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Λύνοντας τα Προβλήματα
με τον Τρόπο του Θεού
Αγαπητοί Αδελφοί,
Αν ρωτούσαμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας, η απάντηση θα
ήταν: τα προβλήματα. Μια ματιά στις καθημερινές Ειδήσεις θα μας πείσει. Προβλήματα
διεθνή, προβλήματα εθνικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα πολιτικά, προβλήματα σχέσεων, προβλήματα στην οικογένεια, προβλήματα
στις Εκκλησίες, προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα...
Στη ζωή έχουμε προβλήματα: άλλος πολλά και άλλος λίγα, άλλος μεγάλα κι άλλος
μικρά, άλλος μακροχρόνια κι άλλος προσωρινά και όλοι θέλουμε τα προβλήματά
μας να λυθούν. Ως πιστοί έχουμε κι εμείς προβλήματα, αλλά ο Χριστός υπόσχεται στους
δικούς του τη νίκη. Όταν μίλησε στους μαθητές του για τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν μετά την αποχώρησή του απ’ ανάμεσά τους, τους προειδοποίησε για τα προβλήματά αλλά τους έδωσε και τη λύση, η οποία ήταν ο ίδιος ο
Κύριος: «Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας
κάνει να υποφέρετε αλλά εσείς να ’χετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον
κόσμο» (Ιω 16:33).
Τον χρόνο που μας πέρασε η πανδημία του κορωνοϊού επιδείνωσε τα προβλήματα. Αν
σ’ αυτά προσθέσουμε τα προβλήματα με την οικονομία και αυτά με τη διεθνή κατάσταση, και τα εθνικά μας ακόμη προβλήματα, τότε δεν υπάρχει μέρα που να μη μας
αγχώνουν οι δυσκολίες γύρω μας.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος έκρινε ότι τα θέματα
των φετινών προσευχών των Εκκλησιών μας θα έπρεπε να επικεντρώσουν σε αυτό
τον τομέα. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο τη δύναμη να κάνουμε τη Νίκη του δική μας
νίκη. Με αυτό το πνεύμα ας προσευχηθούμε ως Εκκλησίες στην αρχή του 2022, με τη
βεβαιότητα πως ο Κύριος θα μας ακούσει και θα ανταποκριθεί με αγάπη.
Γιώργος Καλοτεράκης
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου
Συγγραφή κειμένων: Χάρης Νταγκουνάκης.
Βιβλικά κείμενα: από τη Νέα Μετάφραση της Βίβλου, εκδ. «Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, © 2003.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
«Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που απ’ το δεξί σου χέρι σε κρατώ,
και που σου λέω: Μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βοηθήσω εγώ»
(Ησαΐας 41:8-16).

Μέσα στη δίνη της καθημερινότητας τα διάφορα προβλήματα κάνουν συνεχώς αισθητή
την παρουσία τους στη ζωή μας ‒και όλοι θέλουμε τα προβλήματά μας να λυθούν. Το λάθος
που κάνουμε πολλές φορές είναι να χρησιμοποιούμε ανθρώπινους τρόπους επίλυσης. Να
σκεφτόμαστε σαν να μην υπήρχε Θεός, σαν να μην υπήρχε προσευχή, σαν να μην υπήρχε η
Βίβλος. Το αποτέλεσμα είναι η αποτυχία. Στον Λόγο του Θεού συναντούμε πέντε ανθρώπινους
τρόπους επίλυσης των προβλημάτων μας –και πρέπει να τους αποφύγουμε.
Πρώτος και πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να δοκιμάσουμε να δώσουμε λύση χωρίς τον Χριστό. Το προσπάθησαν οι Μαθητές όταν έπεσαν σε ξαφνική ανεμοθύελλα στη μέση της Λίμνης
της Γαλιλαίας, κι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα στη βάρκα τους (Μκ 6:45-52). Προσπαθούσαν, ώσπου
έκανε την εμφάνισή του ο Κύριος και όλα τακτοποιήθηκαν. Μόνοι τους, θα είχαν βουλιάξει.
Ένας άλλος τρόπος είναι να προσπαθούμε να αλλάξουμε τις περιστάσεις. Δείτε τον Ιωσήφ (Γεν
40:9-14) που εμπιστεύθηκε τον συγκρατούμενό του αρχιοινοχόο για να μεσολαβήσει στον
φαραώ να τον αποφυλακίσει. Ο αρχιοινοχόος τον ξέχασε, και μετά από 2 χρόνια τον ελευθέρωσε ο Θεός. Άλλοτε πάλι φυγομαχούμε με το πρόβλημα, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες όταν οι
κατάσκοποι τους είπαν ότι είναι αδύνατον να κατακτήσουν τη Χαναάν: ήθελαν να γυρίσουν
πίσω στην Αίγυπτο (Αρ 14:1-4). Φυγομαχούσαν, αντί να εμπιστευθούν τον Κύριο και τους δύο
κατασκόπους με το αισιόδοξο μήνυμα. Κάποιες φορές, πάλι, αποφασίζουμε να συμβιώσουμε
με το πρόβλημα, σαν τους Ισραηλίτες μπροστά στον Γολιάθ (Α΄ Σαμ 17:22-23). Όλος ο στρατός
είχε λουφάξει περιμένοντας το πρόβλημα να λυθεί από... μόνο του. Ώσπου εμφανίστηκε η λύση
του Κυρίου διά του Δαβίδ. Τέλος, κάποτε αρνούμαστε ή αγνοούμε το πρόβλημα. Το κρύβουμε
κάτω από το χαλί και προσποιούμαστε ότι «όλα καλά!!» Σαν τον Ανανία και τη Σαπφείρα στην
πρώτη εκκλησία (Πραξ 4:32–5:11). Αντί να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, προσποιούμαστε
ότι κάναμε το σωστό, και έρχεται η κρίση του Κυρίου, από τον οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.
Πώς λύνουμε τα προβλήματά μας; Με τον τρόπο του Κυρίου ή με τους δικούς μας ανεπιτυχείς
τρόπους; Ας προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δείχνει τους δικούς του τρόπους κάθε φορά.
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Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Γιατί κάποια μέρα τον γνωρίσαμε και γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο.
✽ Γιατί τα πνευματικά πράγματα χρειάζονται μόνο ΠΙΣΤΗ και όχι ΓΝΩΣΗ για να κατανοηθούν.
✽ Γιατί ο Χριστός μάς αποκάλυψε την αλήθεια της αναγέννησης.
Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι πολλές φορές προσπαθούμε με δικούς μας τρόπους να λύσουμε τα προβλήματά μας.
✽ Ότι προσπαθούμε να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού με δικές μας δυνάμεις και αποτυγχάνουμε.
Παρακαλούμε:
✽ Η πραγματικότητα της παλιγγενεσίας της καρδιάς μας να οδηγεί τη ζωή μας και τις αποφάσεις μας.
✽ Ο Θεός να μας χρησιμοποιεί για τη σωτηρία των γύρω μας.
✽ Για όλες τις διακονίες ευαγγελισμού στην πατρίδα μας.

Δευτέρα 10
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΡΙΖΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού: «Σήκω πάνω. Τι έπεσες με το
πρόσωπο καταγής; Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν...» (ΙησΝ 7:1-26).

Είναι γνωστή όσο και θλιβερή η ανατροπή της θριαμβευτικής προέλασης του στρατού των Ισραηλιτών υπό τον Ιησού του Ναυή. Παντού νικούσαν μέσα στη Χαναάν. Ώσπου κάποτε σταμάτησαν να νικούν. Ο Ιησούς του Ναυή «έπεσε στα πατώματα» απελπισμένος και
ρωτούσε τον Θεό γιατί τους άφησε να διαβούν τον Ιορδάνη, αφού δεν ήταν διατεθειμένος να
τους δώσει τη Χαναάν. Η απάντηση του Θεού ήρθε σκληρή: «αμαρτήσατε!» Η ρίζα του προβλήματος ήταν μια αμαρτία.
Το να αναζητούμε τη ρίζα των προβλημάτων μας είναι απόλυτα πνευματικός τρόπος για την
αντιμετώπισή τους. Στη Βίβλο συναντούμε τέσσερις βασικές αιτίες/ρίζες προβλημάτων στη
ζωή μας.
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Μια πρώτη ρίζα είναι η ανυπακοή μας στον Θεό. Ο Δαβίδ με τη Βηρσαβεέ, ο Αβραάμ με τη
γέννηση του Ισμαήλ, ο Μωυσής με το χτύπημα του βράχου ή αργότερα ο Ιωνάς πνίγηκαν όλοι
στα προβλήματα που δημιούργησαν. Μια άλλη ρίζα προβλημάτων είναι η... υπακοή στον Θεό!
Ναι, αν το καλοδούμε, πολλές φορές η υπακοή στον λόγο του Θεού δημιουργεί προβλήματα.
Ο Παύλος, για παράδειγμα, με την υπακοή του στον Κύριο αντιμετώπισε τόσα προβλήματα στο
έργο του. Ο Δανιήλ ρίχτηκε στα λιοντάρια επειδή υπάκουσε στον Θεό. Οι Τρεις Παίδες το ίδιο,
καθώς και ο Ιερεμίας (Ιερ 38:5-6). Μια άλλη ρίζα προβλημάτων είναι ο σατανάς. Προσπάθησε
να δημιουργήσει προβλήματα στον Ιώβ, στον Πέτρο –και δημιουργεί και σ’ εμάς σήμερα. Εξάλλου, οι διάφοροι εχθροί τού κάθε παιδιού του Θεού δημιουργούν προβλήματα: ο Δαβίδ καταδιώκεται από εχθρούς‧ ο Νεεμίας από τους γηγενείς άρχοντες για να μην οικοδομήσει τα τείχη‧
ο Ιωσήφ από τα αδέλφια του‧ ο ίδιος ο Κύριος από τον λαό του‧ ο Παύλος από τους Ιουδαίους
και τους Ιουδαΐζοντες.
Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα –το λέει κι ο Ιώβ (14:1). Μπορούμε ν’ απαλλαχθούμε από
τα προβλήματα αν ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δείξει τη ρίζα τους κι αν είναι κάποια αμαρτία, να την «ξεριζώσουμε» από μέσα μας. Τέλος, καθυστερούμε την όποια λύση του Θεού αν
ασχολούμαστε μόνο με τα συμπτώματα και όχι με τη ρίζα της αμαρτίας.
Ας ζητήσουμε ο Κύριος να μας δείξει γιατί έχουμε προβλήματα στη ζωή μας και στη ζωή της
Εκκλησίας μας.

Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Γιατί είναι έτοιμος να μας χαρίσει ένα καινούργιο μυαλό, που δεν θα έχει καμιά σχέση με
την ανθρώπινη, την κοσμική σκέψη.
✽ Γιατί αυτός είναι ο Θεός που μας δείχνει μέσα απ’ τον Λόγο Του ποια είναι η πραγματική
αιτία και η ρίζα των προβλημάτων που μας πολιορκούν.
✽ Γιατί αναγνωρίζουμε τη δική του φροντίδα στις μέρες της πανδημίας. Είμαστε ευγνώμονες
για το εμβόλιο και τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν. Αλλά και για τους υγειονομικούς γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που
τόσα πολλά έχουν προσφέρει.
Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι δεν θυσιάζουμε εύκολα το δικό μας θέλημα και δυστροπούμε στην επέμβαση του
Πνεύματος.
✽ Ότι παρασυρόμαστε από τα κοσμικά κίνητρα και ασχολούμαστε μόνο με τα συμπτώματα
και όχι με τη ρίζα των προβλημάτων μας που είναι η αμαρτία.
Παρακαλούμε:
✽ Εκείνος να μας δείξει γιατί έχουμε προβλήματα στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας
μας.
✽ Να αρχίσουμε να βλέπουμε τη ζωή μέσα από μια νέα προοπτική με το ερωτήματα: «Πώς
θέλει ο Θεός να χειριστώ το πρόβλημα της αμαρτίας στη δική μου τη ζωή; Ποιες είναι οι
επιλογές που πρέπει να κάνω ώστε να έχουμε ευλογημένα αποτελέσματα νίκης;»
✽ Να οδηγήσει τις διακονίες της Κοινότητάς μας ανάμεσα σε ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας, καθώς επίσης κι ανάμεσα σε πρόσφυγες και αστέγους.
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Είμαστε βέβαιοι ότι, αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει
τα πάντα να συντελούν στο καλό του (Ρωμ 8:26-30).

Μια από τις μεγαλύτερες διαπιστώσεις στη χριστιανική ζωή είναι ότι κανένας χριστιανός δεν είναι απρόσβλητος από προβλήματα. Κατά τον Λόγο του Θεού τα προβλήματα στη
ζωή του πιστού δεν είναι απλές συμπτώσεις ή τυχαία συμβάντα ή ατυχίες αλλά έχουν όλα τον
σκοπό τους. Πάλι κατά τη Βίβλο, υπάρχουν πέντε στόχοι όπου αποσκοπούν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε.
Στην προς Ρωμαίους ο Παύλος μας λέει ότι τα προβλήματα μας οδηγούν να μοιάσουμε στον
Χριστό. Θέλει ο Θεός να διαμορφώσει μέσα μας τον χαρακτήρα του Χριστού. Κατά τον προφήτη
Ζαχαρία (12:1), ο Θεός είναι «ο θεμελιών την γην και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου
εντός αυτού». Τα προβλήματα εξάλλου μας οδηγούν στην ταπείνωση. Το είπε ο Μωυσής στους
Ισραηλίτες στην έρημο: «Ο Θεός σας σας οδήγησε αυτά τα σαράντα χρόνια μέσα απ’ την έρημο,
για να σας ταπεινώσει...» (Δτ 8:2). Στο ίδιο πνεύμα ο Θεός μάς περνάει από δυσκολίες για να
δοκιμαστεί η πίστη μας. Πόσο μπορούμε να εξαρτιόμαστε από τον Κύριο στα πιο βαθιά σκοτάδια; Τα προβλήματα, πάλι, μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε κάτι ή ότι είμαστε κάτι. Το πρόβλημα αναδεικνύει την αδυναμία μας και
στρεφόμαστε υποταγμένοι στον Θεό. Μόνον αυτός γνωρίζει την καρδιά μας (Ιερ 17:9-10). Τέλος,
τα προβλήματα θέλουν να μας δείξουν ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με ψωμί (Δτ 8:3).
Όσα αγαθά κι αν αποκτήσουμε, έχουμε ανάγκη να προστρέξουμε στον Χριστό, τον καθημερινό
πνευματικό μας άρτο. Δεν ζούμε μόνο με ψωμί αλλά με ό,τι μας πει ο Θεός, δηλ. με τις εντολές
του. Το Πνεύμα του μας δίνει τη δύναμη, κι εμείς μέσα από τα προβλήματα στρεφόμαστε όλο
και περισσότερο στον Κύριο και στον Λόγο του. Έτσι βγαίνουμε νικητές.
Κάθε πρόβλημα έχει τον σκοπό του. Ο Θεός μάς δίνει τη χάρη του να αντέχουμε τα προβλήματα. Το πρόβλημα ενδέχεται να παραμένει. Αλλά ο Θεός παράλληλα μας δίνει τη δύναμη να
το αντέξουμε. Τέλος, κάποτε ο Θεός επιλέγει να μας πάρει το πρόβλημα. Είναι αποκλειστικά
δική του απόφαση –όχι δική μας. Το ερώτημα είναι τι «βγάζουμε» από την πίεση του κάθε
προβλήματος;
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Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Για τις τόσες ευκαιρίες κατανόησης του θελήματός Του που μας δείχνει μέσα απ’ τα προβλήματα.
✽ Για τις δυνάμεις που Εκείνος προμηθεύει ώστε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και
τις δοκιμασίες.
✽ Για την ηγεσία των εκκλησιών μας: τους ποιμένες, πρεσβυτέρους και διακόνους.
Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι πολλές φορές εστιάσαμε στο πρόβλημα και όχι στο Πρόσωπο του Κυρίου μας.
✽ Ότι μετά την αναγέννησή μας εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια αντίληψη, προσπαθώντας
απλά να ξεφύγουμε τις δοκιμασίες και όχι να μάθουμε μέσα απ’ αυτές.
Παρακαλούμε:
✽ Να κατανοήσουμε το τι θέλει να μας διδάξει ο Θεός όταν περνάμε μέσα απ’ τις πιέσεις των
προβλημάτων.
✽ Να ζούμε την αλλαγμένη ζωή που γίνεται μαρτυρία σε μικρούς και μεγάλους. Προσευχόμαστε για τις διακονίες των Κατασκηνώσεων, των Κυριακών Σχολείων και γενικά για το
έργο της χριστιανικής εκπαίδευσης στις εκκλησίες μας.

Τετάρτη 12
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ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;
Ευλογημένος να ’ναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση.
Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη (Β΄ Κορ 1:3-7).

Μοιάζει κάπως οξύμωρος ο τίτλος του σημερινού θέματός μας. Πώς είναι δυνατόν
από τα προβλήματα να προκύπτει κάποιο κέρδος; Κέρδος από την αρρώστια; κέρδος από την
ανεργία; Το πρόβλημα είναι πάντα πρόβλημα. Βέβαια η λαϊκή σοφία λέει «κάθε εμπόδιο για
καλό», αλλά όταν έρχεται το πρόβλημα κανένας δεν σκέφτεται το «καλό»...
Για να μην παρασυρθούμε κι εμείς οι χριστιανοί από την επικρατούσα αντίληψη, η Αγία Γραφή
μάς δίνει διάφορα «κέρδη» που μπορεί ο εξαρτημένος από τον Θεό άνθρωπος να έχει μέσα
στα προβλήματα. Τέσσερα είναι ίσως τα πιο βασικά:
Ο Ιάκωβος (Ιακ 4:6) που γράφει σε Χριστιανούς που διώκονταν για την πίστη τους στον Χριστό,
είναι πολύ κατηγορηματικός: μέσα στα προβλήματα λαμβάνουμε περισσότερη χάρη από τον
Θεό. Η εχθρότητα του κόσμου μάς ταπεινώνει, κάμπτει τον όποιο εγωισμό μας και ο Θεός μάς
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ενισχύει με τη χάρη του. Ο Θεός εξάλλου δεν πήρε τον σκόλοπα από τον Παύλο αλλά τον ενίσχυσε με τη χάρη του(Β΄ Κορ 12:7-10). Ένα άλλο που κερδίζουμε από τα προβλήματα είναι ότι
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την αυτοκριτική μας: «Γιατί το επιτρέπει ο Θεός αυτό στη ζωή
μου; τι δεν έχω κάνει σωστά;» Πολλές φορές το Πνεύμα του Θεού μάς ελέγχει, κι ο Παύλος
λέει πως όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας (Α΄ Κορ 11:31-32). Ένα κέρδος, πάλι,
που πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε, είναι ότι μέσα στα προβλήματα βλέπουμε με άλλο μάτι
τον Λόγο του Θεού! Ο Δαβίδ λέει στον Κύριο: «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα γιατί
έμαθα τους νόμους σου» (Ψλ 119:71). Πού αλλού μπορεί να καταφύγει ο πιστός όταν κατακλύζεται από προβλήματα, παρά στον αιώνιο Λόγο του Θεού; Τέλος, μέσα στα προβλήματα
αυξάνεται η πίστη μας. Μαθαίνουμε στην πράξη πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό.
Κατά τον Ιάκωβο, η απλή πίστη, η θεωρητική ενδεχομένως, γίνεται δόκιμη πίστη (Ιακ 1:2-4),
που εξελίσσεται σε υπομονή και πολλά άλλα «κέρδη» στη χριστιανική ζωή.
Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο να μας δείξει ποια είναι τα κέρδη που μπορούμε να αποκομίσουμε από τα προβλήματα που συναντούμε. Στην προσωπική μας ζωή, στη ζωή της οικογένειάς μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη διακονία μας για κείνον.

Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Για την αξιοπιστία του Λόγου του.
✽ Για τη δύναμη εξαγνισμού που μας προσφέρουν τα προβλήματα και οι δοκιμασίες.
✽ Γιατί ο Λόγος του σήμερα είναι προσιτός σε πάνω από 3.000 γλώσσες και διαλέκτους

Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι δεν έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε τα κέρδη που μπορεί να έχει η ζωή μας, η εκκλησία μας και η διακονία μας απ’ τα μαθήματα των προβλημάτων
✽ Ότι πολλές φορές δεν εστιάζουμε στην αύξηση της πίστης μας αλλά στην άμβλυνση των
προβλημάτων μας.
Παρακαλούμε:
✽ Για τους λαούς της γης (κάπου 2 δισ. κόσμος) που ακόμα δεν έχουν ούτε ένα μικρό κομμάτι του Λόγου του Θεού στη γλώσσα τους.
✽ Για τις διακονίες διάδοσης του Λόγου του Θεού, τις εκδόσεις, τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία
και τη διακονία της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και των Γεδεωνιτών.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις του, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας· αλλά, όταν έρθει ο
πειρασμός, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να
τον αντέξετε (Α΄ Κορ 10:13 και Ιακ 1:1-8).

Δικαιολογημένα αναρωτιέται κανείς: πώς μπορώ να οδηγηθώ στη λύση ενός
προβλήματος με τον τρόπο του Θεού; Υπάρχουν τρεις σκέψεις που βοηθούν:
Μια πρώτη σκέψη είναι να αλλάξουμε το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε ένα πρόβλημα.
Ο Ιάκωβος (1:2) μάλιστα μας ενθαρρύνει να χαιρόμαστε για το πρόβλημα! Να το δούμε σαν
προνόμιο και σαν πλεονέκτημα, αφού τόσα έχουμε να κερδίσουμε απ’ αυτό. Κι ας θυμόμαστε
γενικότερα πως ο Θεός της Αγάπης θέλει να μας βοηθήσει με το πρόβλημα και όχι να μας πληγώσει ή να μας απορρίψει. Ωριμάζουμε κι αποκτούμε περισσότερη σοφία και πείρα για τις
επόμενες δυσκολίες της ζωής.
Εξάλλου υπάρχουν ορισμένες αλήθειες που πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε: Δεν είμαστε ποτέ
μόνοι στα προβλήματα (Β΄ Τιμ 4:16-17). Μπορεί να νιώθουμε έτσι, όπως κι ο Παύλος ή ο Ιώβ
αλλά πρέπει να ξέρουμε πως ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο από μας για τη λύση του προβλήματός μας, με όποιον τρόπο εκείνος θέλει. Ο Θεός είναι μεγαλύτερος από οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Παραδείγματα αφθονούν στη Βίβλο: η Σάρρα (Γεν 18:14), ο Ηλίας (Α΄ Βασ 19:9), η
Παρθένος Μαρία (Λκ 1:35) κ.ά. Πρέπει πάντοτε να ξέρουμε πως η οποιαδήποτε επιλογή είναι
επιλογή του Κυρίου. Εκείνος έχει την αποκλειστική επιλογή να λύσει ή και να μη λύσει το πρόβλημά μας. Τέλος, πρέπει να έχουμε στον νου μας ότι κάθε πρόβλημα έχει τη δική του διδακτική αξία. Ο Θεός μέσα από τα προβλήματα μας διδάσκει τη σοφία του. Κάποια προβλήματα
μας διδάσκουν πόσο ολέθριο είναι να παρακούμε τον Θεό. Άλλα μας μαθαίνουν την αξία των
σχέσεών μας με τους άλλους. Και κάποια άλλα μας διδάσκουν ποιες είναι οι πραγματικές αξίες
της ζωής (Ψλ 119:71‧ Β΄ Σαμ 20‧ Λκ 15:17). Είναι ανάγκη να μάθουμε μετά από κάθε πρόβλημα,
να αναρωτιόμαστε για τον εαυτό μας και μόνο: τι έμαθα απ’ αυτό;
Ας προσευχηθούμε ο Κύριος να μας ελέγχει διαρκώς με το Πνεύμα του σαν άτομα και σαν
Εκκλησίες. Εκείνος να μας εμπνέει, να κυριαρχεί στο πρόβλημά μας και να μας διδάσκει απ’
αυτό.
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Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Για την ελπίδα της της Ανάστασης που νικάει το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου,
τον θάνατο.
✽ Γιατί Εκείνος είναι μεγαλύτερος και πολυτιμότερος από όλες τις εμπειρίες της ζωής και
μένει πάντα ανάλλαχτος δίπλα μας.

Ομολογούμε:
✽ Ότι πολλές φορές δεν βλέπουμε την προοπτική της προόδου αλλά τον πόνο του προβλήματος.
✽ Ότι οι μέριμνες της ζωής πολλές φορές μάς καταβάλλουν, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες της
πανδημίας, και ξεχνούμε να κοιτάξουμε μπροστά στην έξοδο του τούνελ.

Παρακαλούμε:
✽ Η πίστη μας να αυξάνει με πίεση που δεχόμαστε σε διάφορους τομείς της ζωής μας.
✽ Για την παρηγοριά της ανάστασης σε όλους όσοι θρηνούν ιδιαίτερα για απώλειες ζωής
απ’ τον κορωνοϊό και την πανδημία.
✽ Προσευχόμαστε για τις δομές ηλικιωμένων της Κοινότητάς μας, όπως είναι «Ο Καλός Σαμαρείτης», στην Κατερίνη, και η «Λωίδα», στην Αθήνα, καθώς και για το έργο της Κλινικής
«Άγιος Λουκάς», στη Θεσσαλονίκη.
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ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Στον Κύριο να ’χετε πάντα εμπιστοσύνη· γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος [...] Τα πόδια των φτωχών, των δύστυχων τα βήματα θα
την καταπατήσουν (την απρόσιτη πόλη). Ο δρόμος του δικαίου είναι
ευθύς· εσύ ευθυγραμμίζεις τη διαδρομή του δικαίου. Κύριε, περιμέναμε τις κρίσεις σου, όποιες κι αν είναι αυτές (Ησ 26:6-7).

Η σημερινή περικοπή μας από τον Ησαΐα μάς οδηγεί να εκτιμήσουμε ότι παράλληλα
με την προσευχή και την εξάρτηση από τον Κύριο, πρέπει να κάνουμε και συγκεκριμένα, πρακτικά βήματα προς τη λύση των προβλημάτων μας. Οι δίκαιοι κάνουν βήματα προς τη νίκη!
Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα τέτοια βήματα:
Ένα πρώτο βήμα είναι να μην τρελαίνεσαι με τα προβλήματα. Κάποιος έλεγε: Μη διώχνεις τα
προβλήματα σαν να είναι παρείσακτοι στη ζωή σου – Υποδέξου τα σαν να είναι φίλοι». Ο Ιώβ
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(1:20) υποδέχτηκε τη συμφορά του, γιατί αναγνώριζε πως ο Θεός είναι Κύριος είτε όταν όλα
πάνε καλά είτε όταν μας πνίγουν τα προβλήματα.
Ένα δεύτερο βήμα είναι να μη στηρίζεσαι στη σύνεσή σου (Παρ 3:5-6). Αυτό δεν σημαίνει ότι
αγνοούμε τη λογική αλλά ότι έχουμε χώρο στην καρδιά μας για την εκδήλωση του υπερβατικού, των θαυμαστών ενεργειών του Κυρίου. Έτσι, αρχίζουμε ν’ αναζητούμε τους τρόπους του
Θεού.
Τρίτο βήμα είναι να ζητάς με προσευχή σοφία από τον Θεό (Ιακ 1:5). Ο Θεός θέλει να μας δώσει
τη σοφία του, όσο ανεπίδεκτοι μαθητές κι αν είμαστε! «Δεν περιφρονεί κανένα». Ο Θεός είναι
Θεός Δοτήρ. Η φύση της αγάπης του είναι να δίνει. Και μόνον αυτός μας δίνει σοφία και σύνεση
για να λύσουμε ένα πρόβλημα.
Ένα τελευταίο αλλά καθόλου αμελητέο βήμα είναι να εμπιστευθείς στον Θεό το πρόβλημά σου
(Ιακ 1:6 – δες και Μτ 11:28-30· Α΄ Πε 5:7· Ψλ 37:5· Φιλ 4:6 κλπ.) Το τέταρτο και πιο αποφασιστικό
βήμα είναι η πίστη. Οι φράσεις «αναπαύου επί τον Κύριον», «ανάθες εις τον Κύριον», «έλπιζε
επί τον Κύριον» εμπερικλείουν μέσα τους την έννοια της πίστης. Παίρνουμε το πρόβλημα από
πάνω μας και το ακουμπάμε στους ώμους του Κυρίου. Τότε, έχουμε φτάσει στη λύση του προβλήματος ακόμη κι αν δεν την έχουμε δει. Τη βλέπουμε διά πίστεως.
Ας ζητήσουμε από τον Κύριο τη σοφία του κι ας εμπιστευτούμε τη δύναμή του. Τότε η ειρήνη
του θα πλημμυρίσει την καρδιά μας σαν να έχουν όλα μας τα προβλήματα λυθεί!

Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Για τη σοφία Του που είναι πάντα διαθέσιμη όταν του το ζητήσουμε.
✽ Για την ανάπαυσή που μπορούμε να βιώσουμε εμπιστευόμενοι τις υποσχέσεις του Λόγου
Του
✽ Για την ενότητα, που σε μεγάλο ποσοστό καλλιεργείται στην πατρίδα μας από τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο.

Ομολογούμε:
✽ Ότι πολλές φορές χτυπήσαμε πάνω στην πληγή, κι αντί να βοηθήσουμε στη θεραπεία της,
τη ματώσαμε περισσότερο.
✽ Ότι προκρίναμε τη σοφία του μυαλού μας παρά την οδηγία του Λόγου Του.
✽ Ότι αντί να τονίσουμε αυτά που μας ενώνουν, προβάλαμε αυτά που μας χωρίζουν.

Παρακαλούμε:
✽ Το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει την παρουσία της ειρήνης Του στις καρδιές των μελών
όλης της κοινότητάς μας.
✽ Για την αύξηση των εκκλησιών μας και τη δημιουργία νέων εκκλησιών σε κάθε γωνιά
της πατρίδας μας.
✽ Για τη γόνιμη συνεργασία των εκκλησιαστικών σωμάτων, τοπικών εκκλησιών και διακονικών κινήσεων της κοινότητάς μας.
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ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Δεν πρέπει να κάνετε με αυτούς (τους γύρω λαούς) καμιά
συνθήκη, ούτε να τους λυπηθείτε. Δεν θα έρθετε σε επιμειξία
μαζί τους: δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας στους γιους τους,
ούτε θα πάρετε τις θυγατέρες τους γυναίκες για τους γιους
σας. Γιατί θ’ απομακρύνουν τα παιδιά σας από τον Κύριο και
θα λατρεύσουν άλλους θεούς· και τότε θα ξεσπάσει ο θυμός
του Κυρίου εναντίον σας και θα σας εξολοθρεύσει αμέσως
(Δτ 7:1-11).

Ολόκληρο το έβδομο κεφάλαιο του Δευτερονομίου είναι, από μια άποψη, και ένας
οδηγός στον λαό Ισραήλ, πώς να προλάβει τα προβλήματα με τους γύρω λαούς, όταν θα πήγαινε να εγκατασταθεί στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός τον προειδοποίησε –άλλο αν η Ιστορία
έδειξε άλλα πράγματα...
Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες αν θέλουμε κι εμείς να προλάβουμε προβλήματα που θα
μας ταλαιπωρήσουν στη ζωή μας. Μια πρώτη οδηγία είναι να υπακούμε στον Λόγο του Θεού.
Σήμερα τον έχουμε γραμμένο στη γλώσσα μας και προσιτό σε κάθε βαλάντιο. Λέει πώς να
προλαβαίνουμε προβλήματα φυσικά (Δτ 7:15), προβλήματα σχέσεων (Δτ 19:18‧ Μτ 19:19‧ 22:19),
προβλήματα συναισθηματικά και άγχους (Α΄ Πε 5:7‧ Φιλ 4:6‧ Μτ 11:28-29) ή ακόμα και προβλήματα οικονομικά! (Α΄ Τιμ 6:9-10). Μια άλλη οδηγία πρόληψης είναι να λαμβάνουμε υπόψη
μας την εμπειρία όσων μας αγαπούν. Όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και τα συμβουλεύουν, οποιοσδήποτε αδελφός που μας αγαπάει μπορεί να μας συμβουλεύσει με την πείρα
του (Εφ 6:1-3‧ Παρ 5:1-13‧ 22:5-6‧ Α΄ Θεσ 5:11 &14‧ Εφ 2:22). Ο «νους του Χριστού», που όλοι
οι πιστοί έχουμε, είναι εξάλλου ένα βασικό μέσον πρόληψης των προβλημάτων μας. Αυτό που
συνήθως λέγεται «κοινή λογική», για τον πιστό είναι «ο νους του Χριστού» (Α΄ Κορ 2:15-16).
Τέλος υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος για να προλαβαίνουμε τα προβλήματα, κι αυτός είναι η
κειμένη νομοθεσία της χώρας στην οποία είμαστε πολίτες. Ίσως αυτό δεν τον παίρνουμε και
πολύ στα σοβαρά αλλά ο Παύλος μας λέει ότι αν δεν προσέξουμε να είμαστε νομοταγείς, σίγουρα θα έχουμε προβλήματα (Ρωμ 13:1-7). Αν, για παράδειγμα, οδηγείς απερίσκεπτα και
σκοτώσεις άνθρωπο ή κάνεις μια ζημιά, θα έχεις σίγουρα προβλήματα που δεν τα έχεις προλάβει!
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Ας ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο να είμαστε «προμηθείς» αντί «επιμηθείς», να προλαβαίνουμε αντί να τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα και να μετά να ζητάμε να μας βοηθήσει! Η
ζωή μας σαν ατόμων και σαν εκκλησιών θα γίνει σίγουρα καλύτερη.

Eυχαριστούμε τον Θεό:
✽ Για την ευλογία της πρόληψης που μας δίνει ο Θεός με τις ευκαιρίες της πνευματικής αποτίμησης όπως τώρα στην αρχή της καινούργιας χρονιάς .
✽ Γιατί ο Θεός μάς κρατάει στην πίστη παρ’ όλες τις σειρήνες του κόσμου και της σάρκας.

Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι πολλές φορές δεν διαλέγουμε τον «νουν του Χριστού» αλλά τις υπαγορεύσεις μιας κοσμικής αντίληψης που δημιουργούν πνευματικά και πρακτικά προβλήματα.
✽ Ότι πολλές φορές ξεχνάμε την αρχή της προσωπικής ευθύνης ιδιαίτερα της μέρες αυτές
της πανδημίας
Προσευχόμαστε:
✽ Να οδηγήσει ώστε να προλαβαίνουμε τα προβλήματα υπακούοντας τις αρχές του αιώνιου
Λόγου Του.
✽ Για τα προβλήματα ενότητας στη τοπική μας εκκλησία και ευρύτερη κοινότητα.
✽ Για τις δράσεις νεολαίας των εκκλησιών μας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων και εφήβων.
✽ Για τις διακονίες που δουλεύουν με ανθρώπους εξαρτημένους, με τη σωματεμπορία και
με άλλες ευάλωτες ομάδες.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

• Προάγει το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης και ενότητας.
• Ενθαρρύνει το πνεύμα της χριστιανικής κοινωνίας και συνεργασίας.
• Συντονίζει κάθε προσπάθεια για κοινή μαρτυρία κι εκπροσωπεί την
κοινότητά μας στην πολιτεία.

Για οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία
σε σχέση με το
έργο του Π.Ε.Σ.,

Στην ΑΘΗΝΑ:

Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κ. Παλαιολόγου 6
546 22 Θεσσαλονίκη

Γ. Σουρή 14, 185 47
(Ν. Φάληρο) Πειραιάς
_____________________________________________________________________________________________

την εγγραφή σας

Τηλ.: 210.4834001

ως μέλος του

Φαξ: 210.4834000

Π.Ε.Σ. και την

email: fotisr@amginternational.org

ενεργό συμμετοχή
σας, απευθύνεστε:

website:

www.evangelicals.gr

___________________________________________________________

Τηλ. & φαξ:
2310.273380
___________________________________________________________

Για καταθέσεις
ο αρ. τραπ. λογ. είναι:
Alpha Bank
720 002101 047206

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Ε.Σ.:

Γιώργος Καλοτεράκης, πρόεδρος
Αιδ. Παντελής Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος
Φώτης Ρωμαίος, γ. γραμματέας
Αιδ. Κων/νος Λαζαρίδης, ταμίας
Παύλος Δημητριάδης, μέλος
Ηλίας Χατζηελευθερίου, μέλος
Στέφανος Μποτώνης, μέλος
Το παρόν πρόγραμμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Προσευχής στα ελληνικά εκδίδεται και κυκλοφορεί με τη φροντίδα και τη δαπάνη του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου (Π.Ε.Σ.) που είναι μέλος:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
(EUROPEAN EVANGELICAL ALLIANCE)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
(WORLD EVANGELICAL ALLIANCE)

Ευχαριστούμε:
• τον Χάρη Νταγκουνάκη για τη συγγραφή των κειμένων.
• το Logos Graphics και τη Δήμητρα Παπαναγή για την επιμέλεια της έκδοσης.

