είχε δώσει διανοητικά μια αποδοχή για το ότι κατάλαβε ποιο είναι το 

θέλημα Του. Θα μπορούσε να είχε κάνει λάθος; 

Εξέτασε προσεκτικά τις επιβεβαιώσεις για τις οδηγίες Του μία προς μία. Λιγότερη ανακού-

φιση είχε όταν θυμόταν τότε που είχε υποθέσει τη θεϊκή επικύρωση των δικών της σχεδίων. 

Δεν είχε συμφωνήσει ότι η Νέα Υόρκη θα ήταν το πεδίο της υπηρεσίας της προς τους Έλλη-

νες; Δεν δοκιμάζει απλώς την υπακοή της; Ή μάλλον της έδινε την ευκαιρία να δείξει τη βε-

βαιότητα της κλήσης της, παρόλο που αντιμετώπιζε αντιρρήσεις; 

Η πεποίθηση στην καρδιά της της έλεγε ότι είχε αποτύχει ξανά - άθλια. Πόσο γρήγορα είχε 

ξεχάσει τα προηγούμενα μαθήματα. Ήξερε τώρα ότι το ατύχημα δεν ήταν ατύχημα, αλλά 

ήταν ο τρόπος του Θεού για να ξανακερδίσει την προσοχή της ώστε όλα πραγματικά να συ-

νεργήσουν μαζί για το καλό στη ζωή της. 

Η απόφασή της ελήφθη αμετάκλητα. Θα πήγαινε στην Ελλάδα, όχι από δικής της επιλογή, 

αλλά από επιλογή του Θεού. Πάλι μετανοημένη γιατί είχε ακολουθήσει τις δικές της κλί-

σεις, αποφάσισε, ότι με τη δύναμη του Θεού, να εμπιστευτεί μόνο αυτό που Αυτός της το  

έκανε ξεκάθαρο. 
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Σε ένα μήνα, οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν επαρκή θεραπεία που της επέτρεπε να επι-

στρέψει στο σχολείο, αρκεί να συμφωνήσει με τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλ-

λονταν  στις δραστηριότητες της ως σπουδάστριας. Προειδοποιήθηκε να συνεχίσει όσο το 

δυνατόν περισσότερη ανάπαυση στο κρεβάτι. Παραιτήθηκε από το κανονικό πρόγραμμα 

για το να ακολουθήσει ένα μερικό πρόγραμμα σπουδών. Ήταν επιτακτική ανάγκη να χρησι-

μοποιεί αναπηρική καρέκλα, και κάποιος άλλος έπρεπε να στρατολογηθεί για να μεταφέρει 

τα βιβλία της. Για πρώτη φορά γνώριζε πλήρως ποια ήταν η συνήθης πρόγνωση για τον 

τύπο του τραυματισμού της. Η ολική παράλυση για όλη της τη ζωή δεν έπρεπε να αντιμετω-

πιστεί ελαφριά και θα μπορούσε να θαυμάσει μόνο τη χάρη του Θεού, ακόμη και σε αυτό. 

 

Η Σοφία ήταν απογοητευμένη που έχασε όλες τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου, αλλά 

ποτέ δεν αμφέβαλε ότι ο Θεός ήθελε να συνεχίσει. Η έμφυτη απροθυμία της να παραδεχτεί 

την ήττα ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της παρά τις αποθαρρυντικές πιθανότητες, και με 

τη βοήθεια άλλων σπουδαστών, προχώρησε επίπονα σε τόσα πολλά θέματα καθώς η δύ-

ναμή της θα το επέτρεπε. Μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα, ένα χρόνο από τη στιγμή του 

ατυχήματος, όλες οι καθυστερημένες τις εργασίες και οι εξετάσεις είχαν ολοκληρωθεί. Επι-

τέλους είχε φτάσει τους προηγούμενους! 

Όλη η εσωτερική σύγκρουση επιλύθηκε σχετικά με το μέλλον της στην Ελλάδα, το ερώτημα 

που αντιμετώπιζε τώρα ήταν ποια ιεραποστολή πρέπει να προσεγγίσει. Διάφοροι εκπρόσω-

ποι ιεραποστολών επισκέπτονταν το σχολείο κάθε χρόνο, αλλά δεν υπήρχε προφανής κα-

τεύθυνση προς κανέναν από αυτούς. 

Μία φορά είχε μιλήσει με τον ποιμένα Γουίλι Μάρεϊ, τότε Διευθυντή της «ιεραποστολής της 

Βορείου Αμερικής στην Ευρώπη των εκατομμυρίων» (Mission to Europe’s Millions ή σε συ-

ντομογραφία ΜΕΜ), και ενημερώθηκε ότι επί του παρόντος δεν είχαν καθιερωμένο έργο 

στην Ελλάδα. Θα την έστελναν; 

Δεν ήταν σε θέση να είναι υπερβολικά καταφατικός έως ότου συζητηθούν πλήρως οι δυνα-

τότητες σε διοικητικό επίπεδο, αλλά ούτε ήθελε να αποθαρρύνει το αίτημα. Δεν υπήρχε δι-

σταγμός στην προσέγγιση της και χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες για την κλήση της, μπο-

ρούσε να αισθανθεί ότι βασίστηκε σε κάτι περισσότερο από μια στιγμιαία ιδιοτροπία. Δεν 

θα ήταν εύκολο. Η Ελλάδα ήταν ένας ανδρικός κόσμος και μια κυρία μόνη της, θα έπρεπε 

να αντιμετωπίσει με περισσότερο από το συνηθισμένο τις αντιθέσεις στο ρόλο της ως ιερα-

πόστολος. Και όμως αυτή, περισσότερο από κάθε άλλο, πρέπει να γνωρίζει καλά τις πιθα-

νές δυσκολίες σε αυτό που είχε προτείνει. Αξίζει την προσευχή της ιεραποστολικής οργάνω-

σης ούτως ή άλλως. 

Η «Ιεραποστολή προς τα εκατομμύρια της Ευρώπης» (τμήμα της Διεθνούς Ευρωπαϊκής Χρι-

στιανικής Ιεραποστολής στη Βόρεια Αμερική) Η Σοφία σημείωσε το όνομα για το μέλλον ως 
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αναφορά, προσευχόμενη ο Κύριος να κάνει την επιλογή του ξεκάθαρη σε αυτήν. Δεν πρό-

σεξε ότι οι προτιμήσεις 

της δεν είχαν καν εκφρα-

στεί. 

Λίγο καιρό αργότερα, ά-

κουσε ότι μια άλλη γυ-

ναίκα στην πανεπιστη-

μιούπολη θα πήγαινε επί-

σης στην Ευρώπη - με την 

MEM! Η Κάρολ Bollman, 

υπεύθυνη για τις γυναίκες 

(dean of women), έκανε 

αίτηση σε αυτήν την ιερα-

ποστολή και τη συμβού-

λεψε ότι θα επιστρέψει 

και πάλι ο Αιδέσιμος 

Murray στο σχολείο στο 

εγγύς μέλλον. Θα τη θυμό-

ταν; Πράγματι, και αυτή 

τη φορά δεν υπήρχε επιφύλαξη στην απάντησή του στην ερώτηση της. Κανείς δεν θα μπο-

ρούσε να είναι πιο κατάλληλος για διακονία στην Ελλάδα από έναν υπήκοο Έλληνα, και η 

αίτησή της για διακονία θα ήταν εγκάρδια αποδεκτή. 

Με τη βοήθεια της Carol, τα προκαταρκτικά έντυπα συμπληρώθηκαν αμέσως για τη λεπτο-

μερή συζήτηση της ιεραποστολής. Ο αγώνας της Σοφίας για να αποκτήσει ευχέρεια στην 

Αγγλική  γλώσσα βρήκε μια χαρούμενη, απλή λέξη, όταν ρωτήθηκε ποιες ξένες γλώσσες 

γνώριζε. Αγγλικά! 

 

 

  

Εικόνα 6 Στο βιβλίο του Σχολείου 1975 "Το κείμενο λέγει "Π¨ερασε στη Μακε-

δονία και βοήθησε μας" Πράξεις 16:9. Ξόδεψα τέσσερα χρόνια στο Μ.Μ.Β.Ι. 

και τώρα είμαι έτοιμη να ακολουθήσω αυτή τη θεία κλήση. Ίσως θα με κα-

τευθύνει πίσω στην Ελλάδα στην αρχική Μακεδονία, ή σε κάποια άλλη πε-

ριοχή. Δεν με πειράζει η περιοχή. Είμαι έτοιμη να πάω εκεί που Αυτός με κα-

τευθύνει . Είμαι σίγουρη ότι Αυτός θα πάει πριν από μένα και θα είναι μαζί 

μου. Αυτός υποσχέθηκε: «Πηγαίνετε λοιπόν ….Κι εγώ θα είμαι μαζίσας πά-

ντα, ως η συντέλεια του κόσμου» Ματθαίος 28:19,20 
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Κεφάλαιο Εννέα 
Δεν γυρίζω πίσω 

Αποφοίτηση! Κοιτάζοντας πίσω, θα μπορούσε να θαυμάσει εκ νέου για ότι πράγματι συ-

νέβη. Υπήρξαν τόσα πολλά εμπόδια και εμπόδια - η δυσκολία της σε μια νέα γλώσσα, το α-

τύχημα, και πάνω απ' όλα, η μη υποταγή της στον έλεγχο του Θεού για τη ζωή της. Το δί-

πλωμα της το έδωσε ο χαμογελαστός κοσμήτορας που ενσάρκωνε την υπόσχεση που τη συ-

ντηρούσε συχνά στους αγώνες των τελευταίων τεσσάρων ετών. «Αλλά αν κάποιος από εσάς 

δεν έχει σοφία, ας τη ζητήσει από τον Θεό που δίνει σε όλους τους ανθρώπους γενναιό-

δωρα…» 

 

Μια άλλη σκέψη ήρθε στο μυαλό με απαλή επίπληξη. Ήταν τώρα Απρίλιος του 1975. Αρχικά 

είχε ξεκινήσει στη Βιβλική Σχολή της Κατερίνης (ΒΙΚ) περιμένοντας έξι χρόνια σπουδών για 

να προετοιμαστεί για την ιεραποστολική υπηρεσία. Οι προσπάθειές της να σώσει το χρόνο 

του Θεού είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα, αντί για δύο χρόνια πρόσθετης υπηρεσίας όπως 

είχε σχεδιάσει, υπήρξαν επτά χρόνια που έφευγε από τον Κύριο. Και είχε ακόμη απαιτήσει 

τα έξι χρόνια σπουδών. Τα μαθηματικά του Θεού ήταν αναμφισβήτητα. 

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, έγινε επίσημα αποδεκτή ως υποψήφια ιεραπόστολος για την 

Ελλάδα με την MEM. Αλλά οι ιεραπόστολοι χρειάζονται μια εκκλησία στην πατρίδα και είχε 

σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την αποδοχή της εκκλησίας της Νέας Υόρκης όσον αφορά 

την κλήση της. Οι ιεραπόστολοι πήγαιναν σε ειδωλολατρικά εδάφη όπου οι άνθρωποι λιμο-

κτονούσαν και ήταν αναλφάβητοι, κατά προτίμηση ζούσαν σε λασποκαλύβες. Όχι όμως 

στην Ελλάδα! 

Η επαφή με την εκκλησία επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες της. Αυτή τη στιγμή δεν ήταν πρόθυ-

μοι να σταθούν πίσω της σε αυτό. Τώρα τι, Κύριε; Ένας Έλληνας μετανάστης δεν μπορούσε 

απλώς να προσεγγίσει καμία ευαγγελική εκκλησία και να προσφερθεί να τους εκπροσωπή-

σετε στο πεδίο της ιεραποστολής! Εντελώς χαμένη για προτάσεις, μπορούσε να προσευχη-

θεί στον Κύριο και να του δώσει το πρόβλημα της και να περιμένει να ενεργήσει. 

Ήταν η πρόταση του Διευθυντή της MEM να επικοινωνήσει με μια εκκλησία στο Riggins, 

Idaho. Ο ποιμένας της; Κανένας άλλος από τον Russ Adkins! 

«Κάποια μέρα θα είμαι ποιμένας και θα γίνεις μέλος της εκκλησίας μου και θα σε στεί-

λουμε ως ιεραπόστολο. Στην Ελλάδα.  

Τα λόγια που ειπώθηκαν υπό τύπο αστεϊσμού ήταν προφητικά. Η απόφαση των πρεσβυτέ-

ρων ήταν ομόφωνη. Η Σοφία Καρυπίδου θα γινόταν μέλος της εκκλησίας τους και θα απο-

στελλόταν ως η πρώτη τους ιεραπόστολος.  

Συνεχώς έκπληκτη για την επάρκεια του Θεού για την κάλυψη όλων των αναγκών της, η Σο-

φία άρχισε να αναζητεί εκκλησίες και είχε συναντήσεις σε όλο τον Καναδά και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η ιεραποστολή το πρότεινε, και αυτό ήταν μια   περαιτέρω επιβεβαίωση της 

πραγματικότητας της καθοδήγησης του Θεού. Η ιεραποστολή επέτρεπε σε κάθε υποψήφιο 

ένα χρόνο για δεσμεύσεις για την απαραίτητη υποστήριξη. Μέσα σε έξι μήνες, είχε όλα όσα 

χρειαζόταν. 

Γνωρίζοντας ότι το καλύτερο από το Θεό για τη ζωή της σήμαινε ότι θα επέστρεφε στην Ελ-

λάδα της έδωσε την ηρεμία και τη χαρά στις τελικές προετοιμασίες, ενώ ταυτόχρονα ήταν 
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απόλυτα ενήμερη για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Σε αντίθεση με πολλούς νέους ιεραπό-

στολους που ξεκινούν με έναν ιδεαλισμό που πετάει στα άστρα, και είναι έτοιμοι να νική-

σουν τον εχθρό με μια κίνηση, ήξερε ότι οι περισσότεροι Έλληνες, ακόμη και σε ευαγγελι-

κούς κύκλους, δεν θα την καλωσόριζαν στο ιεραποστολικό ρόλο. Στην πραγματικότητα, έχο-

ντας λάβει νέα ιθαγένεια στην Αμερική, θα την αποδεχόντουσαν σε οποιοδήποτε ρόλο; 

Η διαβεβαίωση του Θεού ήρθε κατά τη διάρκεια του ήσυχου χρόνου της ανάγνωσης στον 

Ησαΐα 41. Στο στίχο 13 ξεχώρισε με ιδιαίτερη έμφαση. «Επειδή είμαι ο Κύριος ο Θεός σου 

που απ’ το δεξί σου χέρι σε κρατώ, και που σου λέω: Μη φοβάσαι έρχομαι θα σε βοηθήσω 

εγώ.» Εκείνος που την είχε φέρει τόσο μακριά, επίσης θα προπορευόταν μπροστά της. 

Ήταν Ιανουάριος του 1976. Ήξερε στην καρδιά της ότι φέτος όλα αυτά που είχε τόσο επιμε-

λώς προσπαθήσει να αποφύγει θα γίνονταν. Θα επέστρεφε στην Ελλάδα. 

Μια ιδιαίτερη ώρα αφιέρωσης είχε προγραμματιστεί στην υιοθετημένη εκκλησία  της λίγο 

πριν από την αναχώρησή της. Το εκκλησίασμα είχε προσέλθει στο σύνολο του για να ευχη-

θεί την ευλογία του Θεού στη μικρόσωμη κυρία της οποίας η μαρτυρία και η χαρά της την 

είχαν κάνει πολύ αγαπητή σ’ αυτούς στο σύντομο χρονικό διάστημα που την γνώριζαν. 

Για τη Σοφία, η ώρα αυτή της λατρείας ήταν το αποκορύφωμα των μηνών και των ετών 

προετοιμασίας. Δεν υπήρχε καμία επιστροφή τώρα. Νικημένη από το μέγεθος ενός Θεού 

που θα πήγαινε σε τόσο μεγάλες αποστάσεις  για να την φέρει εκεί, μια ασήμαντη μικρό-

σωμη μοδίστρα, μέχρις  αυτό το σημείο της δημόσιας αφιέρωσης, άφησε να ξεχειλίσει η 

πλημμύρα των συναισθημάτων που συσσωρεύτηκαν μέσα της. Σιωπηλά δάκρυα χύθηκαν 

στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια της λατρείας. Αγγίχτηκε η ευαίσθητη χορδή πολλών αν-

θρώπων μέσα στη συγκέντρωση, όπως φάνηκε από τον αριθμό των μαντηλιών που πιέζο-

νταν να εκτελέσουν το καθήκον τους. 

Όπως ήταν συνηθισμένο, ο απερχόμενος ιεραπόστολος κλήθηκε να επιλέξει τον τελικό ύ-

μνο. Η επιλογή της Σοφίας ήταν γνωστή στο κοινό της, αλλά σε κανέναν δεν ήταν οι λέξεις 

πιο σημαντικές από αυτήν που είχε χρειαστεί δεκαεπτά χρόνια για να μάθει την έννοια τους 

«Trust and Obey». «Εμπιστέψου και Υπάκουσε» 

«Ποτέ δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε τις απολαύσεις της αγάπης Του, έως ότου ξαπλώ-

σουμε το όλο μας στο βωμό. . " 

Όλο  της το είναι είχε αποτεθεί στο βωμό, μια θυσία πολύτιμη μπροστά στον Θεό που είχε 

δεσμευτεί να υπηρετήσει. 

* *  * *   * * 

18 Σεπτεμβρίου 1976. Η Σοφία έγειρε πίσω στη θέση της, βλέποντας τα φώτα του διαδρό-

μου να κινούνται προς αυτήν. Καθώς το Boeing 747 κέρδισε ταχύτητα, φαντάστηκε ότι ένα 

κεφάλαιο της ζωής της τέλειωνε γρήγορα, περιμένοντας την απογείωση ως το τελικό τους 

στάδιο. 

Τώρα.  

Σε λίγες στιγμές, τα φώτα του αεροδρομίου John F. Kennedy της Νέας Υόρκης αναβόσβηναν 

πολύ χαμηλά. 

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, κάποτε φιλόξενος φάρος, τώρα της λέει ένα τελευταίο αντίο. 

Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. . Ήταν πραγματικά πατρίδα. 
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Θα ήταν ευκολότερο να πετάξει απευθείας στην Αθήνα, ωστόσο, έπρεπε να έχει μία συνά-

ντηση με τον νέο της διευθυντή και έτσι αφιερώθηκε λίγος χρόνος στη Γαλλία πριν ξεκινή-

σει τη διακονία της. Αλλά η έμμεση διαδρομή είχε άλλη σημασία. Μόλις το τρένο από το 

Παρίσι έφτασε στα ελληνικά σύνορα κατάλαβε η Σοφία γιατί το ταξίδι ήταν απαραίτητο. 

Καθώς οι αξιωματούχοι διεξήγαγαν τις συνήθεις επιθεωρήσεις τους, θυμήθηκε ένα άλλο 

ταξίδι που περίμενε στα ίδια σύνορα, αλλά τότε ταξίδεψε προς την αντίθετη κατεύθυνση Τι 

είπε; Κάτι για ποτέ να μη ζήσει  ξανά στην Ελλάδα; 

Είχε διανύσει πολλά μίλια, αλλά το Πνεύμα του Θεού την είχε βρει, την επιτίμησε, την συγ-

χώρησε και τώρα την έφερε πίσω για να Τον υπηρετήσει με τον τρόπο που την είχε προετοι-

μάσει τόσο επιμελώς. 

Ναι, επέστρεψε, αυτή τη φορά με ένα νέο τραγούδι στα χείλη της και χαρά στην καρδιά της. 

Το τρένο επανέλαβε τη κουνιστή κίνηση. Επόμενη στάση Κατερίνη! 

Κεφάλαιο δέκα 
Το μικρό ροζ σπίτι στο Μυλότοπο 

«Σοφούλα!» Το συνοδευτικό χτύπημα του εξωτερικού τζαμιού προειδοποιεί την άφιξη ενός 

επισκέπτη.  

Ναι; » 

Η γρήγορη απάντηση της Σοφίας προς τον ακόμη άγνωστο επισκέπτη δεν διακόπτει κανένα 

θέμα, είτε πρόκειται για τον πρωινό της καφέ είτε για τη προετοιμασία της για κάποια Βι-

βλική  μελέτη στο γραφείο της. Παρομοίως, με αυτόν τον απλό τρόπο, ο νεοφερμένος βο-

λεύεται άνετα πάνω από μια καρέκλα, και έχουνε για λίγες στιγμές κουβεντολόι πριν από 

την επίσημη έναρξη της ημέρας της. Αυτό μπορεί να αναβληθεί επ' αόριστο εν αναμονή της 

άφιξης άλλων αυθόρμητων επισκεπτών. 

Σε όσους έχουν συνηθίσει την απομόνωση που παρέχεται από κλειδαριές και κουδούνια, η 

συχνή επανάληψη αυτού του μοτίβου είναι καταπιεστική, δίνει και μία ένταση από νωρίς 

το πρωί που εμφανίζεται για οποιοδήποτε θέμα υπό συζήτηση. Δεδομένης της φαινομενι-

κής ασταθούς δυναμικής της ανταλλαγής, είναι η ένθερμη ελπίδα των αμύητων ότι κανείς 

δεν θα φτάσει στο να χτυπηθεί με τον άλλο. Παραβίαση της ιδιωτικότητας; Ίσως αυτό ι-

σχύει με βάση ορισμένα πρότυπα, αλλά για τη Σοφία, η διαθεσιμότητα του δοσμένου από 

το Θεό σπιτιού της σε άλλους αποτελεί σημαντικό μέρος της διακονίας της μεταξύ των χω-

ρικών του Νέου Μυλοτόπου. Η ελευθερία τους να έρχονται και να φεύγουν είναι το πιο α-

πτό μέτρο της σχέσης της μαζί τους που αποκτήθηκε με κόπο. 

Δεν ήταν πάντα έτσι. Η άφιξή της στο Νέο Μυ-

λότοπο, όπως περίμενε, χαιρετίστηκε με κά-

ποια μικρή επιφύλαξη από τους ντόπιους. Α-

νεξάρτητα από τις προθέσεις και τους σκο-

πούς της να είναι εκεί, η εθελοντική της επι-

λογή της αμερικανικής ιθαγένειας προκάλεσε 

μια άμεση αποξένωση. Ήταν ξένη στη χώρα 

της. 

Ποια ήταν η επιλογή της διακονίας της; Η ε-

ρώτηση τέθηκε ως μέρος της αίτησής της για 

Εικόνα 7Η Σοφία στο Νέο Μυλότοπο. Στα χέρια 

της η φωτογραφική της . Έχει δεκάδες φωτογρα-

φίες δυστυχώς οι μετακομίσεις τις έκλεισαν σε 

κουτιά 
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διακονία σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με τη Σύνοδο των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Δεν 

υπήρχε δισταγμός στην απάντησή της. Γυναίκες και παιδιά. 

Ίσως και οι νέοι; Σ’ αυτήν η απάντηση δόθηκε με πεποίθηση. Σίγουρα  Όχι Δεν μπορούσε να 

αρνηθεί την ανάγκη κάποιου να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους νέους. Αν και οι περισσό-

τεροι δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ξεπεράσουν τα γνωστά τους μέρη, η γνωστή σε όλους 

ανησυχία αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν ήταν ξένη εδώ. 

Για ορισμένους, η οικονομική ανάγκη εμπόδισε την εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά τη 

μέση εκπαίδευση. Οι γονικοί φόβοι, ωστόσο, συχνά διατηρούσαν  το πιο αυστηρό χαλινάρι 

στις οικογενειακές δομές, διαλυόταν μόνο από την ασφάλεια ενός πρώιμου γάμου ενός 

γιου ή κόρης με έναν κατάλληλο σύντροφο. Η παραδοσιακή συγγένεια θα εξασφάλιζε τη 

συνεχή εγγύτητα του νεαρού ζευγαριού με την φωτιά στο τζάκι του σπιτιού. 

Εάν αυτή η επιλογή δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, οι εναλλακτικές λύσεις ήταν πολύ λίγες, 

όπως θυμόταν η Σοφία από τα εφηβικά της χρόνια. Τα αγόρια συνέχισαν συνήθως στον κα-

θιερωμένο τρόπο διαβίωσης της οικογένειας, που εργάζεται στα χωράφια καπνού και στα 

αμπέλια. Πολλές ώρες κάτω από έναν καυτό ελληνικό ήλιο αντικαταστάθηκαν από εξίσου 

μεγάλες μέρες αδράνειας όταν τα φύλλα είχαν συλλεχθεί και αποθηκευτεί  σε αχυρώνες 

για ξήρανση. Η εξωτερική εργασία ήταν σπάνια, περιοριζόμενη περαιτέρω από την αδυνα-

μία της προσέγγισης  του μέσου νεαρού σε κάτι που δεν βρισκόταν σε απόσταση που να 

μπορούσε να περπατήσει. Για έλλειψη εποικοδομητικών επιδιώξεων, οι νέοι επισκεπτό-

ντουσαν τις  καφετέριες που ήταν γεμάτες με καπνό, όπου οι άνδρες του χωριού κάθε 

βράδυ παίζανε με χρήματα στα τραπέζια της χαρτοπαιξίας. 

Για τα κορίτσια, η πίεση να παντρευτούν ήταν ακόμη πιο έντονη, οι μελλοντικοί ρόλοι τους 

ως συζύγων και ως μητέρων σπάνια προκαλούνται από σκέψεις κάποιας σταδιοδρομίας. 

Για το σκοπό αυτό, έμεναν στο σπίτι, περιμένοντας αυτόν που θα τις έφερνε στο να πραγ-

ματοποιήσουν το ρόλο τους. 

Ναι, η ανάγκη ήταν αναμφίβολα εκεί, αλλά δεν ήταν εκεί που τον οδήγησε ο Θεός. Ήταν έ-

τσι;  



27 

 

Η νεαρή γυναίκα δίπλα, που ονομαζόταν επίσης Σοφία, εξέφρασε πιο έντονα την απογοή-

τευσή της. Η νέα άφιξη ήταν μια πολυαναμενόμενη απάντηση στην προσευχή ότι κάποιος 

θα στελνόταν να συνεργαστεί με τη νεολαία. 

Δεν παρακολουθούσε  τις συναντήσεις τους, που γινόντουσαν υπό την προεδρία ενός ποι-

μένα που είχε ήδη επιβαρυνθεί περισσότερο από τη δύναμή του και του χρόνου που θα 

μπορούσε να εξοικονομήσει, αλλά παρά την ένθερμη αποδοχή της ως φίλης και συμβού-

λου, δεν είχε αίσθηση της κατεύθυνσης του Θεού προς μια διακονία πιο επικεντρωμένη 

στους νέους. Ωστόσο, η εμπειρία του παρελθόντος την προειδοποίησε  να κάνει κάθε ευ-

καιρία μια προτεραιότητα για να γίνει θέμα προσευχής αντί να εφαρμόζει απλή προσωπική 

κρίση και πρότεινε στη γείτονά της να συμμετάσχει σε τακτική προσευχή προς το Θεό να α-

ποκαλύψει τις επιθυμίες Του στο θέμα. Συναντιόντουσαν κάθε βράδυ, φέρνοντας αυτό και 

άλλες ανησυχίες ενώπιον του Κυρίου. Η απάντηση αργούσε να έρθει. 

Ο Απρίλιος έφτασε εν μέσω των συνηθισμένων προετοιμασιών για την περίοδο του Πάσχα. 

Οι πλούσιοι ελληνορθόδοξοι εορτασμοί της ανάστασης του Χριστού ήταν το επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων του χωριού, που κορυφώθηκαν σε ένα θορυβώδες φινάλε τα μεσάνυχτα 

του Σαββάτου. 

Γιατί να μην έχουμε δική μας λατρεία για την ανάσταση; Το ερώτημα που έθεσαν οι ίδιοι οι 

νέοι καθώς συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της Σοφίας εκείνο το βράδυ ήταν κάτι στο οποίο α-

νταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και στις δύο το πρωί όλοι περπατούσαν έξω από τις πόρτες 

σε μια τώρα ερημική παιδική χαρά. 

Το Άγιο Πνεύμα είχε ήδη δουλέψει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνάντησης και οι 

ύμνοι της δοξολογίας τους τώρα ανέβηκαν σε έναστρο ουρανό από καρδιές που ξεχείλιζαν. 

Εικόνα 8 Όμιλος νέων στο σπίτι του Μυλοτόπου 
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Οι ύμνοι και οι μαρτυρίες συνεχίστηκαν μέχρι τις 4 η ώρα όταν η συγκέντρωση τελικά δια-

λύθηκε. 

Και για τις δύο Σοφίες, ωστόσο, η νύχτα δεν είχε τελειώσει. Ακόμα αισθανόταν την ανάγκη 

για προσευχή, πήγαν σπίτι και προσευχήθηκαν μαζί ο Θεός να μην αφήσει την ημέρα να πε-

ράσει χωρίς κάποια ιδιαίτερη απόδειξη της παρουσίας Του μέσα τους κατά τη διάρκεια των 

βραδινών εκδηλώσεων. 

Ο Κύριος χάρηκε να ικανοποιήσει το αίτημά τους και την επόμενη Παρασκευή, τέσσερα κο-

ρίτσια εμφανίστηκαν στο σπίτι της Σοφίας. Αυτό από μόνο του δεν ήταν ασυνήθιστο, αλλά 

η ντροπαλή διστακτικότητα τους έδειχνε ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη. 

Κάθε κορίτσι, χωρίς να το γνωρίζουν τα άλλα, είχε προσκαλέσει τον αναστημένο Κύριο στη 

ζωή της τις πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα. Η λάμψη της νέας ζωής σε κάθε ατομική 

ομολογία πίστης ήταν η τετραπλή απάντηση του Θεού στην ειλικρινή επιθυμία της λίγες 

μόνο ημέρες πριν. Αλλά ήταν κάτι παραπάνω από αυτό. 

Οι νέοι που δεν ήταν η επιλογή της ως αντικείμενα της διακονίας ήταν οι πρώτοι καρποί της 

κλήσης της να υπηρετήσει  τους δικούς της ανθρώπους. 

Ήταν ξαφνικά σαφές σε αυτήν. Με μάτια και καρδιά που ξεχειλίζει, αναγνώρισε την αδιαμ-

φισβήτητη καθοδήγηση του Θεού. Τι άλλο σημάδι θα μπορούσε να ρωτήσει; 

Η απόφασή της χαιρετίστηκε με ανεξέλεγκτο ενθουσιασμό από τους ίδιους τους νέους κα-

θώς και από τους διαχειριστές της εκκλησίας. Αλλά κανένας δεν ήταν πιο χαρούμενος όταν 

άκουσε τα νέα από τη γειτόνισσα της και σύντροφο στην προσευχή, της  οποίας η πρώιμη 

πεποίθηση ότι η Σοφία ήταν η απάντηση στις ανάγκες τους, δεν είχε ποτέ κλονιστεί. 

Οι βαθύτερες ανάγκες εκείνων για τους οποίους ήταν τώρα υπεύθυνη προέρχονται από μια 

μακροχρόνια πνευματική έλλειψη. Παρά το κοινό θεμελιώδες υπόβαθρο τους, υπήρχαν ε-

λάχιστα στοιχεία για μια ζωτική καθημερινή σχέση τους με τον Θεό. Ο Χριστιανισμός σαν 

κάτι που μεταφράζεται σε πρακτικές της καθημερινής ζωής είχε λίγη προσωπική πραγματι-

κότητα για αυτούς πέρα από μια τακτική εμφάνιση στις λατρείες της Κυριακής το πρωί. Οι 

Βιβλικές μελέτες, τις οποίες ξεκίνησε τώρα, δεν ήταν μέρος των συγκεντρώσεων τους. 

Έχει γίνει φανερό για τη Σοφία ότι η παροχή από τον Θεό ενός σπιτιού με γενναιόδωρες 

διαστάσεις ήταν για σκοπούς πέρα από οποιαδήποτε προσωπική επιθυμία για ευρύχωρα 

καταλύματα που μπορεί να είχε. Προτιμώντας τη ζεστασιά ενός σπιτιού από την έντονη λι-

τότητα του υπόγειου της εκκλησίας, οι νέοι έκαναν το σπίτι της ως ανεπίσημο κέντρο όπου 

μπορούσαν να έρθουν για λίγο. Παρόλο που καμία ώρα της ημέρας δεν εξαιρείται από τους 

επισκέπτες, ο πρωταρχικός χρόνος επίσκεψης ήταν μετά το δείπνο, ο οποίος στην ελληνική 

παράδοση μπορεί να είναι οκτώ ή εννέα το βράδυ. Λίγο αργότερα ξεκινά μια προβλέψιμη 

μετανάστευση από όλο τον Μυλότοπο - όλα κατευθύνονται  προς την κατεύθυνση ενός μι-

κρού ροζ σπιτιού. 

Τα κορίτσια φτάνουν οπλισμένα με έργα κεντήματος ή άλλα χειροτεχνήματα, έτοιμα να κά-

νουν τις ώρες χαλάρωσης να είναι και παραγωγικές επίσης. Τα αγόρια έρχονται σφυρίζο-

ντας αλλά χωρίς να κουβαλούν τίποτε, ικανοποιημένα για να αφήσουν το βράδυ να ακο-

λουθήσει τη συνηθισμένη άτακτη του πορεία. 

Οι δικές της βελόνες πλεξίματος δεν έχαναν ποτέ μια βελονιά, η Σοφία γίνεται ένα νησί σκέ-

ψης στη μέση από ασταμάτητα κύματα φλυαρίας που ανεβαίνουν και πέφτουν γύρω της Τι 
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τους φέρνει εδώ νύχτα μετά τη νύχτα; Κάτω από την εξωτερική ξέγνοιαστη ευγένεια, υπάρ-

χει αναζήτηση για το άγγιγμα του Θεού; Τρέχει κάποιος από αυτούς, ακόμα και όπως είχε 

κάνει η ίδια στην ίδια ηλικία; Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να επιλεγεί από τον Θεό 

για να παρέχει μια νέα ηγεσία που χρειάζεται απεγνωσμένα στην Ελλάδα; 

Μια έκρηξη γέλιου από τον καναπέ τραβά την προσοχή των σκέψεων της. Δύο νέοι που ε-

πέστρεψαν πρόσφατα από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους συναρπάζουν τους 

άλλους με ιστορίες στρατιωτικής ζωής, οι περισσότερες από τις οποίες μπορούν να προβλη-

θούν με χιουμοριστικό φως μόνο από την ασφαλή απόσταση που προσφέρει η αναδρομή. 

Ένας ξαφνικός πόνος αγγίζει την καρδιά της. Η αφηγητής, που τώρα κατακλύζεται από χα-

ρούμενες ενθυμήσεις, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στα αγαπημένα της. Αλλά έχει αλλάξει 

τόσο πολύ. Η αποδοχή του Χριστού στη ζωή του ήταν γνήσια δέσμευση. Ήταν χαρούμενη 

για τον μετασχηματισμό στις πράξεις και τις στάσεις του, προσδοκώντας ανυπόμονα πώς 

θα οδηγήσει ο Θεός. Στη συνέχεια ήρθε η αναπόφευκτη στρατολόγηση στο στρατό. 

Ίσως ήταν η μοναξιά που τον οδήγησε να αναζητήσει συντροφιά με αμφισβητήσιμους συ-

νεργάτες. Ή ίσως να αποθαρρύνθηκε χωρίς μια κανονική Χριστιανική συντροφιά. Όποια και 

αν είναι η αιτία, η διαφορά σε αυτόν ήταν εύκολα αντιληπτή από αυτόν και τον έφερε πι-

στά στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Είχε κατά κά-

ποιο τρόπο αποτύχει; Και όμως, ποιος είναι ο ορισμός της αποτυχίας ή της επιτυχίας σε μια  

τέτοια διακονία; Μπορεί το έργο του Αγίου Πνεύματος του Θεού να μετρηθεί μόνο σε 

σχέση με το τι μπορεί να δει το μάτι; 

Φυσικά και όχι. Για πολύ καιρό στη μνήμη της, η Σοφία αναγνώρισε ότι η ζωή της είχε εξω-

τερικά πολύ μικρή ένδειξη της παρουσίας του Θεού, αλλά ήταν εκεί όλη την ώρα. Θα μπο-

ρούσε να το πιστέψει αυτό το ίδιο ισχύει και για αυτούς που της ανατέθηκαν; Για τους δύο 

νέους που έχουν απορροφηθεί από την ήσυχη συγκέντρωση τους στο παιχνίδι της στρατη-

γικής της Ναυμαχίας; Για τη νέα γυναίκα που είναι απορροφημένη στο κέντημα της, της  ο-

ποίας ο όμορφος αρραβωνιαστικός δεν είναι Χριστιανός; 

Εμπιστέψου και υπάκουσε. Οι λέξεις ήταν ξεχωριστές στο παρελθόν και συνεχίζουν να τρα-

γουδούν στην καρδιά της. Είναι εδώ ως αποτέλεσμα της τελευταίας εντολής, τα φρούτα ε-

ξαρτώνται από την πρώτη. 

Κεφάλαιο έντεκα 
Χτίζοντας την Εκκλησία Του 

Το απόγευμα του Σαββάτου βλέπουμε μια άλλη μετανάστευση προς το σπίτι της Σοφίας κα-

θώς αγόρια και κορίτσια ηλικίας έξι έως δέκα συγκεντρώνονται έξω, συχνά πολύ νωρίτερα 

από τον καθορισμένο χρόνο συνάντησης τριών ωρών, περιμένοντας ανυπόμονα την είσοδο. 

Το σήμα δόθηκε, και  έως και τριάντα μικρά σώματα πέφτουν πάνω στο κάποτε τακτοποιη-

μένο σαλόνι, όλοι φωνάζοντας στον ενθουσιασμό τους. Για μερικούς, μια εβδομαδιαία επί-

σκεψη δεν επαρκεί για να τους ενσταλάξει τη συνήθεια να βγάζουν τα παπούτσια τους στην 

πόρτα, οι παραβάτες αγνοούν ευχαρίστως οποιαδήποτε ανησυχία που απομένει στην ακα-

ταστασία που άφησαν. 

Μόνο λίγα προνομιούχα παιδιά χωρούνε στον καναπέ ή δύο βαθιά σε μια πολυθρόνα. Τα 

υπόλοιπα αγωνίζονται για τον πιο όμορφο χώρο στο πάτωμα και όταν η ατελείωτη ανατα-

ραχή και το πειράγματα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα τους, η συνάντηση μπορεί να ξεκι-

νήσει. 
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Ένα προκαταρκτικό τραγούδι μπορεί να δώσει διέξοδο στην αχαλίνωτη ενέργεια  που φορ-

τίζει το δωμάτιο. Τα μαύρα μάτια καρφώνονται στις μεγάλες σελίδες τραγουδιών που κρα-

τούνται μπροστά τους, και η ενθουσιώδης ανταπόκριση στο σύνθημα ένα, δύο, τρία, εκ-

πλήσσουν τον περαστικό που τυχαίνει να περνά απ’ έξω. Η μουσική ικανότητα δεν είναι 

κριτήριο και η μελωδία μπορεί να θυσιάζεται υπέρ του να ξεπεράσει τον διπλανό στο να 

κάνει ένα πραγματικά χαρούμενος θόρυβο. 

Μια εικονογραφημένη ιστορία τραβάει τώρα την εύθραυστη προσοχή τους. Κάτω από την 

πρακτική καθοδήγηση της Σοφίας, ο «Τσάρλι» ζωντανεύει, με τη δική του χάρτινη ζωή που 

μεταδίδει πνευματικές αλήθειες με τις οποίες μπορούν να συσχετιστούν. 

Μία ώρα και λίγα μπισκότα αργότερα, το Κλαμπ των Καλών Νέων (Good News Club) τελεί-

ωσε για άλλη μια εβδομάδα. 

Μαθαίνουν τίποτα ή είναι απλώς μια αλλαγή το απόγευμα του Σαββάτου; Προβλέποντας 

τα «ερείπια» που θα βρει τώρα στο σαλόνι της, η Σοφία σταμάτησε για λίγο. Μερικά από 

αυτά προέρχονται από την εκκλησία, αλλά πολλά που την επισκέφτηκαν σήμερα δεν έχουν 

καμία ενεργή σχέση. Αυτά ακούν για τον Ιησού για πρώτη φορά. 

Η χαρούμενη συνομιλία τους είναι α-

κόμα ακουστική καθώς προχωρούν στα 

σπίτια τους, μη γνωρίζοντας τις προ-

σευχές που  τα ακολουθούν από τη μι-

κρόσωμη κυρία που τινάζει από ένα 

κόκκινο χαλί για να πέσουν τα ψίχουλα 

έξω από ένα ροζ σπίτι. 

  *    *    *   * 

Ούτε παραμελούνται οι γυναίκες. Η 

πρώιμη επιθυμία της Σοφίας να πραγ-

ματοποιήσει μελέτες της Βίβλου ανά-

μεσα τους συνδυάστηκε μαζί με την ε-

πιθυμία για μια διακονία ταξιδιωτική. 

Πολλές πόλεις και χωριά στη Βόρεια 

Ελλάδα στερούνται εντελώς από την ευαγγελική επιρροή, και σε μια μικρή χούφτα πιστών 

γυναικών υπηρετεί κάθε εβδομάδα η Σοφία. Μερικές από αυτές είναι οι μοναδικοί εκπρό-

σωποι του Χριστού στα νοικοκυριά τους και αυτός ο χρόνος που αφιερώνεται στη μελέτη 

του λόγου και στην προσευχή προς  το Θεό είναι ζωτικής σημασίας για αυτές. 

Ήταν αυτή η εκπλήρωση της επιθυμίας της για διακονία που είχε και τη μεγαλύτερη ικανό-

τητα αποθάρρυνσης λόγω περιστάσεων. Βόρειοι άνεμοι που σου παγώνουν τα κόκαλα 

στριφογυρίζουν γύρω από ανοιχτές στάσεις λεωφορείων. Τα λεωφορεία πολλές φορές έ-

χουν ανοίγματα που φέρουν παγωμένο αέρα των οποίων οι οδηγοί δείχνουν μικρή υποχρέ-

ωση εκπλήρωσης των προγραμμάτων που είναι αναρτημένα στις στάσεις. Μακρινοί μοναχι-

κοί περίπατοι σε σκοτεινούς δρόμους σε άγνωστες περιοχές. Όλα ήταν τακτικά μέρος του 

κύκλου μελέτης της Βίβλου στα μέσα της εβδομάδας της Σοφίας. Στο σπίτι, ένα μοντέλο 

Volkswagen Polo κοσμεί το ράφι της, μια εκπληκτική αναπαράσταση μιας μακράς προσευ-

χής για εναλλακτική λύση. Θα απαντούσε ο Θεός; 

Εικόνα 9 Το Ντάτσουν (1981-2002) ταξίδεψε σε πάρα πολλά 

μέρη, Κόσοβο, Αλβανία, Βουλγαρία Ορεστιάδα, Σάπες, Κομο-

τηνή, Ξάνθη, .... έως Κέρκυρα , Κόνιτσα, Καρδιτσομαγούλα 
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Η απάντηση, που φαινόταν ότι έπαιρνε πολύ καιρό, δεν ήταν απλώς επικεντρωμένη στην 

ευκολία ή την άνεση. Ώρες που στο παρελθόν που δαπανιούνταν σε ταξίδια μικρών απο-

στάσεων θα μπορούσε τώρα να φιλοξενήσει επιπλέον συναντήσεις σε μέρη όπου η απο-

δοχή των πολλών προσκλήσεων ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης χρόνου. Οι ντόπιοι νέοι θα 

μπορούσαν να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία βοηθώντας τη Σοφία σε υπηρεσία εκτός της 

άμεσης κοινότητάς τους εάν η μεταφορά δεν ήταν περιοριστικός παράγοντας. 

Το Datsun Cherry, που τώρα ταξιδεύει στους αυτοκινητόδρομους και τους χωματόδρομους 

της Βόρειας Ελλάδας, είναι και πάλι η από-

δειξη της αγάπης με την οποία ο Θεός που 

την προετοίμασε για αυτή τη διακονία, και 

συμμετέχει ενεργά στο να την προωθήσει, 

αλλά στον χρόνο και τον τρόπο Του. 

Για τη Σοφία, και όποιον έχει υποβληθεί υπο-

μονετικά μέσα από μια μυριάδα τακτικές για 

να ξεφύγει, η αναμονή του Θεού φέρνει ένα 

μικρό μέτρο ταυτότητας με Εκείνον που νοια-

ζόταν αρκετά για να αναμείνει τη πιο πεισμα-

τάρικη  θέληση, διαμορφώνοντας μια ζωή  

που να είναι σύμφωνη με το καλύτερο προ-

γραμματισμό Του, και εξοπλίζοντας τους υ-

πηρέτες Του για να αντιμετωπίσουν τις προ-

κλήσεις που ανακύπτουν. 

«Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του 

και θα τον κάνει πράξη» (Α΄ Θεσσα 5:24). 

Η συνέχεια 
Όταν το Πνεύμα κινείται. . . 

Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε το πούμε το  τελευταίο κεφάλαιο στην ιστορία της Ιερα-

ποστολής. Υπάρχουν αναγνωρίσιμα στάδια ανάπτυξης μέσω των οποίων θα περάσει ο υπη-

ρέτης του Κυρίου, έως ότου ολοκληρωθεί το επίγειο έργο του Το τελευταίο κεφάλαιο δεν 

είναι γραμμένο στον ουρανό αλλά σίγουρα θα αποκαλυφθεί εκεί, γιατί ακόμη και στην πλη-

ρότητα των ιεραποστολικών προσπαθειών του, αυτός  (ο υπηρέτης) εξακολουθεί να «βλέ-

πει μέσα από ένα μαυρισμένο τζάμι (βλέπομεν γὰρ ἄρτι διʼ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι) τότε δὲ 

πρόσωπον πρὸς πρόσωπον». Είναι στο «πρόσωπο προς πρόσωπο» που εμφανίζεται η τε-

λική εικόνα και ο καρπός της εργασίας που θα φανεί στο σκηνικό της συγκομιδής. 

 

Η Σοφία εξακολουθεί να είναι στην πατρίδα της στην Ελλάδα, σπέρνοντας πιστά και θερίζο-

ντας στο πεδίο του Δασκάλου. Αυτή η συνέχεια ήταν γράφτηκε μετά από μια πρόσφατη συ-

νέντευξη με τον Διευθυντή για τη διεθνή ιεραποστολή , κ. Jack Murray. 

Οι τελευταίες μέρες στο Μυλότοπο ήταν αξέχαστες. Με τρεις άλλες δασκάλες του Κυριακού 

Σχολείου, η Σοφία δεσμεύτηκε να προσεύχεται κάθε Δευτέρα βράδυ στις 7 μ.μ. για την ερ-

γασία ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Για να μην εκτραπούν, συμφώνησαν να περιο-

ρίσουν την προσευχή τους στο έργο του Κυριακού Σχολείου. Ένα ιδιαίτερο απόγευμα της 

Δευτέρας, όταν είχε περάσει η καθορισμένη ώρα, η Σοφία, σε αντίθεση με τον συμφωνη-

μένο περιορισμό, βρέθηκε προσευχόμενη για ολόκληρη την εκκλησία. Στις 9 μ.μ., ενώ 

Εικόνα 10  Η Σοφία άλλαζε και λάστιχο! Στα χιόνια έβαζε 

μόνη της αλυσίδες και βοηθούσε και άλλους. Όταν η 

Νίκη ήταν στα Γιάννενα πέρασε τη Κατάρα με χιόνια, 

ενώ πολλοί οδηγοί είχαν κολλήσει, αυτή έβαλε αλυσίδες 

κα πέρασε 
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ακόμα ήταν σε προσευχή, ενώθηκαν απροσδόκητα από μια κυρία της εκκλησίας. Συμμε-

τείχε στην προσευχή, αλλά σύντομα από τα χείλη της ήρθε μια ροή «εξομολόγησης». Φαί-

νεται ότι είχε στην καρδιά της μια πολύ κριτική στάση εναντίον του Κυριακού Σχολείου και 

των δασκάλων του. Αρκεί να πούμε ότι όταν έρχεται η καταδίκη για αμαρτία  το Άγιο 

Πνεύμα δεν περιορίζεται σε ένα άτομο. Σύντομα υπήρξαν δάκρυα μετάνοιας. Στις 10.30 

μ.μ. ο αρραβωνιαστικός μιας από τις δασκάλες έφτασε και σύντομα πείστηκε ότι «κάποιος 

πρέπει να πέθανε» - εξ ου και τα δάκρυα Η προσευχή συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα όταν 

επιστρέφοντας στην κουζίνα η Σοφία είδε τον «αρραβωνιαστικό» να κάθεται με το κεφάλι 

του στα χέρια του - μια εικόνα ηθικής απογοήτευσης. 

Η Σοφία αφηγείται την ιστορία με τα δικά της λόγια: «Όταν η κυρία είχε φύγει, ήμασταν μό-

νοι μαζί του και άρχισε να ανοίγει την καρδιά του και μοιράστηκε μαζί μας. Ήταν τώρα 23-

24 ετών, αλλά όταν ήταν περίπου 18 είχε δεχτεί τον Κύριο. Λυπηρό που είπε ότι είχε πάει 

πίσω στην αμαρτία. Στη συνέχεια ήρθε το αίτημά του να ψάλουμε μερικούς από τους χρι-

στιανικούς ύμνους που γνώριζε και πριν το καταλάβουμε η ώρα ήταν τώρα 2.30 π.μ. Καθώς 

έφευγε, απλώς παρατήρησε «Τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα». Και ήταν τότε που, η 

πίστη του αποκαταστάθηκε. Η απόδειξη είναι ότι τρία χρόνια αργότερα έγινε πρεσβύτερος 

στην εκκλησία του και υπηρετεί τον Κύριο με τη σύζυγό του – μια από αυτές τις δασκάλες 

του Κυριακού Σχολείου ». 

Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή. Σε αυτήν την προσευχή γεννήθηκε η επιθυμία να φτάσουμε 

στα γύρω χωριά. Υπήρχαν νέοι διαθέσιμοι, αλλά έπρεπε να εκπαιδευτούν. Είχαν τόσα 

πολλά να μάθουν για την μαθητεία και την αληθινή χριστιανική μαρτυρία. Στην πραγματι-

κότητα, αρκετοί από αυτούς ήρθαν μόνο στον Κύριο εκείνη τη στιγμή. Είχαν ισχυριστεί ότι 

ήταν Χριστιανοί αλλά ποτέ δεν είχαν ξαναγεννηθεί από τον Άγιο Πνεύμα. Η οπισθοδρόμηση 

αντιμετωπίστηκε με την πρόκληση της υπηρεσίας. Μία από αυτές τις αρχικές ομάδες απο-

φοίτησε από το Βιβλικό Σχολείο στην Αθήνα. Ούτε η ιστορία τελειώνει εκεί. Μέσα από την 

κατασκήνωση και το έργο ανάμεσα στους νέους της εκκλησίας, ο Κύριος με χαρά κάλεσε 

άλλους σε υπηρεσία. Ένας νεαρός άνδρας και ένα από τα κορίτσια έχουν ήδη αποφοιτήσει 

από το Βιβλικό Σχολείο στην Αθήνα. Δύο ακόμη βρίσκονται σε εκπαίδευση. 

Και όλα ξεκινούν από εκείνη την αξέχαστη νύχτα στον Μιλότοπο όταν το Πνεύμα του Κυ-

ρίου κατέβηκε σε μια συνάντηση προσευχής που είχαν οι δασκάλες του Κυριακού Σχολείου. 

Η ΣΟΦΙΑ έχει πλέον προχωρήσει στις ΣΕΡΡΕΣ, η οποία είναι μια βόρεια πόλη με περίπου 

50.000 ανθρώπους περίπου 20 μίλια από τα βουλγαρικά σύνορα. Η εκκλησία που υπηρετεί 

είναι στην πραγματικότητα ο πλησιέστερος ευαγγελικός μάρτυρας εκεί κοντά στα σύνορα. 

Τι πρόκληση! Τι στρατηγική τοποθεσία! Έπρεπε να προσαρμοστεί από τη ζωή του χωριού σε 

αυτό της μεγαλύτερης πόλης, αλλά η Ελληνίδα κοπέλα από την Κατερίνη είναι ακόμα στην 

πρώτη γραμμή της μάχης για τις ψυχές των συμπατριωτών της. 
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Ευρωπαϊκή χριστιανική αποστολή στην Ελλάδα 
Η θρησκευτική ζωή στην Ελλάδα διέπεται από αυστηρούς νόμους  η εφαρμογή των οποίων 

παρακολουθείται προσεκτικά τόσο από την Εκκλησία όσο και από το Κράτος, η εν λόγω εκ-

κλησία είναι της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ πίστης. 

 Για αυτόν τον λόγο, αναγνωρίζουμε ότι η εργασία που πραγματοποιήθηκε  σε αυτή τη 

χώρα πρέπει να έχουν τις ρίζες τους σταθερά φυτεμένες στο εθνικό έδαφος. Όπως και σε 

άλλες χώρες το επίκεντρο της ιεραποστολής είναι η φύτευση και η ανάπτυξη εκκλησιών 

που προέρχονται από το εργασία με ομάδες στον ευαγγελισμό σε μια δεδομένη περιοχή. 

Τα πρώτα τρία μέλη αυτής της ομάδας (συμπεριλαμβανομένης της ΣΟΦΙΑ) είναι ήδη εκεί. 

Άλλοι εργαζόμενοι, κατά προτίμηση Ελληνικής καταγωγής θα προστεθούν καθώς ο Κύριος 

καλεί και εξοπλίζει.  

Η ιεραποστολή έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία που 

είναι ένα νομικά καταρτισμένο σώμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τέτοιες εκκλη-

σίες που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της ιεραποστολικής διακονίας, βρίσκουν την 

ταυτότητά τους με αυτή τη συγκεκριμένη συντροφιά πιστών που αξίζουν την υποστήριξη 

και τις προσευχές μας. 

Η οικονομική βοήθεια είναι απαραίτητη όχι μόνο για την υποστήριξη των εργαζομένων της 

ομάδας, αλλά και για την αρχική ώθηση και συντήρηση των διακονιών φύτευσης εκκλησιών 

τους. Αυτοί οι εργαζόμενοι σπάνια μπορούν να επισκεφθούν τις χώρες αποστολής για εκτε-

ταμένη εργασία εκπροσώπησης , αλλά ως διοίκηση θα χαρούμε να τους παρουσιάσουμε με 

άλλα μέσα σε οποιαδήποτε εκκλησία, ομάδα ή άτομο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

βάρος για εργασία σε αυτή τη χώρα. Με τη δύναμη του Ισλάμ (Τουρκία) στα ανατολικά και 

τις κομμουνιστικές δυνάμεις της Αλβανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της  Βουλγαρίας σχημα-

τίζει τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, οι Έλληνες πιστοί χρειάζονται όλη τη βοή-

θεια και υποστήριξη που μπορούν να τους προσφέρουν οι Χριστιανοί στον Ελεύθερο Κό-

σμο. 

* * * 

Παράρτημα: Η συνέχεια της Ιστορίας 
Η Σοφία έφυγε από το Μυλότοπο το 1982 και μετακόμισε στις Σέρρες.  

Στις Σέρρες ασχολήθηκε με τις ίδιες διακονίες που έκανε Στο Μυλότοπο.  

Νοίκιασε ένα σπίτι κοντά στην Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν στο υπόγειο αλλά πολύ άνετο. 

Έκανε φιλίες με τις γειτόνισσες, ιδιαίτερα με αυτήν που έμενε στον τρίτο όροφο, που τη βο-

ήθησε ιδιαίτερα με τα μαθήματα του γιου της που ήταν στην πρώτη Δημοτικού και η μη-

τέρα είχε ιδιαίτερη δυσκολία και ανυπομονησία. Το παιδί έγινε άριστος μαθητής και πέ-

ρασε στη σχολή Ευέλπιδων. Είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την οικογένεια της Σοφίας 

στην Αλεξανδρούπολη πολλά χρόνια αργότερα ως υπολοχαγός και ήταν τακτικός επισκέ-

πτης. 

Η Σοφία είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει και συμμελέτες στο χωριό Πεθελινό. 

Τα καλοκαίρια συνέχισε τις δραστηριότητες της με τη Κατασκήνωση της Λεπτοκαρυάς κα-

θώς και με επισκέψεις σε μικρές εκκλησίες.  Από τις Σέρρες είχε την ευκαιρία να επισκέπτε-

ται εκκλησίες και μεμονωμένους αδελφούς. Έφτασε μέχρι την Κέρκυρα, Κόνιτσα, Καρδιτσο-

μαγούλα. 
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Υπήρξαν διάφορα προβλήματα καθώς στην εκκλησία είχαν εισδύσει άνθρωποι με χαρισμα-

τικές ιδέες και προκάλεσαν αναταραχές. Ιδιαίτερα ήταν κάποιος που ήταν γνωστός και είχε 

προειδοποιηθεί να μην προσπαθήσει να διασπάσει την εκκλησία αλλά παρόλα αυτά το 

προσπάθησε.  Μερικοί νέοι είχαν επίσης παρασυρθεί από «χαρισματικές» ιδέες. Σε ένα τα-

ξίδι για τη Γερμανία της αναγγέλθηκε ό τι είχαν προφητεία ότι θα έπεφτε το αεροπλάνο.   

Φυσικό ήτα να έχει μεγάλη ταραχή στη διάρκεια του ταξιδιού. 

Πάντως η Σοφία είχε τις καλύτερες αναμνήσεις από τις Σέρρες. Όπως έλεγε πάντα ήταν η 

καλύτερη διακονία. Δυστυχώς ελαττώθηκε η υποστήριξη από τις εκκλησίες και σκέφτηκε να 

φύγει για ΗΠΑ για να αρχίσει μια περιοδεία για να αυξήσει την υποστήριξη των εκκλησιών. 

Τότε παρενέβη ο ποιμένας της εκκλησίας της Αλεξανδρούπολης που της υποσχέθηκε ότι θα 

της καλύψουν τα έξοδα θέρμανσης. Τώρα αυτό φάνηκε καλό  αλλά αργότερα το μετανόησε 

μετά τη μετακόμιση της στην Αλεξανδρούπολη Το 1988. 

ΚΟΣΟΒΟ 
Μια διακονία που ανέλαβε η Σοφία που έγινε «οδηγάρα», ήταν να μεταφέρει εφόδια για 

κάποιες οικογένειες εργατών ευαγγελίου και εκκλησίες σε περιοχές του Κοσόβου. Μάλιστα 

είχε μάθει να βάζει και τις αλυσίδες σε περίπτωση χιονόπτωσης, πράγμα που τη βοήθησε 

πολλές φορές. Πήγε και ήρθε πολλές φορές στο Πετς και στη Πρίστινα κουβαλώντας εφό-

δια, πολλές φορές μόνη της και άλλοτε με κάποια άλλη βοηθό. 

Έτσι πέρασαν οι δύο πρώτες εξαετίες της διακονίας στην Ελλάδα.  

ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. 
Η Σοφία έκανε τη διακονία ανάμεσα στους λίγους νέους και εφήβους της Αλεξανδρούπο-

λης. Εκεί στον όμιλο ήταν 

και δύο νεαρές έφηβοι 12 

και14 ετών που ήταν ορφα-

νές. Η Σοφία ιδιαίτερα πρό-

σεξε την πιο μικρή που ή-

ταν πολύ μελαγχολική μετά 

το θάνατο της μητέρας της 

το 1984 από κρίση άσθμα-

τος, κάτι που ήταν τελείως 

ξαφνικό. Ενώ η μικρή έκανε 

όλες τις ασκήσεις και ότι τις 

ζητούσε δε μιλούσε καθό-

λου. Η Σοφία πάντως νό-

μιζε για μια στιγμή ότι είχε 

πρόβλημα.  Κάποιοι της 

πρότειναν να παντρευτεί 

με τον πατέρα των κοριτσιών ο οποίος ήταν καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Η εμφάνιση 

του έδειχνε έναν άνθρωπο που απλώς χαιρετούσε και έφευγε χωρίς πολλά λόγια. Καμιά 

φορά του ανέθεταν να μιλά στον άμβωνα. Συνήθως μιλούσε σύντομα. Η Σοφία που είναι 

ανοιχτόκαρδος άνθρωπος σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος είχε κάποιες δυσκολίες. Η Σοφία κατ’ 

αρχήν δεν τον ήθελε γιατί δε φαινόταν ότι θα της ταίριαζε.  Όμως και ο Παύλος Μίχας άρ-

χισε να τη σκέφτεται και κάποτε της είπε να σκεφτούν αν ήταν να κάνουν οικογένεια. Ο Π. 

ήθελε μια πιστή γυναίκα και σκέφτηκε τη Σοφία η οποία ήταν αγαπητό πρόσωπο στις κόρες 

Εικόνα 11 Μετά την τελετή το κόψιμο της τούρτας 
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του. Τέλος πάντων κατέληξε να 

πει ναι η Σοφία (κυρίως για να 

βοηθήσει τα κορίτσια) και ο 

γάμος έγινε από τον αδελφό 

της Σοφίας στις 26 Δεκεμβρίου 

1989 στο Ντάρμσταντ στη Γερ-

μανία. Τα κορίτσια ήταν παρό-

ντα και ήδη είχαν συνδεθεί με 

τη Σοφία καθώς πήγανε μαζί 

της και στη Θεσσαλονίκη και 

κάνανε ψώνια για τα καινού-

ρια ρούχα που θα φορούσαν 

στο γάμο.  Στο γάμο εκτός από 

τις κόρες ήρθε και η Εύω Ναζη-

ρίδου που είχε παντρευτεί με 

τον Τιμόθεο Μπούνη από την 

Αλεξανδρούπολη καθώς και η Δανάη Δαλάκα από την Κατερίνη που ο πατέρας της και η μη-

τέρα της είχαν μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Σοφία. Το γεγονός είναι ότι η μικρή κόρη μετά 

το γάμο έγινε άλλος άνθρωπος, γιατί στη Σοφία βρήκε μια μητέρα που είχε χάσει από το 

θάνατο της μητέρας της.  Πολλοί απόρησαν με την αλλαγή στην συμπεριφορά. Η Σοφία σαν 

μαμά έτρεχε και στις δύο όταν πήγαν να σπουδάσουν η μία στα  Λάρισα και η άλλη στα 

Γιάννενα. Όταν ο Παύλος είχε διάφορα σεμινάρια με δασκάλους (είχε εκλεγεί στο τμήμα 

Δημοτικής εκπαίδευση στο Δημοκρίτειο) πάντοτε τον συνόδευε από Ορεστιάδα μέχρι 

Δράμα. 

ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΟΙ 
Ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της διακονίας της που άρχισε ως συνήθως με το Μυλότοπο 

και τις ΄Σέρρες με συμμελέτες κλπ. Όμως τα χρόνια εκείνα ήρθαν πολλοί πρόσφυγες από 

την κατάρρευση της Σοβιετικής  Ένωσης που τους εγκατέστησαν τόσο στη Θράκη όσο και σε 

άλλα μέρη. Ιδιαίτερα βόρεια από την Αλεξανδρούπολη υπήρχε ο οικισμός της Παλαγίας ό-

που τους  είχαν εγκαταστήσει πολλά σπιτάκια τύπου κοντέινερ σπίτια. Η Σοφία με ενδιαφέ-

ρον πήγε και άρχισε να τους μιλά ποντιακά που ήταν τα μόνα ελληνικά που γνώριζαν πολ-

λοί από αυτούς τους πρόσφυγες. Η Σοφία προσπάθησε πολύ να προσφέρει  κοινωνικό 

έργο. Πολλές φορές μετέφερε γυναίκες σε γιατρούς. Μάλιστα ένας γιατρός με γυναικολο-

γική κλινική στην Αλεξανδρούπολη προσφέρθηκε να τις εξετάζει δωρεάν. Υπήρχαν πολλά 

προβλήματα  καθώς πολλές γυναίκες είχαν κάνει πολλές εκτρώσεις.  Ένα ζευγάρι ερχόταν 

στην εκκλησία με ην κόρη τους. Η σύζυγος ήταν Ρωσίδα αλλά είχε μάθει καλύτερα Ελληνικά 

από τον σύζυγο της που βασικά ήξερε τα ποντιακά. Η οικογένεια αυτή είχε συνδεθεί με την 

εκκλησία. Τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς η Σοφία σκέφτηκε να φτιάξουν οι γυναίκες 

διάφορα κεράσματα και να μοιράσουν τα γλυκίσματα στον οικισμό μαζί με Γραφές στις ο-

ποίες κατόπιν πρωτοβουλίας του ποιμένα προστέθηκαν πληροφορίες για την Ευαγγελική 

Εκκλησία.   Πράγματι έγινε το μοίρασμα, και περίσσεψαν  αρκετές γραφές. Σκέφτηκε η Σο-

φία να πάνε στον συνοικισμό στις Σάπες που ανήκει στο νομό Ροδόπης, αλλά απείχε λιγό-

τερο από την Αλεξανδρούπολη από όσο από την Κομοτηνή. Εκεί βρήκαν την ευκαιρία να 

μοιράσουν και εκεί δέματα. 

Το μοίρασμα των Γραφών στην Παλαγία είχε προκαλέσει κάποια αντίδραση, γιατί κάποιες 

κυρίες της Ορθόδοξης εκκλησίας πήγαν μαζί με κάποιον άντρα και είπαν στον κόσμο να 

Εικόνα 12 Νίκη - Καίτη και Ροδούλα τότε 4 χρονών  
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παραδώσουν τις Γραφές γιατί τους είπαν ότι αυτές είχαν λάθη και ότι μετά θα τις επέστρε-

φαν. Οι πιο πολλές δόθηκαν στην επιτροπή αυτή, μόνο λίγοι αντέδρασαν και δεν τις έδω-

σαν,. Φυσικά δεν επεστράφησαν ποτέ. 

Κάποια μέρα ήρθε μια μητέρα από τις Σάπες με τις δύο κόρες της και το γιο της και ζήτησαν 

την Ευαγγελική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης. Όπως εξήγησαν καθώς έμαθαν για την ύ-

παρξη Ευαγγελικής Εκκλησίας ενδιαφέρθηκαν γιατί ο σύζυγος της γυναίκας αυτής ήταν Βα-

πτιστής και η ίδια είχε πιστέψει στο Χριστό όταν ήταν στην περιοχή της Τασκένδης. Η ίδια 

ήταν καθηγήτρια γεωγραφίας και είχε καταγωγή Ελληνο-Ουκρανική (Έλληνας πατέρας) ενώ 

ο σύζυγος της ήταν Ρώσος. Έτσι άρχισαν να επισκέπτονται τακτικά την εκκλησία και η Σοφία 

άρχισε να τους επισκέπτεται στις Σάπες όπου προσπάθησε να προσεγγίσει τους διάφορους 

γείτονες. Προσπάθησε να έχει και μελέτες της Βίβλου. Επίσης με το Ντάτσουν πήγαινε τις 

Κυριακές και τους κουβαλούσε στην εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.  

Αργότερα στην οικογένεια παραχωρήθηκε σπίτι στην Άνθεια της Αλεξανδρούπολης όπου 

έμεναν μέχρις ότου μετανάστευσαν στην Αγγλία. Ο γιος τους είχε πρόβλημα με τους νε-

φρούς καθώς είχε τρεις νεφρούς και η Σοφία  φρόντισε να επικοινωνήσει με την κλινική Ά-

γιος Λουκάς που καλύφθηκαν τα έξοδα για να γίνει εγχείρηση στο νεαρό.  Ο νεαρός τέ-

λειωσε και το Λύκειο στην Αλεξανδρούπολη, όμως δεν του άρεσε η ζωή στο χωριό και απο-

φάσισε να πάει να βρει την τύχη του στην Αγγλία. Εκεί δούλευε και σπούδασε υπολογιστές. 

Όμως δυστυχώς η κατάσταση του χειροτέρεψε και πέθανε από νεφρική ανεπάρκεια.  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Από την Αλεξανδρούπολη η Σοφία είτε με το σύζυγο της είτε με άλλους πήγε αρκετές φορές 

στη Βουλγαρία όπου πήγαιναν να βοηθήσουν διάφορους αδελφούς που είχαν ανάγκες. 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Η Σοφία πάντα ενδιαφερόταν για το έργο της Αλβανίας και ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση 

του Κομμουνιστικού καθεστώτος. Πριν παντρευτεί τον Παύλο είχε πάει στην Κέρκυρα όπου 

συμμετείχε στη ρίψη μπουκαλιών που επέπλεαν και περιείχαν κάποιο μήνυμα.  Επειδή ο 

Παύλος είχε Βορειοηπειρώτη πατέρα υπήρχαν συγγενείς σε ένα μικρό χωριό που λέγεται 

Κρόγκι και βρίσκεται στα βόρεια των Αγίων Σαράντα (τώρα σκέτο Σαράντα). Έτσι το 1990 

την άνοιξη πήγαν ένα ταξίδι μέχρι τα σύνορα και από εκεί τους περίμενε αυτοκίνητο που 

έστειλε ο Αλβανός βουλευτής Φάνης Τσίπας  του οποίου η αδελφή είχε παντρευτεί τον 

Γιάννη Μίχα γιό του πρώτου εξαδέλφου του Παύλου. Πήγανε στο χωριό και δώσανε γνωρι-

μία και δώρα. Εκεί ξαφνικά όλοι γίνανε συγγενείς. Τότε ακόμη είχε κατοίκους το χωριό γιατί 

δεν είχαν φύγει για την Ελλάδα. Στην επιστροφή πήραν μαζί τους και το ζωγράφο Βασίλη 

Οικονόμου πρώτο εξάδελφο του Παύλου Μίχα που τον έφεραν στην Αλεξανδρούπολη. Στο 

δρόμο σταμάτησαν στην Νέα Καρβάλη. Εκείνη την ώρα έβγαινε από το ζαχαροπλαστείο ο 

κ.κ. Άνθιμος Ρούσας επίσκοπος της Αλεξανδρούπολη και τον χαιρέτησε ο Π. και του σύ-

στησε τον εξάδελφο του. Ο κ. Άνθιμος ενδιαφέρθηκε για τον Βασίλη και τον προσέλαβε για 

να κάνει επιδιορθώσεις στα ψηφιδωτά και άλλα θέματα της Μητρόπολης. Αργότερα ο Βα-

σίλης έκανε μια έκθεση στην Αλεξανδρούπολη και μετά πήγε στην Αθήνα  όπου ασχολή-

θηκε να κάνει βιτρώ που ήταν η τέχνη του.  

Το 1991 πήγαν με τον Παύλο και εκτός από τα δώρα φέρανε και υλικό για τα θερινά μαθή-

ματα (DVBS). Συζητήσαν με τους προεστούς και συμφώνησαν να κάνουν μαθήματα για το 

Χριστό στην αίθουσα της «Κουλτούρα»(Vatra e cultures). Πολλές γιαγιάδες στείλανε τα εγ-

γόνια τους με αποτέλεσμα να έχουν μια τάξη με 47  παιδιά. Σε κάθε παιδί δώσανε μια 
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κασέτα με παιδικούς ύμνους (της χαράς το μονοπάτι κ.α.) Τα παιδιά παρακολουθήσαν με 

πολύ ενδιαφέρον και μάθαιναν τα εδάφια. Παρουσιάστηκε πρόβλημα ψείρας, και η Σοφία 

κατέβηκε στα Γιάννενα και έφερε αντιψειρική σκόνη και με τη βοήθεια μιας γυναίκας έβλαε 

σκόνη και εξόντωσαν  τις ψείρες (και η ίδια είχε πιάσει)  Έκανε 10 μαθήματα και τα παιδιά 

ζήτησαν να ακούσουν για τη σταύρωση του Χριστού που άκουσαν με μεγάλη συγκίνηση. (οι 

άνθρωποι είχαν τελεία άγνοια με το αθεϊστικό καθεστώς. Το επόμενο Πάσχα είχε την ευκαι-

ρία να κάνει ένα ακόμη μάθημα επανάληψης όπου είδε με χαρά ότι τα παιδιά είχαν κρατή-

σει τα μαθήματα. Το επόμενο καλοκαίρι υπήρξαν δυσκολίες, γιατί οι κάτοικοι είχαν ειδο-

ποιηθεί ότι «αυτοί είναι αιρετικοί» δηλαδή κάτι σαν προδότες. Στην αρχή σκέφτηκε η Σοφία 

και ο Παύλος να επιστρέψουν. Όμως τελικά ξαναρώτησε τους προεστούς και εξηγήθηκε για 

το θέμα των μαθημάτων και τους εξηγήθηκε ότι δεν υπήρχε θέμα προσηλυτισμού και ότι 

διδάσκουμε αυτά που πιστεύουν για το Χριστό  και οι Ορθόδοξοι. Τελικά κάναμε τα μαθή-

ματα και είχαμε και επιτυχία. Μια βραδιά ήρθε και ο Μπομπ Χιλ και τους έκανε και ταχυδα-

κτυλουργικά. 

Πάντως σε λίγα χρόνια τα 40 σπίτια του χωριού άδειασαν καθώς όλοι μετανάστευσαν στην 

Ελλάδα. .  

ΥΛΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Από χρόνια η Σοφία ενδιαφερόταν να μεταφραστεί στα Ελληνικά η σειρά «Βήματα Πίστης». 

Είχε προσπαθήσει αλλά σταμάτησε καθώς δεν ήξευρε τι να κάνει. Όταν παντρεύτηκε με τον 

Παύλο του είπε για το όνειρο της. Αν και καταπιάστηκαν 

λίγες φορές δεν μπόρεσαν να το κάνουν με επιμέλεια 

καθώς τη μια ασχολούνταν με το πρόγραμμα της εκκλη-

σίας και από την άλλη με τους Ρωσοπόντιους.  Όμως 

σιγά-σιγά της αφαιρέθηκαν όλες οι διακονίες της εκκλη-

σίας και  βρέθηκε όπως κάποτε και στο Μυλότοπο χω-

ρίς διακονία. Τότε ο Π. της είπε αφού θέλεις να κάνουμε 

τα βιβλία είναι ευκαιρία. ΄Έτσι ξεκίνησε η διακονία αυτή 

που κράτησε περίπου είκοσι χρόνια. Συνεννοήθηκε με 

τις εκδόσεις «Ο Λόγος» και εκείνοι είπαν ότι  ενδιαφε-

ρόντουσαν. Είπαν στο Λόγο (τότε ήταν ο Αργύρης Πέ-

τρου και ο Φώτης Ρωμαίος) ότι θα καλύπτουν τα έξοδα. 

Ο Λόγος πρότεινε να ξεκινήσουν με υλικό για την προ-

σχολική ηλικία. Η Σοφία πήρε από την ιεραποστολική οργάνωση BCM (Bible centered Minis-

tries) την άδεια και άρχισε με το πρόγραμμα της 

προσχολικής ηλικίας όπως πρότεινε ο Λόγος. Έτσι το 

1996 ξεκίνησε η σειρά «Μικρά Βήματα Πίστης» με το 

«Πες μου για το Θεό» που με απλές φιγούρες κα ω-

ραία μέσα δίνει τη Δημιουργία, και άλλα θέματα. 

Προχώρησε χρονιά με χρονιά η μετάφραση και έκ-

δοση και έτσι σε 4 χρόνια παρουσιάστηκε στα ελλη-

νικά όλο το πρόγραμμα της προσχολικής ηλικίας από 

4 σετ. Η σειρά «Μικρά Βήματα Πίστης» περιλαμβά-

νει δηλαδή 4 πακέτα που περιέχουν πλαστικές φι-

γούρες, βιβλίο ζωγραφικής , διδακτικές εικόνες, οδη-

γίες, βιβλίο δασκάλου κ.ά. Μετά ήρθε η σειρά της 

Σχολικής ηλικίας «Βήματα Πίστης» 

Εικόνα 13 Δημιουργία πακέτων  στο 

Μυλότοπο 

Εικόνα 14 Η Σοφία δουλεύει σκληρά 

για να δημιουργήσει βάσεις για να 

τοποθετούνται και να ταιριάζουν τα 

εδάφια 
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Η σειρά «Βήματα Πίστης» θα ήταν πολύ ακριβή αν τυπωνόταν σε κανονικό τυπογραφείο. 

Ένας Γερμανός ιεραπόστολος της BCM που λέγεται MICHAEL LEISTER  πρότεινε να παράγε-

ται ένας περιορισμένος αριθμό αςντιτύπων (το πολύ 150) πράγμα 

που έκαναν και σε άλλες χώρες. Πρότεινε διάφορα προγράμματα 

που είναι εργαλεία: CorelDraw, Photoshop, Adobe PageMaker. Ήρθε 

στην Ελλάδα το 2000 και δίδαξε τον Παύλο (κυρίως) και τη Σοφία να 

τα χρησιμοποιούν και με τη βοήθεια του χρησιμοποιώντας υλικό που 

έστειλε η BCM εκδόθηκε το πρώτο σετ διδακτικού υλικού «Ο Θεός 

μας καλεί» που στηρίζεται στο βιβλίο της Γένεσης. Περιείχε υλικό με  

φανελογραφίες, υλικό εκμάθησης εδαφίων, υλικό για τη μελέτη των 

μαθητών με ασκήσεις, το βιβλίο του δασκάλου. Χρησιμοποιώντας τα 

υλικά αυτά ήρθε και την άλλη χρ7ονιά αφού εμείς κάναμε μια πρώτη 

οργάνωση και παράχθηκε  τη δεύτερη σειρά, «Ο Θεός φροντίζει για 

μας»  που βασίζεται στην Πεντάτευχο. Τα ακόλουθα σετ τα ε-

πεξεργάσθηκε ο Παύλος και η Σοφία όλα στην Ελλάδα, αλλά 

πήγαιναν στη Γερμανία και τα τύπωναν αφού ο Michael  τα έ-

λεγχε. Ο Michael  ήταν επαγγελματίας γραφίστας και ήξερε 

πολύ καλά τη δουλειά. Το 2014 τελειώσαμε όλους τους τό-

μους. Η καθυστέρηση οφείλεται ότι η οργάνωση BCM είχε κά-

νει ριζική αναδιοργάνωση του υλικού και περιμέναμε να τε-

λειώνουν αυτοί το υλικό και μετά προχωρούσαν στην έκδοση. 

Καμιά φορά η Σοφία τους γινόταν 

πολύ φορτική για να βιαστούν να 

τελειώνουν.  Έτσι η σειρά αυτή 

καλύπτει με 8 σετ όλη τη Γραφή: 

4 σετ για την Παλαιά Διαθήκη και 4 σετ για την Καινή Διαθήκη 

Εν τω μεταξύ ασχολήθηκε η Σοφία και με διάφορες  «Ιεραπο-

στολικές Ιστορίες» όπως «Φως στο σκοτάδι», «Εκεί που αρχί-

ζει το ποτάμι» κ.α. και επίσης σε έξη χρόνια τυπώθηκε και όλη 

τη σειρά «Τσάρλι» με φανελογραφίας, που τη ζητούσαν πολ-

λοί που την είχαν ακούσει από τη Σοφία είτε στο Μυλότοπο 

είτε όταν κατά τη δεκαετία 1980-1990 ήταν αρχηγός μιας πε-

ριόδου στην κατασκήνωση της Λεπτοκαρυάς και τα βράδια 

στη ψυχαγωγία  διηγούταν την ιστορία του Τσάρλι σε συνέ-

χειες πράγμα που προκαλούσε αγωνία καθώς κάθε βράδυ έκοβε την ιστορία σε μια στιγμή 

αγωνίας. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.kyriakosx-

olio.gr  
Η οργάνωση  BCM οργάνωσε διδακτικό υλικό για τους δασκάλους Κυριακού Σχολείου που 

στηριζόταν στην πείρα πεπειραμένων δασκάλων  όπως της Pam Rowntree η οποία και βοή-

θησε βασικά στην αναδιοργάνωση του υλικού για τα «Βήματα Πίστης» Η Pam Rowntree με 

μια άλλη ιεραπόστολο ήρθαν στην Ελλάδα το 2000 το χειμώνα και οργάνωσαν μια σειρά 

σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Μυλότοπο, Κατερίνη, Αθήνα. Αργότερα η 

οργάνωση προχώρησε σε μια συστηματική οργάνωση του υλικού που το παρουσίασε σε 

καλά οργανωμένο υλικό. Αντιμετωπίζει θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους δασκάλους. 

Π.χ. τι σκοπό έχουν τα μαθήματα, πως αντιμετωπίζουμε θέματα στην τάξη, πως διδάσκουμε 

Εικόνα 16 Στα ταξίδια για το 

υλικό περνούσαμε από Βουλ-

γαρία σε Ρουμανία και από ε-

κεί μέχρι Γερμανία. Το πέρα-

σμα του Δούναβη με Φέρι 

Μποτ πριν την κατασκευή της 

Γέφυρας από Βιντίν σε Καλα-

φάτς 

Εικόνα 15  Η Σοφία είχε αποκτή-

σει σημαντικές γνώσεις στη 

χρήση προγραμμάτων όπως το 

Photoshop και είχε κάνει όλες τις 

εικόνες του Charlie 

Εικόνα 17 Ο Τσάρλι στο 

ποδήλατο 
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τα εδάφια. Τώρα όλη η σειρά είναι διαθέσιμη δωρεάν για όποιον ενδιαφέρεται στη ν ιστο-

σελίδα που οργάνωσε ο Παύλος με τίτλο www.kyriakosxolio.gr   

Η Σοφία μαζί με πεπειραμένες δασκάλες έκανε σεμινάρια στην Ελλάδα και ακόμη και στην 

Κύπρο.  

Στην ιστοσελίδα κανείς μπορεί να βρει όλα τα μαθήματα των σειρών και παρουσιάσεις 

Powerpoint  που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διδαχτούν αντί για φανελογραφία τα 

μαθήματα και τα εδάφια. Όλα τα σεμινάρια είναι εκεί και μπορεί κανείς να τα κατεβάσει. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Η Σοφία παραπονέθηκε το 2005 για προβλήματα μνήμης. Εξετάστηκε και φάνηκε να είναι 

τα πρώτα σημάδια για άνοια. Η άνοια προχώρησε πολύ αργά και μέχρι το 2014 μπορούσε 

να οδηγεί και να διαβάζει, όμως μετά προχώρησε πιο ραγδαία. 

Αγγλικό Κείμενο 
Introduction by J. Cecil Young 

Greek tour operators have never had it so good! On  display in every travel agency the ap-

peal of the Greek  islands and mainland cries out from glossy colour-  photo brochures 

where sun-kissed beaches show to the  best advantage the turquoise blue of the surround-

ing  sea. Greece - land of mythology, archaeology and  philosophy, Athenian Acropolis, the 

home of Homer,  Archimedes, Euripides and Alexander the Great,  provides food for the 

mind as well as rest for the body.  The Christian Church also looks to Greece in  retracing the 

footsteps of the Apostle Paul and his  fellow missionaries in their Church-planting journeys  

recorded in the Acts of the Apostles. No wonder then  that Bible students throughout the 

ages have given  themselves to the study of New Testament Greek for  a better understand-

ing of the Scriptures and particularly those known as the Pauline Epistles.  In spite of much 

evidence of religion depicted in architecture, monuments, historic sites and fabulous manu-

scripts, Greece today, in the main, like the  Athenians of St Paul’s day, offers much of its wor-

ship  to the ‘Unknown God’. About 97 % of the population  would claim adherence to the Or-

thodox Church, not  by reason of their infant baptism, but by virtue of the  fact that they 

were born into a home where the parents      

are official members. In actual fact, less than 5% of the entire population attends religious 

services on a    regular basis. If the pagan Greek gods of ancient  mythology have disap-

peared from sight, if not from  mind, then they have in a measure been replaced by  shrines, 

saints and icons, all presented as cultural and  religious helps to worship. 

The truth is that the Evangelical Church in Greece  today represents just a small minority, 

numbering at  most about 10,000 members, mostly in small congregations. This means 

therefore that the vast majority  of the towns and villages of Greece are without evan-  geli-

cal witness. However, Small is not necessarily  Weak, no more than restriction means inef-

fectiveness.  There is a New Testament Church in Greece today  as in the days of its origins. 

To get the feel of that church, we relate here the  story of an E.C.M. missionary as rec-

orded by Elsie  Loewen, who writes with the flair of a religious  journalist who carries us in 

spirit, not to Corinth,  Athens or Thessalonica, but to meet SOPHIA from  KATERINI. 

  

Chapter One 

‘Sophia, are you ready?’ 
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‘With every tick of the clock, two people in the world  die. If it’s your turn, are you ready?’ 

Her back stiffened involuntarily against the hard  wooden pew. The hands clasped passively 

in her lap  suddenly clutched her Bible in an icy grip and she  closed her eyes as though barring 

admittance to a  painful vision being thrust upon her. A surge of panic  from deep within 

quickened a relentless pounding in  her ears that did not quite succeed in drowning out  the 

question, repeated with all its formidable implications from the pulpit. 

‘Are you ready?’ 

‘Stop!’-Her mind shouted the command her dry lips  could not frame. 

She’d heard it all before. In fact, if awards for  faithfulness were possible in a Sunday School 

boasting  an average attendance of over four hundred children,  Sophia Karipidis would have 

won by acclamation.  Even as a little girl, Sunday morning was the high  point of her week and 

no onslaught of wind or rain  could deter her from making a punctual appearance,  Bible in 

hand. Teachers were gratified by her zealous  participation in class projects and competitions, 

and  it was a rare occasion when her efforts netted anything  but first place. Long passages of 

memorized Scripture were recited without hesitation, much to the discomfiture of less dedi-

cated peers. 

Nor did her enthusiasm wane during teenage years.  It was the wistful desire of more than 

one mother that  her own daughter might acquire a touch of the same  religious fervor. 

So why should a routine pastoral question send such  thrills of alarm through to the very 

core of her being?  Even the hairs on her arms prickled in gooseflesh. Of  course she was ready. 

Hadn’t she regularly attended  church during all of her seventeen years? Read her  Bible? And 

prayed? 

The man behind the pulpit had always been her  friend, but she felt the ease of their rela-

tionship  evaporate in the searing gaze that circled the hushed  congregation and came to rest 

mercilessly upon her.  He now embodied all the fearful attributes of a judge.  Her judge. 

The inner agitation ceased as suddenly as it had  begun, but in its place remained a disturb-

ing revelation, underscored by the memory of a verse that had  once tripped glibly off her 

tongue. Hebrews 9:27  confronted her with its stark promise of the future.  ‘... it is appointed 

for men to die once and after this  comes judgement.’ 

It was no mere figment of her active imagination.  She really would stand before a judge 

someday and  He wasn’t going to ask how many chapters she could  recite. Nor would he be 

impressed by her flawless  attendance record. As for her prayers, she already  knew what His 

response would be. ‘Not everyone who  says to me, Lord, Lord, will enter the Kingdom of  

Heaven.’ 

As through a mirror of the soul, for the first time  she saw a glimpse of herself, not as the 

cherished image  

within as she heard herself verbalize a need of God.  He saw with new insight that her efforts 

and achievements were hard won banners to be sought after and  accumulated against the 

time when latent feelings of  inadequacy, long held at bay, might engulf her in their  terrifying 

oppression. But they were truly ‘righteousness as filthy rags,’ leaving her empty and unsatis-

fied. 

When they finally rose from their knees, no doubt  remained. Her eyes told their story with 

shining  eloquence and the pastor squeezed her shoulder in  response. She was saved. For-

given. . . And ready. 

It was three months later when Sophia sensed that  God’s interest in her extended beyond 

the saving of  her soul. 

Chapter Two 

The Greek sun shines more brightly 

A youth group in Sophia’s church was presenting an  evening drama for the entire congrega-

tion. Two sisters  were portrayed, one who loved the Lord and wanted  to serve Him on the 

mission field, and the other, a  lover of worldly pleasures. When poor health  prevented the 
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first sister from fulfilling her dream, she  entreated the other to go in her place, but to no avail. 

Particularly burdened one evening, she wrote four  words on a large piece of paper and 

fastened it,  message inward, to the wall facing her wayward sister’s  bed. Hours later when 

she returned exhausted from  an evening of carousing, her eyes were drawn to the  blank 

banner. Too tired to satisfy her curiosity, she  fell across the bed and closed her eyes. She 

could still  
 

see it. Burying her face in the pillow likewise proved  ineffective and finally in frustration she 

got up and  removed the offending paper. 

THE LORD WANTS YOU 

Sophia started in her seat. Who said that! The voice  had come from right beside her, and 

yet people all  around were paying her no particular attention, all  quietly concentrating on 

the stage before them. A  strange disquiet invaded her concentration. 

The feeling persisted during the customary socializing after the service and she excused 

herself early.  Alone with her thoughts under a starry sky, Sophia  allowed her mind free rein 

to relive the moment. The  same words, irritating in their incessant refrain, had  not lessened 

their disturbing impact, and now conveyed a personal message. 

THE LORD WANTS YOU SOPHIA 

Over and over it rang in her reluctant ears. The night  was warm, but Sophia had no interest 

in prolonging  the walk home, anxious to lose the repetitive phrase  in sleep. It was not to be. 

For the second time in a matter of hours, she  participated in the agonies of nighttime 

wakefulness,  this time removed from the safety of spectator ranks.  She knew that God was 

seeking her undivided attention and without knowing quite what He wanted, she  recognized 

it as something to be resisted. 

‘You can’t mean this Lord! I’m nobody - a  seamstress with only six years of education! And 

my  family.. . we’re the poorest in Katerini and my father  isn’t even a believer!’ 

THE LORD WANTS YOU SOPHIA  

She wanted to serve the Lord, but to be singled out  like this was more than a little fright-

ening. Surely He  should reconsider His choice. 

A quick mental review of Biblical figures of renown  afforded no comfort. Bible history was 

painfully void  of illustrations which might lend hope to changing the  mind of God with alter-

native plans or pleas of in-  adequacy. Moses, Jonah and Gideon were all shining  examples of 

man’s attempts to evade God’s plans and  purposes and she was only too familiar with God’s  

firmness in dealing with them. Gideon. Her mind  paused for reflection. It was his repertoire 

of self deficiencies when confronted by the call of God that was  echoing insistently in her own 

heart. 

The early morning hours ticked by with unrelenting  precision. Her sleepless eyes burned in 

their unwilling  vigil as she tossed fretfully in her bed-prison. 

THE LORD WA ...................  

‘Alright Lord, you win. Here am I. Send me. . . But  please let me sleep!’ 

Only hours later, a joyful chirping outside her  window awakened her from a sound slumber. 

Something was different, but her mind, still clinging to the  last retreating mists of drowsiness 

could not identify  it. Was the Greek sun shining more brightly than  usual? The sky a bluer 

blue? 

An inner glow reminded her that it was she who had  changed. The eventful night was 

brought into clear  locus. Could it be possible that only a scant twenty-  four hours ago she 

had wakened in this same room,  content to continue a familiar pattern of life? And now  she 

had a consciousness of being - well, set apart. A  more specific definition of her status eluded 

her, but  for the moment it was sufficient to bask in the peace 

granted through the unreserved yielding of herself to  God’s spirit. 

Her thoughts returned to the drama. Did the errant  sister who finally accepted Christ in 

the night know  the- same peace that was now hers? And what of the  actress? Had she ever 

experienced for herself the  message that she was conveying to her attentive  audience? The 

5
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voice. Could she have imagined it?  True, Samuel had heard a voice, but did God still  speak to 

people that way? 

Months passed. Though still unenlightened regarding details of her future, Sophia sensed 

a growing  inadequacy in herself to meet the challenges of any  fulltime ministry, especially if 

God intended her to  serve on a foreign field. This possibility gripped  her anxious fantasies. 

Africa? The Philippines? A  jungle tribe in South America? Wherever she was  sent, one thing 

was evident. She needed to be  prepared. 

Her older brother had already completed the three  year program of studies in the Katerini 

Bible School  and for Sophia, it was likewise the logical place to  commence her own training. 

Her mother’s approval  was readily obtained, while her father, not given to  voicing his opin-

ions, agreed on the condition that she  would be available to help in the tobacco fields during  

the summer months. 

Always conscious of an education disadvantage,  Sophia began the year with no little ap-

prehension. Her  fears proved groundless, however, and as the weeks  and months passed in 

rapid progression, she realized  to her amazement that this dropout-turned-dress-  maker was 

actually achieving academic success,  contrary to even her fondest expectations. Gideon  re-

ceded into the background.  

Chapter Three 

‘My will be done’ 

 

It may have been the influence of four local girls who  had attended Bible School in Canada. 

Or perhaps it  was the unexpected ease of adjustment to student life.  Whatever the reason, 

before her second year of  studies, Sophia felt a gnawing impatience with the  present rate of 

progress. Two more years would  complete her program here, but to be a missionary,  at least 

three years of foreign study were necessary.  Six long years of school. On the other hand, if 

she  went to Canada now. . .! 

The longer she thought about it, the more convincing her plan became. It was logical too. 

If she went  directly to a foreign school for three years, she would  have two additional years 

for actual missionary work.  The Lord must be so pleased with her desire to serve  Him. She 

could hardly wait to acquaint Him with the  change in plans. 

Happily self-assured of divine blessing, she enlisted  the help of a friend in applying to Millar 

Memorial  Institute in Saskatchewan, Canada. It seemed an  eternity before the long-awaited 

envelope arrived  postmarked Pambrun. Even the name had a beckoning  ring to it. Accepted! 

Only one detail marred her excitement, and a minor  one it was too, she often reminded her-

self. Plane  tickets to Canada cost money, a scarce commodity  around her house. But hadn’t 

she frequently claimed  tlie promise that she could ‘ask anything in My name  and I will do it?’ 

And wasn’t God committed through  His word to supplying all her needs? When advised of 

her situation, the school’s response was simple and  direct. Pray. 

And pray she did, but no money ‘found’ its way into  her purse. Or her mailbox. Or any of 

the other places  where mysterious donors delight to leave funds that  God directs them to 

give, at least according to the  testimonies of others. The necessary visa letter was  also not 

forthcoming. In fact, September came and  went with no further correspondence from Can-

ada. 

Her pastor alternately reasoned and pleaded with  her to re-enter the Katerini school for 

another term,  but with no success. Having widely publicized her  imminent departure for 

Canada ‘as soon as the Lord  provides’ the prospect of the inevitable explanations  was surely 

more than could be borne by an already  bruised dignity. Anyway, she’d been certain from the  

beginning that God had been mistaken in choosing  her. There could be no other reason for 

this door to  remain so obstinately closed. 

Never at a loss for alternatives, the seeds of yet  another plan had taken root. God didn’t 

just want  people. He needed money too! No doubt He meant  for her to use her creative 

talents in order to have more  to give to the church. Always cheered by her own  capacity to 

know the mind of God, Sophia enrolled  in additional dress-making courses. She could see it  
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already - her own little shop with her very own  clientele clamouring for her services. What-

ever the  status of her family, she would gain the respect of her  home town on her own merits. 

She had not misjudged her own talents, but it was  soon apparent that operating a business 

involved more  than watching the proceeds accumulate. To meet the  demands of her patrons, 

the average day would begin  at six o’clock a.m. This same day might continue 

until four o’clock - the next morning. It could hardly  be described as an easy way to make 

money. In fact,  any profits realized were channelled into endless  immediate personal ex-

penses. Her prowess with  needle and thread did not extend to the realm of  ledgers and 

numbers and after months of futile book-  keeping, she gave up in despair. 

The initial goal of giving more to God had suffered  so many setbacks, it no longer carried 

any urgency  in the face of more pressing matters. The memory of  her commitment at the 

outset of this business venture,  however, persisted with uneasy conviction in her  weary mind. 

Maybe next month would be better. Her  lips closed more tightly around the pins being  res-

olutely fastened into a hem. 

Two years passed. The long hours and incessant  client demands exacted a harsh physical 

toll, but there  were more subtle consequences. Customers could not  be kept waiting while 

she had her devotions, could  l hey? Work and sleep became her life’s priorities, while  her 

Bible rarely moved from its appointed slot in the  bookshelf. Prolonged spiritual starvation 

slowly spread  coldness through her soul but a carefully guarded  facade protected her from 

any human discernment of  her actual condition. 

Smilingly agreeable to all requests for service in the  church, she participated in much the 

same fashion as  before she became a Christian. Having once walked  in close fellowship with 

the Lord, the emptiness of  mere outer conformity to the expectations of others  was much 

more acute. Her home life, tense at best,  further deteriorated. 

A visit from her pastor-brother in Germany brought  an unexpected reprieve. Despite her 

brave attempts  to minimize the difficulties she faced, his knowing 

eye missed no detail of her haggard appearance, the  struggle to gain financial headway, 

and the spiritual  apathy. Would she consider joining him in Germany?  The domestic require-

ments of bachelorhood tried his  patience to its sometimes fragile limits, and he offered  to 

pay her train fare and all living expenses in return  for her services as a housekeeper. If she 

chose to, she  could also find gainful employment in the area as a  source of spending money. 

For Sophia, whose early  visions of grandeur bore small resemblance to present  reality, the 

invitation could not have been more  opportunely timed and no persuasive measures were  

necessary. God wasn’t even notified this time. 

In early January 1965 she boarded the Hellas  Express for Germany. The familiar countryside 

sliding  by her window symbolized the course her life was  taking in leaving behind old time-

worn patterns and  beginning afresh. With each curve in the track, now  possibilities of new 

horizons beckoned. Each mile  further removed her from burdens that had so recently  

seemed insurmountable. 

The train’s arrival at the Greek-Yugoslav border  marked a significant point in the life of at 

least one  of its occupants. A determined young woman with  a oneway ticket to Germany, 

vowed never again to  live in Greece. Ever. 

Chapter Four 

Shattered Dreams 

Sophia settled easily into her new home, with never  a backward glance. This change had 

been the perfect answer to her needs. Tending house did not fully  occupy her time and she 

found additional work in a  bookbinding factory. Compared to the long hours of  dressmak-

ing days, the regular shifts flew by. 

Regretfully, it was not to be a permanent arrangement. The following year, her parents also 

left Greece  - for America. The decision to join them there was  not an easy one. She had only 

recently settled into  an environment in which she felt reasonably content  and America was 

so far away. Nonetheless, family  persuasion overruled her own preferences and in 1967  all 
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entry papers were completed. 

Once again her bags were packed, now bound for  I lie Land of Opportunity - on a ticket 

once again paid  for by her brother. Where had all her own money  gone? A quiet memory 

added yet another twinge to  an already guilt-ridden conscience. Though all her  living ex-

penses had been taken care of, the Lord had  yet to receive His promised dues. 

New York! The name that had always been synonymous with adventure and excitement 

was suddenly  to mean ‘home’? Not likely, and to prove it, Sophia  was miserable for a whole 

year. 

Employment posed no problem. A skilled seam-  stress, her abilities were welcomed in the 

costume  department of Radio City, a renowned center for  family entertainment. It was a 

good job. Sewing stage  attire for the famous rockettes carried none of the  pressures of a 

demanding public and she received  higher wages than ever before. But still not enough  to 

give to the Lord. 

The neon magic of big city life was intoxicating.  Long accustomed to having all her comings 

and goings  a matter of public concern, the anonymity of New  York gave Sophia a heady sense 

of freedom. Her new friends introduced her to the heretofore forbidden  pleasures of the 

dance hall. And why not? She wasn’t  hurting anyone and as long as no one saw her (and  she 

took pains that they didn’t) what did it matter?  Her church attendance remained faultless 

and others  had no reason to doubt her sincerity. Carefully preserving an outer form of godli-

ness, she drifted ever  farther from the Lord. 

Romance, even by mail, was an exciting diversion.  He lived in Greece and after a postal 

introduction by  a friend, they began a steady correspondence. A  holiday in her homeland 

was the next step for Sophia  and within a month of meeting, their engagement was  an-

nounced. 

The relationship had its turbulent moments, with  most conflicts centering around religion. 

She remained  confident that with time and patience, her handsome  Greek Orthodox fiance 

would become a Christian. To  appease his relatives, she agreed to an Orthodox  wedding. 

After all, she rationalized, every relation-  ship has its compromises, and after they moved to  

America it wouldn’t even be an issue. Too much  significance was placed in a ceremony any-

way. 

Whatever her own spiritual state, on one thing she  remained adamant. Their children 

would be taught  Christian principles rather than observing meaningless  rituals involving 

saints and icons. Her would be in laws  felt under no obligation to compromise in turn and  

raised such an uproar that all plans came to a grinding  halt a week before the marriage was 

to take place. 

If she’d wondered before, she was certain now. God  didn’t love her. This latest cancellation 

of all her hopes,  plans and dreams was all the proof she needed. If,  after all her devotion and 

work in the church, she  couldn’t be guaranteed that the one man she loved  would become 

a Christian, what was to be gained from  continuing this charade? And by rejecting her like 

this,  God had also made certain that others would too. In  Greek society, a broken engage-

ment quite effectively  destroyed one’s future marriageability. Numb with  disappointment 

and bitterness, Sophia returned to the  States. Alone. 

 

 

  

Chapter Five 

Facing Reality 

Whatever interest in church had remained prior to  her disastrous vacation was now thor-

oughly squelched.  Her Sunday morning attendance, however, was not,  and she even taught 

a children’s class. Finding no  satisfaction in either worldly pursuits or a pseudo-  sanctity, her 

days were filled with frustration and  depression. Was life worth living? 

Another new beginning was the obvious solution,  but where? New York, for all its vast 

area, was now  confining. No, her only alternative was to move to  another state, away from 
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everything familiar. Once  surrounded by new people, she could safely drop all  pretences and 

start over again. Hardly certain herself  which part of her was real and which was not, she  

decided that she, Sophia Karipidis, would decide at  the outset which direction her life should 

take and then  work towards it. 

Weeks went by and her plans progressed, as did  her misery. The prospect of a new life 

elsewhere held  no anticipation, and that of uprooting even less. At  the same time, there was 

no reason to stay. Indecision 

plagued her waking hours and her inherent Greek  temper surfaced more frequently than 

usual. Her  puzzled co-workers could only speculate as to the cause  of her moody silences. 

Sinking wearily on to her bed one evening after  work, the futility of life as she knew it 

settled over her  heart and soul with a feeling of permanence that she  had no resources to 

counter. Where would it lead?  She had no more plans. 

Her friends? They really weren’t. True friends  would have stood by her and tried to help. 

These just  looked blankly at her, their problems solved in the  throb of a drum beat. The 

raising of a glass. Anyway,  they had been avoiding her. But then, she could hardly  blame 

them for her anti-social tendencies of late. 

Even the solace of tears was denied her. How had  she become so cold and dry inside? 

Where had she  allowed life to become only a hollow struggle for  existence? Why bother? 

Why? Why? Head in hands  she sat motionless, a figure of despair unwarmed  by the sun’s 

setting rays that poured their parting  brilliance through the window beside her. 

She couldn’t be certain how it started, but a strange  process was going on inside. Her mind, 

only moments  before a chasm of blank despair, had become a giant  screen across which 

moved a steady series of pictures  in which she, Sophia, consistently appeared as the key  per-

former. She watched, transfixed, as her life passed  in technicolour images before her inner 

eye - back-  wards! The sewing room at Radio City. A Sunday  School class. Her wedding plans. 

A resurgence of the familiar pain stabbed at her  heart and she unsuccessfully tried to awaken 

from  what must surely be only a bad dream. The relentless  progression continued. A smoke-

filled hall. Kennedy Airport. America. An inaudible soundtrack rang in  her ears. No detail was 

spared. Her brother’s house.  The dressmaking shop. Bible School. Here am I.  Send me. 

The screen faded and again panic flared. This was  no place to stop! She willed the ‘film’ to 

continue its  backward course, but just as she was impotent to  interrupt its painful reminis-

cences, she was equally  powerless to force its resumption. 

Into her jangled emotions spoke a quiet thought.  ‘Did you keep your promise?’ The voice 

was familiar. 

‘No way, Lord. I’m not going to feel guilty for all  this. You closed the door when I wanted 

to go to  Bible School.’ 

‘But did you keep your promise?’ The gentle persistence of the question nettled her. She 

would not be  made responsible for her own misery. She had been  willing to go to Bible School 

and to serve on some  mission field but if God had chosen to put countless  obstacles in her 

way, it was hardly her fault. And just  to show that there were no hard feelings, she had  con-

tinued to work in the church. When she had done  all in her power to fulfill God’s plan for her 

life and  had been ruthlessly rejected, what more could He ask  of her? 

Even as the thought came, she realized that this  visual recap of recent years had been the 

result of  doing ‘all in her power’. The time for pretences and  excuses was over and she knew 

that her true allegiance  must be decided. Tonight. It was not in her nature  to give in easily 

and this occasion was no exception.  An inner solitary debate raged. She hardly remembered 

sinking to her knees beside the bed. 

She knew now that God’s plan had not been acceptable at all, unless it coincided with her 

own wishes. 

sacrificed if He was truly in command. Nevertheless,  she could not resist letting Him know 

her position on  two matters. 

‘1 will give up my job for you, but I don’t want to  go to Millar Memorial Bible Institute. And 

please  don’t send me to Greece.’ The spiritual plight of that  country had been a frequent and 

unwelcome intruder  in her recent prayer time and meditation. 
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Her former pastor from Katerini was now living in  New York and Sophia sought his advice. 

He agreed to  contact various institutions on her behalf, but asked if  she might again be in-

terested in MMBI. Still smarting  from what she’d interpreted as a rebuff at their hands  pre-

viously, she declined. Her mother’s unwillingness  for her to go to Canada reinforced this de-

cision and  she opted for a school in Vermont. The school’s liberal  st ance on certain key 

doctrines was cause for concern  on the part of her advisors, but as she was not exactly  an 

impressionable teenager, and knew right from  wrong, the potential danger was minimized. 

For Mrs. Karipidis, God’s particular interest in her  family was the source of no little resent-

ment. First she  had been asked to relinquish her eldest son for the  Lord’s service in a distant 

land. Now her only daughter  showed every indication of following suit. Why should  each 

Christian family not be required to give one child  to the Lord? There would be no lack of 

workers if  divine calling could be more evenly distributed. 

Feeling as she did about this seeming injustice,  Sophia’s mother was unable to offer much 

encouragement, and leaving home was difficult. Money was  scarce and at times it was all she 

could do to finance  laundry detergent. Did God concern Himself with  such mundane triviali-

ties that seemed so unspiritual  to even pray about? 

Having offered herself, she had also presented the  Lord with a list of terms and conditions to 

be met  before His will could be hers. The resulting emptiness  and defeat were only God’s 

ways of protecting her from  herself and were actually demonstrations of His  unceasing love. 

Only by yielding to Him would the  fiasco of her self-directed life lose its torment. 

Racking sobs from deep within tore at her frame  as the walls of repressed guilt and remorse 

began to  crumble. ‘If we confess our sins He is faithful and just  to forgive us our sins. . .’ The 

words of 1 John 1:9,  so dutifully memorized as a child, for the first time  contained a personal 

promise of deliverance. Claiming  it as her own, she poured before the Lord all the sin  in her 

heart, so carefully hidden from all but Him. 

Hours later, she lay on the bed, physically spent,  yet in her spirit a peace and joy that, while 

familiar,  was so new. It was beyond comprehension that just  a simple confession of one’s 

sins could effect immediate  inner release. It was difficult to remember why sub-  mitting to 

God had been such a struggle. Secure in  the assurance of complete forgiveness, however  

untnerited, Sophia slept. 

Chapter Six 

‘Leave it to me, Lord’ 

Once again in close fellowship with the Lord, Sophia  was newly impressed to make further 

Bible training  a priority. She was fully aware that her habitual  dictation to God could be cred-

ited with the years of  wretchedness, and that her own preferences might be 

He did, and the answer, when it came, offered a  double benefit. Sophia was offered a job 

cleaning the  chapel and classrooms which more than paid for board  and tuition and the 

physical work provided a much  needed respite from the constant mental strain of  studying 

in a foreign language. 

As her understanding of English increased, she was  able to evaluate for herself the earlier 

warnings  concerning the doctrinal position of this institution and  after one year of study, she 

knew that this was not  the school for her. 

And yet there was a positive result. Her desire to  serve the Lord on a mission field was 

strengthened,  an interest keenly shared by another student. Together  they planned to min-

ister on a summer short-term basis  in Bolivia. Plans proceeded, clouded only by occasional  

thoughts of Greece, which she tried vainly to ignore.  Greek churches were not receptive to 

missionaries.  They belonged in pagan, under-developed countries,  not to Greece, the early 

frontier of the Christian  religion. And they certainly wouldn’t welcome a  Greek-turned-Amer-

ican! 

Wanting to be done with the whole issue, she wrote  a letter to her pastor, offering her 

services for any  Greek summer ministries available. With their  documented rejection in hand, 

she could proceed to  Bolivia with a clear con science. Ecuador had always  appealed to her 
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missionary palate and the summer’s  work as planned would be ideal preparation  

The letter was almost forgotten in the course of  hectic student life. Learning English be-

came the major  focus of her efforts and every activity became an  opportunity to extend her 

vocabulary. Devotions were  no exception and children’s books were helpful in their  simplic-

ity. 

The reading one morning seemed particularly  significant, although she could not be sure 

exactly  why. Taken from Matthew, the passage spoke of  Andrew and how his first response 

upon meeting  Christ had been to bring his brother as well. The  accompanying illustration told 

of a little boy who had  responded to an invitation in church to accept Jesus  as His Saviour. 

After being counselled, he suddenly  ran back down the aisle and out of the church, to the  

skeptical amazement of the elders. A while later he  returned, a tall man in tow. He explained 

that if what  the pastor said was true, he wanted his father to know  as well. 

It was a charming story and she read it a few times.  The words were simple, yet the prac-

tical application  eluded her understanding. The morning’s mail call  postponed further reflec-

tion. A reply from the pastor! 

Annoyed at the sudden trembling in her fingers,  she tore open the official looking enve-

lope. He  expressed delight that she was again attending Bible  School after all this time, and 

(could it be true?) said  that her letter was an answer to prayer. Yes, they  badly needed work-

ers to carry on the DVBS programme in Greece. Camp personnel were also in  demand, and 

she could be assured that there was a  position for her if she was available. The page swam  

before her eyes. She had been so certain of their  negative response! What was she to do 

now? 

The morning’s events crowded together in her mind  and the devotional reading somehow 

tied in with the  letter, now lying face down in her lap. Andrew. His  brother. The little boy. His 

father. Sophia. Her heart  seemed to stand still. Fellow Greeks? 

It all fitted together with startling clarity. Bolivia’s  need was very real, but the Lord seemed 

to be showing 

her that He wanted to draw her own people to Himself  too - through her. 

Understanding what God had shown her was one  thing. Accepting it was quite another, 

and she  desperately wanted human confirmation that this was  the right course to follow. 

She shared both the devotional and the contents of the letter with Linda, her  anticipated 

companion in Bolivia. They spent much  time in prayer, together and separately. The convic-

tion grew in both their hearts. Greece. 

The question of which Bible School to attend was  now of paramount importance and the 

same pastor  was again contacted for suggestions. In a matter of  days, a reply arrived in her 

mailbox with only one  name submitted. Millar Memorial Bible Institute. 

Another inquiry had been forwarded to a missionary cousin. His recommendation? Millar 

Memorial  Bible Institute, the school where an acquaintance was  currently attending. Several 

days later, yet another  letter arrived, this one from the student himself.  Anticipating ques-

tions that she might have as a  potential student, he gave her some helpful information, highly 

enthusiastic about the course of studies  there. Three letters in one week - ALL FOR MMBI! 

With some hesitation, yet wanting to follow God’s  will as she’d understood it, she ad-

dressed a letter of  inquiry to the registrar. Days later she received an  eager reply, complete 

with application form. Her letter  had come as a special point of interest to them. Since  1949, 

at least one Greek student had been enrolled  every year and with the present ‘import’ grad-

uating,  they had been regretful of the possible discontinuation  of what had almost become 

a tradition. 

September 1971. Once again, Sophia’s bags were  packed and ready at the Greyhound Coach 

Depot, this time destined for Canada. Long miles stretched ahead,  each one bringing her 

closer to the start of yet another  Phase of God’s preparation of her for a yet unknown  future. 

What would it hold? 

 

 

  Chapter Seven 
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Learning. . .the hard way 

At MMBI, her still floundering grasp of the language  remained a significant handicap, and the 

English  courses offered at the school were so difficult that even  < Canadians were hardly 

achieving passing grades.  What hope remained for a foreigner still struggling  with the basics? 

There were social frustrations as well.  Naturally a talkative person, it was hard for Sophia  to 

be surrounded by people with whom she was unable  to communicate in the rapid freedom 

so much a part  of any Greek. 

She wasn’t totally helpless. Her years at Radio City  had counted for something, but the 

text-book language  which was her constant challenge as a student was not  usual sewing-

room vocabulary. It was no comfort to  remember all the opportunities she’d neglected to 

learn  English. But God had brought her here, fully aware  of her limitations. He must have 

some provision. 

He did. It came to her attention that one of the  instructors was teaching a beginner’s class 

in New  Testament Greek. And what could be an easier credit  for a native Greek than basic 

Greek! Safely assured  of effortless success in at least one course, she now  had several 

timeblocks in her schedule that could be  devoted to other subjects. 

Further proof of God’s interest in her education was  forthcoming. When studying on her 

own, the meaning  of a chapter or passage in the text often eluded her  grasp. A well-thumbed 

dictionary frequently came to  her rescue, but it was apparent that other students  were gain-

ing deeper insights from their assignments.  If only there could be someone with whom she 

could  study. It hardly seemed important enough to pray  about, but it was worth a try. 

When it came, the answer seemed more a rebuke  for her lack of faith than something she 

had believed  that the Lord could provide for her. A girl she met  likewise ‘happened’ to be 

looking for a study partner  and both needs were miraculously taken care of. This  arrange-

ment proved to be the missing ingredient to  her academic life and her grades steadily im-

proved,  as did her facility in the English language. 

Another special friendship was established at  MMBI. Russ Adkins, an aspiring pastor, often  

remarked that some day she would become a member  of his church, and that from there she 

would be sent  out as a missionary - to Greece. Of course he was  joking. None of his specula-

tion had any bearing on  reality, for she was a Greek and why would a Greek  join an American 

English-speaking congregation? As  for going to Greece, she told herself that she was ready  if 

this was God’s choice, but fervently hoped that He  would find another place to use her. Per-

haps she, like  Abraham, was being tested for her willingness to obey.  Maybe her sacrifice 

would also not be required. 

Her older brother’s wedding in July of 1972 pro-  vided an opportunity to return to Greece 

for the  summer months. She assisted in DVBS programmes,  but told no one of her still reluc-

tant plans to return  on a permanent basis. If her stay was thought to be 

temporary, people would feel free to share their true  feelings regarding missionaries, and it 

seemed important that she know. 

A visit to Neos Milotopos, a farming village in  northern Greece, burdened her heart for the 

needs  of women and children there. If God really meant for  her to serve in Greece, perhaps 

she could best be used  here. But conversations with locals confirmed what  she’d known all 

along. Missionaries were as welcome  as snow in July, bringing abundant American dollars  

with them to ensure the same standard of living as  they enjoyed at home, but doing nothing! 

With such  vehement opposition, Sophia weakened in her certainty  of God’s calling. ‘You 

heard them, Lord. They don’t  like missionaries. Surely you don’t expect me to come  back!’ 

Her plane to New York was taxiing down the  runway when the perfect solution presented 

itself.  Why had she never thought of it before? New York  had thousands of Greeks just as 

unevangelized as those  she was now leaving. After finishing Bible School, she  would begin a 

ministry among them and they would  surely be more receptive than native Greeks. And then  

they would return to Greece. 

What a relief! God must have been testing her  willingness to, just as she’d suspected. Only 

now did  she realize just how much she wished to remain in  America. What an opportune 
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moment for God to  reveal His true plan to her, as the Athens coastline  waned in the distance. 

It was a joy to resume studies. Other students’  enquiries as to her future ministry in Greece 

met with  a cheerful ‘No, God closed the door’, hastening to  explain that she would still be 

working with Greeks,  but rather in America. 

 

Chapter Eight 

Release through pain 

 

 

When an invitation came to spend Christmas with  friends on a ranch in Colorado, Sophia 

eagerly  accepted. Any opportunity to escape the snow of a  Saskatchewan winter was more 

than welcome. And  they had horses! Finally she’d learn to ride. 

Her first lesson was scheduled for Christmas Day.  Mild weather the previous day had left 

the earth soggy  and wet, the horses’ hoofprints making deep indentations with every step. A 

subsequent frost had turned  the entire pasture into a mass of hard bumps and  ridges, making 

walking difficult. Taking care lest her  holiday be marred by a sprained ankle, Sophia stepped  

gingerly through the corral. 

Just to feel that latent strength ripple the muscles  beneath her was exhilarating and just a 

little frighten-  ing, but with one hand firmly grasping the saddle  horn, she kicked the horse’s 

flanks as instructed,  thrilling to the responding surge of power. 

No one was sure how it happened. One minute she  was happily bounding along, trying 

unsuccessfully to  match her own rhythm to that of the horse, and the  next, she was lying flat 

on her back, a sharp protrusion  in the frozen ground sending waves of agony through  her 

entire body. Hurriedly dismounting, her friend  bent over her, anxiously looking for signs of 

serious  injury. When satisfied that all limbs were in working  order, at her insistence, he 

helped her to her feet. His  worst fears were allayed when it became apparent that  she could 

still walk. Dazed and shaken, she allowed  him to lead her back to the house where the Christ-

mas dinner was in the final aromatic stages of preparation. 

The next hours passed through a dizzying fog of  pain. Afraid to spoil the day’s festivities, 

Sophia made  no mention of the mishap. The traditional feast was  eagerly devoured by the 

other guests, but even the  smell made her nauseous. Her host and hostess found  her crying 

in pain some time later, distressed that she  had not felt free to confide in them. 

Pain killers were only a temporary solution and it  was obvious that professional help was 

needed as soon  as possible. But where could they go on Christmas  Day? 

As a special favour, a Chiropractor friend agreed  to open his office, although Sophia’s ability 

to walk  minimized the gravity of the situation for all concerned. A superficial examination had 

to suffice, as  (he X-ray machine was not in working order. Nothing  unusual came to his notice 

and barring a few stiff  muscles, he was confident that nothing serious was  amiss. 

The expected stiffness did not materialize, but the  pain intensified and she spent much of 

the next day  in a tearful state of exhaustion. When finally able to  visit a doctor, the full import 

of the diagnosis was lost  in his effort at lightheartedness. ‘Lucky girl - you  broke your back!’ 

‘Praise the Lord, Doctor. All things work together  lor good to them that love God.’ 

Her response was most unexpected. A believer  himself, he wondered if a broken back 

would be  something for which he could praise God. Could it  be that she didn’t really com-

prehend the implications  of this type of injury? A sympathetic hand firmly  test rained her 

attempt to get off the examination table.  Her treatment was officially underway and nothing 

should further jeopardize an already delicate condition.  Home or hospital care was her only 

choice. 

As the nature of her injury required little treatment  other than complete bedrest, her 

friends insisted on  taking her home with them, after frequent admonitions  from the doctor 

that she should return to hospital  immediately should any numbness occur. Not fully  under-

standing the possibility of paralysis, Sophia  agreed to co-operate, already regretting her glib  

statement that all this would somehow turn out for  her good. 
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Equipped with the strongest analgesic available, to  be used only when the pain reached 

fainting intensity,  she climbed stiffly into bed, dourly contemplating  what promised to be a 

long convalescence. Agony and  tears were constant companions and her frustration  

mounted with each passing day. School had resumed  and each day absent meant more stud-

ies falling behind  schedule. She despaired of ever catching up. Inactivity  rendered her weak 

and lethargic. 

Gradually the pain subsided and her mind was able  to focus on other things. Books pro-

vided a diversion  during the long days of solitude. ‘God’s Smuggler’, a  book by Brother An-

drew, particularly held her attention, long after it had been read. Never before had  the needs 

of Europe been so clearly presented to her.  In fact, many things these days were reminding 

her  of Europe. Whatever the discomforts of her confinement, she certainly had time to pray. 

“Lord, are you trying to tell me something?’ 

‘Greece is a part of Europe’. She was sorry she’d  asked. 

‘But I thought that was all settled.’ 

Her mind recalled the events of the past few years.  She had never wanted to return to 

Greece, even 

 

though she had given mental assent to what she  understood His will to be. Could she possibly 

have  been mistaken? 

She carefully reviewed the confirmations of His  leading one by one. Less comforting were 

recollections of times when she had assumed divine sanction  of her own plans. Had He not 

agreed that New York  was to be her field of ministry to Greeks? Was He  not just testing her 

obedience? Or had He rather been  giving her an opportunity to demonstrate the certainty  of 

her calling even though faced with opposition? 

The conviction in her heart told her that she had  failed again - miserably. How quickly she 

had for-  gotten previous lessons. She knew now that the  accident had been no accident, but 

had been God’s  way of regaining her attention and truly working all  filings together for good 

in her life. 

Her decision was irrevocably made. She would go  to Greece, not of her own choice, but 

God’s. Again  repentant for following her own inclinations, she  resolved, in God’s strength, to 

trust only in what He  made plain to her. 

In a month’s time, X-rays revealed sufficient healing  Io allow her return to school, as long 

as she would  agree to the strict limitations imposed on her activity  as a student. Cautioned 

to continue as much bedrest  .is possible, she resigned herself to a partial schedule  of studies. 

It was imperative that she use a wheelchair,  and someone else must be recruited to carry her 

books.  For the first time she was fully aware of the usual  prognosis of her type of injury. Total 

paralysis for life  was not to be taken lightly and she could only marvel  al the grace of God, 

even in this. 

Sophia was disappointed to miss all the first  semester examinations, but never doubted 

that God wanted her to continue. An innate unwillingness to  admit defeat reinforced her 

determination despite  discouraging odds, and with the help of other students,  she plodded 

laboriously through as many subjects  as her strength would permit. By the following  Christ-

mas, one year from the time of the accident,  all back assignments and examinations had been  

completed. She had caught up at last! 

All inner conflict resolved regarding her future in  Greece, the question now facing her was 

which  mission she should approach. Various representatives  visited the school every year, 

but there was no  apparent direction toward any of them. 

On one occasion she had spoken to Rev. Willie  Murray, then Mission to Europe’s Millions 

North  American Director, and was informed that at present  they had no established work in 

Greece. Would they  send her? 

He was in no position to be overwhelmingly affirmative until possibilities had been fully 

discussed at  the administrative level, but neither did he wish to  discourage the request. There 

was no reticence in her  approach and without knowing any details of her  calling, he could 

sense that it was based on more than  a momentary whim. It wouldn’t be easy. Greece was  a 
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man’s world and a single lady would have to contend  with more than her share of opposition 

in the role of  a missionary. And yet she, if anyone, should be well  aware of the potential 

difficulties in what she was  proposing. It merited his organization’s prayerful  consideration 

anyway. 

Mission to Europe’s Millions (North American  Section of the International European Chris-

tian  Mission). Sophia tucked the name away for future  reference, praying that the Lord would 

make His choice plain to her. She hardly noticed that her own  preferences had not even been 

expressed. 

Some time later, she heard that another woman on  campus was also Europe-bound - with 

MEM! Carol  Bollman, dean of women, was applying to this mission  and advised her that Rev. 

Murray would again visit  the school in the near future. Would he remember her? 

He did indeed and this time there was no reservation in his response to her inquiry. No one 

could be  better suited for ministry in Greece than a national,  and her application to serve 

would be heartily  welcomed. 

With Carol’s help, the preliminary forms were  completed immediately for the mission’s 

detailed  deliberation. Sophia’s struggle to gain fluency in the  native jargon found a gleeful, 

one-word response when  asked what foreign languages she knew. English! 

 

 

 

Chapter Nine 

No turning back 

Graduation! Looking back, she could only marvel  anew that it was actually happening. There 

had been  so many setbacks and obstacles - her difficulty in a  new language, the accident, and 

most of all, her  unyieldedness to God’s control of her life. The diploma  held out to her by a 

smiling dean embodied the  promise that had often sustained her through the  struggles of 

the past four years. ‘But if any of you lacks  wisdom, let him ask of God who gives to all men  

generously. . .’ 

Another thought came to mind in gentle rebuke. It was now April, 1975. She had initially 

begun Bible  School in Katerini anticipating six years of study  preparatory for missionary ser-

vice. Her attempts to  save God time had had the opposite effect. Instead  of two years of 

additional service as planned, there  had been seven years of running from the Lord. And  He 

had still required the six years of study. God’s  mathematics were irrefutable. 

In June of that year, she was officially accepted as  a mission candidate for Greece with 

MEM. But  missionaries need a home church and she had grave  misgivings about the New 

York denomination’s receptivity to her calling. Missionaries went to pagan lands  where peo-

ple were starving and illiterate, preferably  living in mud huts. But not to Greece! 

Contact with the church administration confirmed  her doubts. At this time they were not 

willing to stand  behind her in this. Now what, Lord? An immigrant  Greek couldn’t just ap-

proach any evangelical church  and offer to represent them on the mission field!  Completely 

at a loss for suggestions, she could only  commit it prayerfully to the Lord and wait for Him  to 

act. 

It was the MEM Director’s suggestion to contact  a church in Riggins, Idaho. The pastor? 

None other  than Russ Adkins! 

‘Someday I will be a pastor and you will become  a member of my church and we will send 

you out as  a missionary. To Greece.’ 

Words spoken in jest had been prophetic. The  elders’ decision was unanimous. Sophia 

Karipidis  would become a member of their church and would  be sent out as their first mis-

sionary. 

Constantly amazed at God’s adequacy to supply all  of her needs, Sophia began deputation, 

speaking in churches and meetings throughout Canada and the  United States. The mission 

suggested that as further  confirmation of the reality of God’s leading, each  candidate allow 

one year for the necessary support to  be pledged. Within six months, she had all she needed. 

Knowing that God’s best for her life meant return-  ing to Greece gave her peace and joy in 
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making final  preparations, at the same time fully aware of what  might lie ahead. Unlike many 

new missionaries  sallying forth with starry-eyed idealism, ready to  conquer the foe with one 

fell swoop, she knew that  most Greeks, even in evangelical circles, would not  welcome her 

in a missionary role. In fact, having taken  new citizenship in America, would they welcome 

her  in any role? 

God’s assurance came during her quiet time reading  in Isaiah 41. Verse 13 stood out with 

particular  emphasis. ‘For I am the Lord your God who upholds  your right hand, who says to 

you, do not fear, I will  help you.’ He who had brought her this far, also knew  what lay ahead. 

It was January 1976. She knew in her heart that  in this year all that she had so diligently 

sought to  avoid would come to pass. She would return to  Greece. 

A commissioning service was scheduled in her  adoptive home church just prior to her de-

parture. The  congregation had turned out in full force to wish God’s  blessing on the little lady 

whose testimony and joy had  endeared her to them even in the short time they’d  known 

her. 

For Sophia, the service was the culmination of  months and years of preparation. There was 

no  turning back now. Overcome by the magnitude of a  God who would go to such indefati-

gable lengths to bring her, an obscure little dressmaker, to this point  of public consecration, 

she gave way to the flood of  emotion building up inside. Silent tears poured down  her face 

during much of the service. A responsive  chord likewise touched many others in the gather-

ing,  as indicated by the number of handkerchiefs pressed  into active duty. 

As was customary, the outgoing missionary was  asked to select the closing hymn. Sophia’s 

choice was  well-known to her audience, but to no one there did  the words have more signif-

icance than to her who had  taken seventeen years to learn the meaning of‘Trust  and Obey.’ 

‘We never can prove the delights of His love,  until all on the altar we lay. . .’ 

Her all had been laid on the altar, a sacrifice precious  in the sight of the God she was 

committed to serve. 

 

September 18, 1976. Sophia settled back in her seat,  watching the runway lights racing 

toward her. As the  Boeing 747 gained momentum, she imagined that a  chapter of her life 

was rapidly drawing to a close,  awaiting lift-off as the final period. 

Now. 

In a matter of moments, the lights of New York’s  John F. Kennedy Airport were twinkling 

far below.  The Statue of Liberty, once a welcoming beacon, now  bid a very final adieu. 

God bless America. . .It really was home. 

* *      *      *  *      *      *       *      *      * 

 

It would have been easier to fly directly to Athens,  however a meeting with her new direc-

tor necessitated  some time spent in France before commencing her  ministry. But the indirect 

route had other significance.  Not until the train from Paris reached the Greek  border did 

Sophia understand why the journey had  been necessary. 

As the officials conducted their routine inspections,  she remembered another journey 

when she had waited  at this same border, but travelling in the opposite  direction. What had 

she said? Something about never  again living in Greece? 

She had run many miles but the Spirit of God had  found her, chastened her, forgiven her 

and now  brought her back to serve Him in the way for which  He had so painstakingly prepared 

her. 

Yes, she was back, this time with a new song on  her lips and joy in her heart. The train 

resumed its  rocking motion. Next stop Katerini! 

 

Chapter Ten 

The little pink house in Milotopos 

‘Sophula!’ The accompanying slam of the outer screen  heralds the arrival of a visitor. 
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Nai?’ 

Sophia’s brisk acknowledgement of her as yet  unidentified guest does not interrupt any 

matter at  hand, whether it be her morning coffee or study  preparation at her desk. In likewise 

casual fashion,  I he newcomer drapes himself comfortably over a chair,  settling in for a few 

moments of chit-chat prior to officially commencing his day. This may be indefinitely  post-

poned pending the arrival of other spontaneous  callers. 

To those accustomed to the seclusion afforded by  locks and doorbells, the frequent repe-

tition of this  pattern is overwhelming, as is the early morning  intensity expended on any topic 

under discussion.  Given the apparent volatile dynamics of the exchange,  it is the fervent hope 

of the uninitiated that no one  will come to blows. Invasion of privacy? Perhaps by  certain 

standards, but to Sophia, the availability of  her God-given home to others is a major part of 

her  ministry among the villagers of Neos Milotopos. Their  freedom to come and go is the 

most tangible measure  of her hard-earned rapport with them. 

It hasn’t always been this way. Her arrival in Neos  Milotopos had, as she’d expected, been 

greeted with  no little caution by the locals. Regardless of her intents  and purposes in being 

there, her voluntary choice of  American citizenship effected an instant alienation.  She was a 

foreigner in her own country. 

What was her choice of ministry? The question was  asked as part of her application for 

service in this area  in conjunction with the Greek Council of Churches.  There was no hesita-

tion in her reply. Women and  children. 

Possibly young people as well? This response was  not lacking in conviction. A positive No. 

She could not deny the need for someone to take  a special interest in the young people. 

Although most  had never had occasion to venture beyond the  familiarity of home territories, 

the universal  restlessness of this age group was no stranger here. 

For some, financial need stood in the way of post  high school education and training. Pa-

rental fears, however, often kept the tightest rein on the family  purse strings, dispelled only 

upon the safety of a son’s  or daughter’s early marriage to a suitable partner.  Traditional 

kindred closeness would ensure the young  couple’s continued proximity to home fires. 

Should this option fail to materialize, the alter-  natives were painfully few, as Sophia re-

called from  her own teenage years. Boys usually continued in the  family’s established mode 

of livelihood, working in the  tobacco fields and vineyards. Long hours under a  blazing Greek 

sun were replaced by equally long days  of inactivity once the leaves had been harvested and  

stored in barns for drying. Outside employment was  rare, further limited by the average 

young person’s  inaccessibility to anything not within walking distance.  For lack of construc-

tive pursuits, youths frequented  smoke-filled cafeterias where village men nightly  traded 

money over the card tables. 

For girls, the pressure to be married was even more  pronounced, their prospective roles 

as wives and  mothers rarely challenged by thoughts of careers. To  this end, they remained 

at home, awaiting him who  would bring it to pass. 

Yes, the need was undoubtedly there, but this wasn’t  where God was leading her. Was it? 

The young woman next door, also named Sophia,  was most vocal in her disappointment. 

The new  arrival had seemed a long awaited answer to prayer  that someone would be sent 

to work with the youth. 

She did attend their meetings, presided over by a  pastor already burdened with more than 

his strength  and time could accommodate, but despite their ready  acceptance of her as friend 

and advisor, she had no  sense of God’s direction toward a more committed  ministry. Past 

experience, however, cautioned her to make each opportunity a matter of prayer priority  ra-

ther than applying mere personal judgement and  she suggested that her neighbour join her 

in regular  petition that God would reveal His desires in the  matter. They met nightly, bringing 

this and other  concerns before the Lord. The answer was long in  coming. 

April arrived amid the usual preparations for the  Easter season. Lavish Greek Orthodox 

celebrations  of Christ’s resurrection were the focal point of village  activities, climaxing in a 

noisy finale at midnight  Saturday. 

Why not have a resurrection service of our own?  The question raised by the young people 
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themselves  as they gathered in Sophia’s home that evening was  met with enthusiasm and at 

two o’clock in the morning  they all trekked out of doors to a now deserted  playground. 

The Holy Spirit had already been at work during  the earlier meeting and their songs of 

praise now  ascended to starry skies from overflowing hearts. The  singing and testimonies 

continued until four o’clock  when "the gathering finally dispersed. 

For both Sophias, however, the night was far from  over. Still feeling the need for prayer, 

they went home  and together prayed that God would not allow the day  to pass without some 

special evidence of His presence  in their midst during the night’s events. 

The Lord was pleased to grant their request and  the following Friday, four girls presented 

themselves  at Sophia’s house. This in itself was not unusual, yet  their shy hesitancy told her 

that this was no ordinary  visit. 

Each girl, unknown to the others, had invited the  resurrected Lord into her life during the 

early morning hours of Easter Sunday. The glow of new life in each  individual confession of 

faith was God’s fourfold  response to her heartfelt desire only days before. But  it was more 

than that. 

The young people who had not been her choice as  objects of ministry were the first fruits 

of her calling  to her own people. 

It was suddenly clear to her. With eyes and heart  overflowing she recognized God’s unmis-

takable  guidance. What further sign could she ask? 

Her decision was greeted with unrestrained  enthusiasm from the young people themselves 

as well  as the church administrators. But none was more  joyful upon hearing the news than 

her neighbour and  prayer partner, whose early conviction that Sophia  was the answer to 

their need had never wavered. 

The deeper needs of those for whom she was now  responsible all stemmed from a 

longstanding spiritual  deficiency. Despite their common fundamental  background, there was 

scant evidence of a vital day  by day relationship with God. Christianity as  translated into the 

practicalities of daily living held  little personal reality for them beyond a regular  appearance 

at Sunday morning services. Bible studies,  which she now initiated, had not been a part of 

their  gatherings. 

It has become apparent to Sophia that God’s  provision of a house with generous dimen-

sions has  been for purposes beyond any personal desire for  spacious accommodation she 

may have had. Preferring  the warmth of a home to the stark bareness of the  church base-

ment, the young people have made her  home their unofficial drop-in centre. Although no 

time  of day is exempt from visitors, prime calling time is  after supper, which in Greek tradition 

may be at eight or nine o’clock in the evening. Shortly thereafter  commences a predictable 

migration from all over  Milotopos - all gravitating in the direction of one little  pink house. 

Girls arrive armed with embroidery projects or  other handcrafts, prepared to make the 

hours of  relaxation productive as well. The boys come whistling  but emptyhanded, content 

to let the evening take its  usual rowdy course. 

Her own knitting needles never missing a stitch,  Sophia becomes an island of thought 

amidst the  ceaseless waves of chatter rising and falling around  her. What brings them here 

night after night? Beneath  the outer carefree gaiety, is there a search for the touch  of God? 

Are any of them running, even as she had  done at the same age? Would any of these be 

chosen  of God to provide desperately needed new leadership  in Greece? 

A burst of laughter from the couch arrests her  thoughts. Two fellows recently returned 

from their  term of compulsory military service are regaling the  others with tales of army life, 

most of which can be  viewed in a humorous light only from the safe distance  afforded by 

retrospection. A sudden pang touches her  heart. The storyteller, now engulfed by reminiscent  

mirth, occupies a special place in her affections. But  he has changed so much. 

His acceptance of Christ into his life had been a  genuine commitment. She’d rejoiced at 

the trans-  formation in his actions and attitudes, eagerly antici-  pating how God would lead. 

Then came his inevitable  military enlistment. 

Perhaps it was loneliness that drove him to seek  companionship with questionable associ-

ates. Or  maybe he grew discouraged without regular Christian 



55 

 

 

fellowship. Whatever the cause, the difference in him  was easily discernible to the one 

who had most faith-  fully brought him in prayer before the Lord during  his absence. Had she 

in some way failed him? And  yet, what is the definition of failure or success in such  a ministry? 

Can the work of God’s Holy Spirit be  measured only in terms of what the eye can see? 

Of course not. For long years in her all too recent  memory, Sophia recognized that her own 

life had out-  wardly evidenced little presence of God’s touch, but  it had been there all the 

time. Could she believe that  the same was true for these delegated to her charge?  For the 

two youths absorbed in quiet concentration  over their game of Battleship strategy? For the 

young  woman intent on her stitchery whose handsome fiance  is not a Christian? 

Trust and obey. The words have been special before  and continue to sing their way into 

her heart. She is  here as a result of the latter command, the fruits  contingent upon the first. 

 

Chapter Eleven 

Building His Church 

Saturday afternoons see another migration toward  Sophia’s house as boys and girls be-

tween the ages of  six and ten gather outside, often much earlier than  the designated three 

o’clock meeting time, impatiently  awaiting admittance. The signal given, up to thirty  little 

bodies descend on her once orderly living room,  all whooping their enthusiasm. For some, a 

weekly  visit is insufficient to instill in them the habit of 

removing shoes at the door, the offenders blissfully  unaware of any consternation left in their 

sandy wake. 

Only a privileged few fit on to the couch or two deep  in a chair. The rest are vying for the 

choicest floor space  and when the interminable wriggling and squirming  is at its lowest ebb, 

the meeting can get underway. 

A preliminary singsong vents some of the unharnessed energy charging the room. Dark eyes 

are  riveted on the big song pages held before them, their  spirited response to the cue of one, 

two, three, startling  the occasional passer-by outside. Musical ability is ndt  a criterion and 

melody may be sacrificed in favour  of outdoing one’s neighbour in the making of a truly  joyful 

noise. 

An illustrated story now captures their fragile  attention. Under Sophia’s practiced guid-

ance, ‘Charlie’  comes alive, by his own paper life imparting spiritual  truths to which they can 

relate. 

An hour and a few biscuits later, the Good News  Club is over for another week. 

Do they learn anything or is this just a Saturday  afternoon diversion? Contemplating the 

shambles of  her now vacated living room, Sophia pauses for a  moment’s reflection. Some of 

them come from the  church, but many who visited her home today have  no active affiliation 

at all. These are hearing about  Jesus for the very first time. 

Their gleeful chatter is still audible as they wend  their way homeward, oblivious to the 

prayers that  follow them from the little lady shaking crumbs out  of a red rug outside a pink 

house. 

*           *            *           *                *           * 

 

Nor are the women neglected. Sophia’s early desire to  conduct Bible studies among them has 

been combined 

with her often expressed wish for a travelling ministry.  Many towns and villages in northern 

Greece are  totally void of evangelical influence, and it is to a small  handful of believing 

women that Sophia ministers  weekly. Some are the sole representatives of Christianity in 

their households and this time spent in study  of God’s word and prayer is vital fellowship to 

them. 

It was this fulfillment of her desire for ministry that  also carried with it the greatest capacity 

for discouragement due to circumstances. 

Bone-chilling north winds whistling around unsheltered bus stops. Draughty vehicles whose 

drivers show  little obligation toward posted schedules. Long solitary  walks through darkened 



56 

 

streets in unfamiliar areas.  All were a regular part of Sophia’s mid-week Bible  study circuit. 

At home, a model Volkswagen Polo  graced her bookshelf, a dimutive representation of a  

long-prayed for alternative. Would God respond? 

The answer, which seemed long in coming, did not  merely centre on ease or convenience. 

Hours formerly  spent in travelling short distances could now accommodate additional meet-

ings in places where acceptance  of extended invitations had been impossible due to  lack of 

time. Local young people could gain valuable  experience assisting Sophia in service outside 

of their  immediate community if transportation were not a  restrictive factor. 

The Datsun Cherry, which now travels the highways and dirt roads of northern Greece, is 

once again  loving proof that the God who prepared her for this  ministry, is actively involved 

in carrying it forward,  but in His time and way. 

For Sophia, and anyone who has been patiently  pursued through a myriad of evasive tac-

tics, waiting  on God brings a small measure of identity with the 

One who cared enough to outwait the stubbornest of  wills, shaping a life in conformity to His 

planned  best, and equipping His servants to meet whatever  challenges rise up along the way. 

‘Faithful is He who has called you, and He will bring  it to pass’ (I Thess. 5:24). 

 

Sequel 

When the Spirit moves. . . 

There is no such thing as final Chapter in the story of  Mission. There are recognizable stages 

of development  through which the servant of the Lord will go, until  his earthly task is com-

plete. The final chapter is not  written in heaven but is certainly revealed there, for  even in 

the fulness of his missionary endeavours, he  is still ‘seeing through a glass darkly’. It is in the 

‘then  face to face’ that the final picture emerges and the fruit  of the labor is seen in its harvest 

setting. 

Sophia is still in her native Greece, faithfully sowing and  reaping in the Master’s field. This 

sequel has been  written following a recent interview with the Inter-  national Director, Rev. 

Jack Murray. 

The last days in Milotopos were unforgettable. With  three other Sunday School teachers 

Sophia covenanted  to pray every Monday evening at 7 p.m. for the work  amongst the boys 

and girls. So as not to be diverted  they agreed to restrict their praying to the Sunday  School 

work. One particular Monday evening when  the allotted hour had passed, Sophia, contrary 

to the  agreed restriction, found herself drawn out in prayer  for the whole church. At 9 p.m., 

whilst still in prayer, they were unexpectedly joined by a lady from the  congregation. She 

joined in prayer, but soon from her  lips came a flow of ‘confession’. It would appear that  she 

had harbored in her heart a very critical attitude  against the Sunday School and its teachers. 

Suffice  it to say that when conviction of sin comes through  the Holy Spirit it is not limited to 

one individual. Soon  there were tears of repentance. At 10.30 p.m. the  fiance of one of the 

teachers arrived and was soon con-  vinced that ‘someone must have died’ - hence the tears.  

Praying continued until midnight when on returning  to the kitchen Sophia saw the ‘fiance’ in 

question sitting  with his head in his hands - a picture of moral  dejection. 

Sophia takes up the story in her own words: - 

“When the lady had left we were alone with him and  he began to open his heart and share 

with us. He was  now 23-24 years old, but when about 18 he had  accepted the Lord. Sad to 

say he had backslidden.  Then came his request that we sing some of the  Christian songs he 

had known and before we knew  of it the time was now 2.30 a.m. As he was leaving  he simply 

remarked ‘Things are different now’. And  they were, his faith was restored. The proof is that  

three years later he is’now an Elder in his church and  serving the Lord with his wife - one of 

those Sunday  School teachers’. 

But this was just the beginning. In that prayer  meeting was born the desire to reach out to 

the  surrounding villages. There were young people  available but they had to be trained. They 

had so  much to learn about discipleship and true Christian  testimony. In fact, several of them 
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only came to the  Lord at that time. They had professed to be Christians  but had never really 

been born again by the Holy Spirit. Backsliding was dealt with and the challenge  of service. 

One of that original group has since  graduated from Bible School. Nor does the story end  

there. Through camp work and regular Y.P. work  through the church, the Lord has been 

pleased to call  others into service. One young man and one of the  girls have already gradu-

ated from the Bible School  in Athens. Two more are currently in training. 

And it all stems back to that memorable night in  Milotopos when the Spirit of the Lord 

came down in  a Sunday School teachers’ prayer-meeting. 

SOPHIA has now moved on to SERRES, which  is a northern town of nearly 50,000 people 

about 20  miles from the Bulgarian border. The church she  serves is in fact the nearest evan-

gelical witness there  is to the frontier. What a challenge! What a strategic  location! She has 

had to adjust from village life to that  of the larger town, but the Greek maiden from  Katerini 

is still in the forefront of the battle for the  souls of her compatriots. 

* * * 

European Christian Mission  in Greece 
Religious life in Greece is governed by strict laws the  application of which is carefully moni-

tored by both  Church and State, the church in question being of the  ORTHODOX faith. 

For this reason, we recognise that work carried out  in this country must have its roots 

firmly planted in  the national soil. As in other countries the main  Mission thrust is church 

planting and development  springing from team ministry in evangelism in a given  area. The 

first three members of that team (including  SOPHIA) are already in place. Other workers, 

prefer-  ably of Greek origin will be added as the Lord calls  and equips. 

The Mission has fostered strong fellowship links  with the Greek Evangelical Church which 

is a legally  constituted body according to Greek law. Such  churches as come into being as a 

result of Mission  ministries, find their identity with this particular  fellowship of believers who 

are worthy of our support  and prayers. 

Financial help is necessary not only for the support  of team workers, but for the initial 

thrust and  maintenance of their church-planting ministries.  Τhese workers can seldom visit 

the sending countries  for extensive deputation work, but the administration 

would be happy to introduce them by other means  to any church, group or individual who 

have a  particular interest and burden for work in that land. 

With the power of Islam (Turkey) to the east and  the communist powers of Albania, Yugo-

slavia and  Bulgaria forming the rest of Greece’s land frontiers,  Greek believers need all the 

help and support which  Christians in the Free World can offer them. 

* * * 

 

 

 

 

 




