ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Από τότε που η αμαρτία μπήκε στον κόσμο, η σχέση μας με τον Θεό, αλλά και οι μεταξύ μας σχέσεις
διαλύθηκαν. Απομακρυνθήκαμε από τον Θεό της αγάπης και ο κόσμος μας γέμισε κακία, βία,
συγκρούσεις και πόλεμο. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σε ένα παιδί τον πόλεμο; Και πώς μπορούμε
να προσευχηθούμε μαζί με τα παιδιά σε διάφορες καταστάσεις κρίσεων; Ελπίζουμε το φυλλάδιο αυτό
να βοηθήσει το παιδί σας να βρει τα κατάλληλα λόγια και να νοιώσει μεγαλύτερη συμπόνοια για όσους
υποφέρουν από αυτές τις καταστροφικές συνέπειες.
Όταν υπάρχει πόλεμος ή διαφόρων ειδών κρίσεις, τα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίσουν επικίνδυνες
καταστάσεις που τους γεμίζουν φόβο. Δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο ή να παίξουν με τους φίλους
τους. Ίσως να κρύβονται σε καταφύγια και να μη μπορούν να κοιμηθούν καλά, εξαιτίας τρομακτικών
θορύβων π.χ. από ξαφνικές εκρήξεις. Κάποιοι μπορεί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους, κάτι που επίσης μπορεί να είναι επικίνδυνο. Προσευχηθείτε με το παιδί σας ο Θεός να
προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους και να τους φέρει πίσω με ασφάλεια.
1. Προσευχηθείτε για προστασία
Αγαπημένε Θεέ, σε παρακαλούμε, προστάτεψε όλους όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επικίνδυνα
μέρη, ώστε να μην τραυματιστούν. Βοήθησέ τους να βρουν ένα ασφαλές μέρος, για να μη φοβούνται.
Και αν φύγουν από τα σπίτια τους, σε παρακαλούμε, προστάτεψέ τους στο ταξίδι τους.
"Γίνε για μένα βράχος, για να προστατευτώ, φρούριο, για να με σώσεις· γιατί βράχος μου και
φρούριό μου είσ’ εσύ" Ψαλμοί 71:3
2. Προσευχηθείτε για ειρήνη στις καρδιές
Αγαπημένε Θεέ, αυτή τη στιγμή τόσοι πολλοί άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, νοιώθουν φόβο. Σε
παρακαλούμε, ανακούφισε τις καρδιές τους. Πάρε το φόβο τους. Δώσε τους ειρήνη και βοήθησέ τους
να καταλάβουν ότι Εσύ τους προσέχεις μέρα και νύχτα. Όταν κοιμούνται και όταν είναι ξύπνιοι, Εσύ
είσαι πάντα μαζί τους.
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιόδους κρίσεων και πιέζονται με αυτά που ακούν και
βλέπουν να συμβαίνουν γύρω τους. Προσευχηθείτε ώστε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να
μπορούν να νιώσουν την ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό και θα
διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις τους κοντά στον Ιησού Χριστό (Φιλιππησίους 4:7). Μπορούν,
επίσης, να θυμούνται τα λόγια του Ιησού στο Ιωάννης 14:27, όπου λέει: "Φεύγω και σας αφήνω την
ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δε σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μη
δειλιάζετε".
Παρόλο που ο πόλεμος είναι μια περίοδος μεγάλου πόνου και σκοταδιού, είναι μια περίοδος που
μπορεί να λάμψει ακόμα πιο έντονα το φως της ελπίδας του Θεού και η πιστότητα και το έλεός Του να
αποκαλυφθούν πιο καθαρά. Συχνά οι άνθρωποι στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους γνωρίζουν
περισσότερο τον Θεό. Προσευχηθείτε ώστε ο Θεός να εργαστεί μέσω των εκκλησιών και των δικών Του
πιστών, για να είναι το φως του κόσμου (Ματθαίος 5:14) και να δίνουν στους άλλους ανθρώπους
παρηγοριά, ενθάρρυνση και ελπίδα. "Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας" (Ησαΐας
40:1).
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3. Προσευχηθείτε ώστε οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά στον Θεό
Αγαπημένε Θεέ, πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι τόσο λυπημένοι. Και πολλοί είναι φοβισμένοι.
Σε παρακαλούμε, βοήθησε αυτούς που σε γνωρίζουν να μπορούν να μιλήσουν για την αγάπη Σου. Και
βοήθησε εκείνους που ακόμη δε σε γνωρίζουν, να μάθουν πόσο πολύ τους αγαπάς και να βρουν στην
αγάπη Σου παρηγοριά και ειρήνη.
Για τον Ιησού ο προφήτης Ησαΐας είπε ότι θα είναι «Σύμβουλος θαυμαστός, Θεός ισχυρός, αιώνιος
Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας῾ (Ησαΐας 9:5β).
Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού
(Ματθαίος 5:9).
4. Προσευχηθείτε για ειρηνοποιούς
Αγαπημένε Θεέ, σε παρακαλούμε, δώσε θάρρος και σοφία σε όσους προσπαθούν να σταματήσουν τον
πόλεμο. Βοήθησέ τους να μιλάνε και να ενεργούν με τόλμη. Βοήθησέ τους να μην τα παρατήσουν,
αλλά να βρουν λύσεις και να αντέξουν μέχρι να τελειώσει η σύγκρουση.
Σε περιόδους συγκρούσεων, υπάρχουν άνθρωποι στις εκκλησίες, στα υπουργεία, στην κυβέρνηση, και
σε οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, που υπερασπίζονται την ειρήνη. Προσευχηθείτε να
παραμείνουν δυνατοί και να έχουν το θάρρος να υπερασπίζονται τους αδύναμους, ώστε να μπορούν
να είναι σαν τον Ιησού του Ναυή στον οποίο ο Θεός είπε: "Να είσαι θαρραλέος και δυνατός. Μη
φοβάσαι και μη δειλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας" (Ιησούς του
Ναυή 1:9).
Ο πόλεμος και οι συγκρούσεις προέρχονται από τον Διάβολο και προκαλούν θλίψη, πόνο και θάνατο.
Δεν είναι ποτέ λύση σε κανένα πρόβλημα∙ το αντίθετο - προκαλούν περισσότερο πόνο, καταστροφή και
περισσότερα προβλήματα στο μέλλον. Η καρδιά του Θεού πονάει για τη βία που υπάρχει στους
ανθρώπους (Γένεση 6:5-6), αλλά υποσχέθηκε επίσης ένα μέλλον με ειρήνη. Προσευχηθείτε ώστε να
αλλάξει η καρδιά όσων βρίσκονται στην εξουσία και να επιδιώκουν την ειρήνη.
5. Προσευχηθείτε για την ειρήνη
Αγαπημένε Θεέ, σε παρακαλούμε, κάνε να σταματήσει ο πόλεμος. Σε παρακαλούμε, βοήθησε τους
ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι ο πόλεμος είναι καταστροφικός και ότι το μόνο που κάνει είναι
όλους λυπημένους, θυμωμένους και πληγωμένους. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη, ώστε τα παιδιά να
μπορούν να παίζουν, να πηγαίνουν στο σχολείο και να είναι ευτυχισμένα με τις οικογένειές τους.
"Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς· το δίκιο θ’ αποδώσει σε έθνη δυνατά. Τότε τα ξίφη
τους θα τα σφυρηλατήσουν σε άροτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξίφος δεν θα σηκώνει το ένα
έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν" (Ησαΐας 2:4).
Ακόμη και μετά το τέλος ενός πολέμου ή μιας σύγκρουσης, χρειάζεται πολύς χρόνος ώστε οι άνθρωποι
να ξεπεράσουν αυτό που συνέβη. Θα υπάρχουν πολλές άσχημες αναμνήσεις, λόγω του πόνου και της
απώλειας που βίωσαν. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψουν στην κανονική ζωή, ούτε είναι εύκολο για τις
καρδιές να επουλωθούν από τις βαθιές πληγές και το μίσος εναντίων όσων τους πλήγωσαν.
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Προσευχηθείτε, ώστε αυτοί που πονάνε να νιώσουν την παρουσία του Θεού και ο Θεός να θεραπεύσει
τις καρδιές τους, να τους βοηθήσει να ξεχάσουν τον πόνο του παρελθόντος και να αποκτήσουν νέα
ελπίδα για το μέλλον.
6. Προσευχηθείτε για θεραπεία της καρδιάς
Αγαπημένε Θεέ, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που πληγώθηκαν και πολλοί που είναι λυπημένοι,
επειδή κάτι συνέβη σ' αυτούς ή στην οικογένεια και στους φίλους τους. Σε παρακαλούμε, θεράπευσε
τις καρδιές τους για να μπορέσουν να ξεχάσουν όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Βοήθησέ τους να
έχουν και πάλι ελπίδα και χαρά και να νιώσουν την αγάπη Σου.
"Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, κι ο θάνατος δε θα υπάρχει πια· ούτε πένθος ούτε κλάμα
ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν" (Αποκάλυψη 21:4).
"Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό
και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τούς χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ
τους" (Εφεσίους 2:14)
"Παρ’ ό,τι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του"
(Ρωμαίους 5:10α).
"Όπως ο Χριστός σάς συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας" (Κολοσσαείς
3:13β)
7. Προσευχηθείτε για συμφιλίωση
Αγαπημένε Πατέρα, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να αγαπάς τους άλλους, ειδικά όταν σε
πληγώνουν. Βοήθησέ μας να θυμόμαστε ότι εσύ πάντα μας αγαπάς, ακόμα και όταν κάνουμε
πράγματα που Σε πληγώνουν. Βοήθησέ μας να συγχωρούμε τους άλλους και να ζητάμε συγγνώμη,
όταν κάνουμε κάποιο λάθος. Θέλουμε να ζούμε μαζί αρμονικά και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.
"Υψώνουν τη φωνή στον Κύριο οι δίκαιοι κι εκείνος τους ακούει· τους λευτερώνει απ’ όλα τους τα
βάσανα" (Ψαλμός 34:18)
Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, κι ο θάνατος δε θα υπάρχει πια· ούτε πένθος ούτε κλάμα
ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν" (Αποκάλυψη 21:4)
Το πιο δύσκολο μονοπάτι για να περπατήσει κάποιος μετά από κάποια διαμάχη είναι το μονοπάτι της
συμφιλίωσης. Μπορεί να υπάρχουν βαθιές πληγές και δυσπιστία, εξαιτίας όσων συνέβησαν. Όμως, ο
Χριστός μάς καλεί να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον και να
συμφιλιωθούμε, ώστε το κακό να ξεπεραστεί με το καλό. Προσευχηθείτε ο Θεός να σηκώσει ηγέτες
που θα είναι πρότυπο ταπεινότητας και συμφιλίωσης, με βάση την αλήθεια και την αγάπη.
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