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1. Ανθρώπινοι Τρόποι Αντιμετώπισης  
 

Ανάγνωσμα: Μάρκος 6:45-52  
 
Γενικά – Εισαγωγικά. 
Αν ρωτούσαμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας, η απάντηση θα ήταν ότι ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά του καιρού μας είναι τα προβλήματα. Μια ματιά στις καθημερινές Ειδήσεις θα μας πείσει. 
Προβλήματα διεθνή, προβλήματα εθνικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα 
πολιτικά, προβλήματα σχέσεων, προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα… Στη ζωή θα 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 θα έχουμε προβλήματα, αλλά ο Χριστός μάς υπόσχεται τη νίκη (Ιω 16:33). 
  Στο πρώτο μας θέμα θα δούμε πώς συνήθως προσπαθούμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα. Θα δούμε 5 
«Ανθρώπινους Τρόπους Αντιμετώπισης» των προβλημάτων. Θα σκύψουμε στον Λόγο του Θεού και μέσα από 
γνωστά περιστατικά θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς προσπάθησαν διάφοροι άνθρωποι να λύσουν ή να μη 
λύσουν τα προβλήματά τους.  
  

1. Κρατάμε τον Θεό μακριά από το πρόβλημα (Μάρκος 6:45-52). 
 Πολλές φορές όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι να το λύσουμε 
χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν. Ούτε τον Θεό. Μπορούμε και μόνοι μας ‒έντονη αυτοπεποίθηση. Άλλοτε πάλι λέμε σ’ 
εκείνον που έχει το πρόβλημα να κάνει το ίδιο: «Τώρα… βγάλ’ τα πέρα μόνος σου». Ή, κυριαρχεί μέσα μας το 
έντονο αίσθημα ευθύνης και προσπαθούμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημα, επειδή έχουμε ενοχές. Μια σχετική 
εικόνα βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη, εκεί που ο Κύριος συνάντησε τους μαθητές του περπατώντας στα κύματα, τη 
νύχτα που πάλευαν με τα κύματα και το καΐκι τους κινδύνευε να βουλιάξει. Πρόβλημα! Με τη φαντασία μας 
μπορούμε να φανταστούμε τους μαθητές να προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Δεν ήταν ο Χριστός το πρώτο 
που σκέφτηκαν, αλλά πώς θα αδειάσουν με τους κουβάδες το καράβι από τα νερά. Άμα τους έλεγε κανείς να 
επικαλεστούν τον Χριστό, ακόμη κι αν ο Κύριος ήταν μέσα στο καράβι, ίσως να σκέφτονταν ότι ο Ιησούς δεν ξέρει 
από ναυτοσύνη. Εμείς ξέρουμε καλύτερα. Εμείς ξέρουμε από καράβια. Μια ζωή στο ψάρεμα. 
 Πόσες φορές κι εμείς δεν αντιδράμε ανάλογα, και κρατάμε τον Θεό μακριά από το πρόβλημα! Στηριζόμαστε 
στην εξυπνάδα μας, στις ικανότητές μας, στις γνώσεις μας, στην πείρα μας ή στα λεφτά μας. Όλα αυτά, όμως, 
περιλαμβάνουν το «εγώ» μας και όχι τον Κύριο. Και το πρόβλημα παραμένει. 
 
2.  Προσπαθούμε ν’ αλλάξουμε τις Περιστάσεις (Β΄ Σαμουήλ 11:5-27). 
 Ο Δαβίδ είχε μπλέξει τα πράγματα στην ηθική ζωή του. Με τον δεσμό του με τη γυναίκα του Ουρία, κι όταν 
αυτή έμεινε έγκυος το παιδί του, προσπάθησε ο Δαβίδ να πείσει τον Ουρία να πάει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του 
για να κουκουλώσει την υπόθεση. Όταν ο Ουρίας αρνήθηκε γιατί ήθελε να μείνει στην αυλή του ανακτόρου, πιστός 
στον βασιλιά του, ο Δαβίδ διάταξε τον αρχιστράτηγο Ιωάβ να τον τοποθετήσει στο πιο κρίσιμο σημείο του μετώπου 
για να σκοτωθεί και να ανοίξει ο δρόμος για τη Βηρσαβεέ. Αντί δηλαδή να μετανοήσει και να δει την αμαρτία του, 
προσπάθησε να αλλάξει τις περιστάσεις. 
 Ένα άλλο παράδειγμα προς το καλό αυτή τη φορά είναι ο Ιωσήφ (Γεν 40:9-14). Όταν εξήγησε το όνειρο του 
αρχιοινοχόου του φαραώ και ήταν ευνοϊκό, του ζήτησε «Αλλά θυμήσου κι εμένα, όταν όλα θα έχουν πάει για σένα 
καλά, και δείξε μου καλοσύνη. Μίλησε για μένα στο Φαραώ και βγάλε με απ’ αυτό εδώ το μέρος...» (εδ. 14). 
Προσπάθησε, μολονότι πίστευε στη δύναμη του Θεού, να αλλάξει τις περιστάσεις. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε, 
γιατί ο αρχιοινοχόος του φαραώ το ξέχασε. Η ανθρώπινη λύση ξεχάστηκε και επικράτησε, 2 χρόνια μετά, η λύση 
του Θεού. Πόσο ανώφελες είναι οι ανθρώπινες προσπάθειες! Οι ψυχολόγοι συνιστούν την αλλαγή περιβάλλοντος, 
την αλλαγή επίπλωσης ή ένα ταξίδι κλπ. για να λύσουν το πρόβλημα του άγχους, των ψυχώσεων ή της ανίας. 
Συχνά έχουν δίκιο αλλά χρειάζεται και η επέμβαση του Κυρίου στην κατάλληλη στιγμή, όπως έγινε με τον Ιωσήφ. 
 

3.  Φυγομαχούμε με το Πρόβλημα (Αριθμοί 14:1-4). 



1. Ο Ανθρώπινος Τρόπος Αντιμετώπισης των Προβλημάτων 
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 Οι Ισραηλίτες όταν βρέθηκαν μπροστά στη Γη της Επαγγελίας και οι 10 Κατάσκοποι τους είπαν ότι θα 
αντιμετωπίσουν γίγαντες και ικανότατους πολεμιστές, άρχισαν να γογγύζουν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών: 
«Μακάρι να ’χαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σ’ αυτήν εδώ την έρημο…» και προσπαθούσαν να ορίσουν έναν αρχηγό 
και να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Η φυγή από το πρόβλημα. Αντί να εμπιστευτούν τον Κύριο και να 
προχωρήσουν να καταλάβουν τη χώρα, γύρισαν να φύγουν. Ήθελαν να γυρίσουν στα ίδια, τα παλιά, σ’ εκείνα που 
ήξεραν χρόνια τώρα, αντί να αντιμετωπίσουν με πίστη το πρόβλημα των γιγάντων. Τα ίδια έκανε ο Αδάμ με το 
πρόβλημα της παρακοής του: προσπάθησε να κρυφτεί από τον Θεό. Τα ίδια έκανε και ο Ιωνάς με το πρόβλημα της 
δικής του παρακοής: προσπάθησε να κρυφτεί στ’ αμπάρια του πλοίου. Τα ίδια κάνουμε κι εμείς: Προβλήματα στη 
δουλειά μας; Προτιμάμε να φύγουμε και να πάμε αλλού. Προβλήματα στον γάμο μας; Προτιμάμε να χωρίσουμε και 
να φύγουμε από τον γάμο. Προβλήματα στην υγεία μας; Προτιμάμε να μην πάμε στον γιατρό. Προβλήματα 
σχέσεων; Προτιμάμε να κόψουμε την καλημέρα, παρά να πάμε και να συμφιλιωθούμε μαζί του. Δεν τα φέρνουμε 
ενώπιον του Κυρίου να λύσουμε το πρόβλημα. 
 

4.  Συμβιώνουμε με το Πρόβλημα (Α΄ Σαμουήλ 17:22-23). 
 Είναι προβλήματα που όσο κι αν έχουμε προσπαθήσει, δεν λύνονται. Και το πρώτο που λέμε είναι 
«Παραδίνομαι! Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει. Κι έρχεται η απογοήτευση: «Τα 
πράγματα δεν αλλάζουν»! Αυτή ήταν η αντίληψη όχι ενός ανθρώπου αλλά ενός ολόκληρου λαού. Είχε βγει ο Γολιάθ 
και λοιδορούσε τον στρατό των Ισραηλιτών ότι κανένας δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Ο βασιλιάς Σαούλ είχε 
κρυφτεί στο παλάτι του και ούτε καν προσευχόταν. Τα είχε βάψει μαύρα και τον είχε πιάσει κατάθλιψη. Ώσπου 
εμφανίστηκε ο νεαρός βοσκός, ο Δαβίδ, που προσβλήθηκε που ένας ειδωλολάτρης τόλμησε να προσβάλει δημόσια 
τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ, τον Θεό του λαού του. Και τότε, η αντίδρασή του μπροστά στο πρόβλημα που είχε 
παρουσιαστεί ήταν άμεση: «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλισταίου. Ο δούλος 
σου θα πάω και θ’ αναμετρηθώ μαζί του». Ο Σαούλ όμως, που είχε συμβιώσει με το πρόβλημα, τον αποθάρρυνε: 
«Δεν θα μπορέσεις να πας ν’ αναμετρηθείς μ’ αυτόν τον Φιλισταίο…» Οι Ισραηλίτες είχαν πεισθεί ότι κανένας δεν 
μπορούσε να τα βάλει με τους Φιλισταίους. Οι ιστορικοί λένε πως η σπουδαιότητα της μάχης της Καλαμάτας στις 
23 Μαρτίου 1821 και το μεγάλο έργο του Κολοκοτρώνη ήταν ότι έπεισε τους Έλληνες πως οι Τούρκοι δεν ήταν 
αήττητοι. Αυτό έκανε και ο Δαβίδ. Έβγαλε τους Ισραηλίτες από την εσωστρέφειά τους και την απογοήτευσή τους 
στρέφοντας την πίστη τους όχι στον εαυτό του αλλά στον Κύριο. Υπάρχουν και σήμερα ανάλογοι Γολιάθ. Υπάρχουν 
καταστάσεις και προβλήματα από τα οποία ακόμα και ως πιστοί έχουμε χάσει κάθε ελπίδα ότι μπορούμε να τα 
λύσουμε. Γενικά ένα πρόβλημα πάθους στη ζωή του πιστού φαντάζει στα μάτια του σαν ένας Γολιάθ, με τον οποίο 
πρέπει να συμβιώσει. Όταν ο Παύλος παρομοιάζει τη ζωή του πιστού με μάχη εναντίον των υπέρτερων 
πνευματικών δυνάμεων, δίνει και την πανοπλία του χριστιανού, με την οποία μπορούμε να νικήσουμε και να 
μείνουμε σταθεροί στη σχέση μας με τον Χριστό διά της πίστεως. Αντί λοιπόν να συμβιβαζόμαστε και να λέμε «ε, τι 
να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς», να πούμε «ναι, έχω να κάνω με έναν Γολιάθ, 
αλλά εκείνος που είναι μέσα μου είναι δυνατότερος από τον οποιονδήποτε Γολιάθ (Α΄ Ιω 4:4). 
 

5.  Αρνούμαστε ή αγνοούμε το Πρόβλημα (Πράξεις 4:32‒5:11) 
 Είναι γνωστές οι σύγχρονες φράσεις: «Κανένα πρόβλημα!» «Δεν υπάρχει πρόβλημα – Είναι θέμα χρόνου» 
«Δεν καταλαβαίνω, πού είναι το πρόβλημα» κλπ. Έτσι κουκουλώνουμε τα πράγματα, τα σπρώχνουμε κάτω από το 
χαλί ή νομίζουμε ότι με τον καιρό το πρόβλημα θα λυθεί ή θα εκλείψει εντελώς. Μια καθαρά υποκριτική 
συμπεριφορά, που μόνο το πρόβλημα δεν λύνει. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Ανανία και τη Σαπφείρα. Μπροστά 
στο τεράστιο πρόβλημα του ψεύδους που χρησιμοποίησαν για να προβληθούν στην πρώτη εκείνη εκκλησία, 
έκαναν τον Κινέζο. Γέμισαν τον κόσμο ψέματα ότι τάχα ήταν αληθινή η αξία του τιμήματος του αγρού που 
πούλησαν, και έφεραν όλο το ποσόν συνεισφορά στην εκκλησία. Αν ρωτούσαμε τον Ανανία ή τη Σαπφείρα, «ξέρετε 
ότι έχετε πρόβλημα πλεονεξίας ή επιδειξιμανίας για να παραβγείτε με τον Βαρνάβα που είχε κάνει μια ανάλογη 
δωρεά;» Θα μας απαντούσαν ίσως θιγμένοι: «Κανένα πρόβλημα. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει! Είμαστε κι εμείς 
γενναιόδωροι όπως ο Βαρνάβας!» Υπήρχε πρόβλημα όμως. Κι όπως έλεγε ο ψυχίατρος που αναφέραμε στην αρχή: 
«Τα προβλήματα δεν περνάνε από μόνα τους. Πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν, αλλιώς μένουν για πάντα εμπόδιο στην 
πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη». Πόσα και πόσα τέτοια προβλήματα τα αφήνουμε στην τύχη τους, περιμένοντας 
να τα λύσει ο χρόνος! Ελπίζουμε ότι κανένας δεν θα τα δει και δεν θα εκτεθούμε. Όμως το πρόβλημα παραμένει και 
μας βασανίζει. 
 

Στο Επόμενο: 02. Πώς βρίσκουμε τη Ρίζα των Προβλημάτων 

 
**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Γενικό Θέμα [6 Συμμελετών]: 
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Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

2. Αναζητώντας τη Ρίζα των Προβλημάτων 
  

Ανάγνωσμα: ΙησΝ 7:1-26  

 

ι είναι Πρόβλημα; Κάποιο εμπόδιο, δυσκολία ή πρόκληση που παρεμποδίζουν την επίτευξη ενός στόχου η 

αποτελέσματος και επιδέχεται αντιμετώπιση και ενδεχομένως λύση. Με άλλα λόγια: Μια κατάσταση που απαιτεί 

αντιμετώπιση ή επιδέχεται λύση αλλά η λύση δεν είναι γνωστή ούτε προφανής.   

 Είναι γνωστό το αξίωμα ότι για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει και μια αιτία. Η σχέση αιτίου κι αιτιατού διέπει όλες 

τις ενέργειες της ζωής. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια αιτία: Π.χ., έχασα το λεωφορείο (αποτέλεσμα), επειδή με 

πήρε ο ύπνος (αίτιο). Άργησα να πάω σπίτι (αίτιο) και γι’ αυτό έχασα το αγαπημένο μου επεισόδιο στην TV 

(αποτέλεσμα). Τα προβλήματα είναι το αποτέλεσμα μιας αιτίας (ρίζας). Τα προβλήματα δεν συμβαίνουν από 

σύμπτωση ή από ατυχία. Κι αυτό μας λέει ότι δεν έχουν όλα τα προβλήματα τις ίδιες αιτίες. Πολλές φορές 

μπερδεύουμε τα συμπτώματα ενός προβλήματος με την πραγματική ρίζα του προβλήματος. Δεν είναι πάντοτε 

εύκολο να διακρίνουμε την πραγματική αιτία του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Στην ιατρική λέγεται π.χ. ότι 

δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς ανάμεσα στη γρίπη ή σε ένα απλό κρυολόγημα.  

 Το περιστατικό που διαβάσαμε στη Γένεση, συμβαίνει μετά την πτώση της Ιεριχώ. Είναι η μάχη της Γαι, που 

χάθηκε, επειδή ένα λαμόγιο είχε δημιουργήσει πρόβλημα στον Ισραήλ. Ενώ δηλαδή ο Θεός τούς είχε απαγορέψει 

να πάρουν τα λάφυρα των Χαναναίων αλλά να τα φέρουν στον Κύριο (7:18-19) σαν ανάθεμα (χερέμ), ο Αχάν 

έκρυψε μια βαβυλωνιακή στολή, 200 σίκλους ασήμι (= 73 ουγγιές x 17 ευρώ = 840 ευρώ) και ένα χρυσό ραβδί που 

ζύγιζε 50 σίκλους χρυσούς (= 18,5 ουγγιές x 45,5 ευρώ = 1.250 ευρώ) και τα έθαψε στη σκηνή του. Επειδή ο 

Κύριος πολεμούσε για τον λαό, η νίκη ήταν δική του, κι επομένως και τα λάφυρα θα πήγαιναν στη σκηνή του 

Μαρτυρίου, στο αγιαστήριο. Εξάλλου, ανάμεσα στα αναθέματα υπήρχε ο κίνδυνος να πάρουν οι Ισραηλίτες και 

χανανιτικά ειδώλια και να επιδοθούν στην ειδωλολατρία. Στη δεύτερη μάχη ο Ιησούς κατέλαβε τη Γαι, και τότε ο 

Κύριος επέτρεψε στον στρατό των Ισραηλιτών να πάρουν για δικά τους τα κτήνη και τα λάφυρα της Γαι (8:27). Κι 

έλεγε ένας ότι αν ο Αχάν έκανε λίγο υπομονή, θα έπαιρνε νόμιμα λάφυρα και δεν θα έχανε τη ζωή του! Ο Ιησούς για 

να βρει τι έφταιξε και πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ήττας και της ανακοπής της προέλασης μέσα στη 

Χαναάν, έριξε κλήρους και βρέθηκε ο Αχάν. Στη Βίβλο βρίσκουμε 4 βασικές, θεμελιώδεις αιτίες/ρίζες προβλημάτων 

στη ζωή μας. 

 

1.  Η Ανυπακοή στον Θεό. 

Στον Λόγο του Θεού υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων που ρίζα τους είναι η ανυπακοή: 

α) Η ανυπακοή του Δαβίδ (Β΄ Σαμ 12:1-14). Η εντολή ήταν «Ου μοιχεύσεις». Ο Θεός είχε συγκεκριμένο λόγο που 

έδωσε αυτή την εντολή. Ποικίλα προβλήματα δημιουργούνται από την παραβίασή της: προβλήματα από τον 

απατημένο/η σύζυγο που θα εκδικηθεί, προβλήματα στο ίδιο το παράνομο ζευγάρι, προβλήματα με τα παιδιά. β) Η 

ανυπακοή του Αβραάμ. Άκουσε τη γυναίκα του τη Σάρρα και έκανε παιδί με την Άγαρ. Αργότερα δημιουργήθηκαν 

προβλήματα στην οικογένειά του από τον γιο της δούλης, τον Ισμαήλ. Και τα προβλήματα εξακολουθούν να 

υπάρχουν μέχρι σήμερα. γ) Η ανυπακοή του Ιωνά. Λόγω της ανυπακοής του ταλαιπωρήθηκε ένα ολόκληρο καράβι 

στην τρικυμία, γεμάτο με επιβάτες που κινδύνεψαν κι αυτοί. δ) Η ανυπακοή του Ανανία και της Σαπφείρας. 

Αναστάτωσε κι έσπειρε τον τρόμο στην πρώτη εκκλησία. 

 

2. Η Υπακοή στον Θεό! 

Είναι εκπληκτικό αλλά, αν προσέξουμε, θα δούμε ότι και η Υπακοή στον Λόγο του Θεού είναι ρίζα προβλημάτων! 

Τ 
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α) Οι Μαθητές υπάκουσαν την παρότρυνση του Κυρίου, και μπήκαν στο καράβι να πάνε στην απέναντι όχθη (Μκ 

6:45-52). Κι όλοι θυμόμαστε πως έπεσαν σε τρικυμία, ώσπου είδαν τον Ιησού να περπατάει στα κύματα. Κι όταν ο 

Κύριος μπήκε στο καράβι τους, η τρικυμία ηρέμησε. β) Ο Παύλος ήταν ένας ταπεινός και υπάκουος δούλος του 

Θεού, κι αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στο Β΄ Κορ 11:22-28! γ) Ο Δανιήλ υπάκουσε και τον 

έριξαν στα λιοντάρια. δ) Οι Τρεις Παίδες έμειναν σταθεροί με υπακοή και τους έριξαν στο καμίνι. ε) Ο Ιερεμίας 

υπάκουσε και τον έριξαν στον λάκκο (38:5-6). Άλλωστε ο Θεός από την αρχή τού είχε υποσχεθεί μια ζωή θλίψεων 

καθώς θα προανήγγελλε την κρίση στον Ισραήλ (Ιερ 1:1-19).  

 

3.  Ο Σατανάς. 

α) Στον Ιώβ: επιτέθηκε και του δημιούργησε τα γνωστά προβλήματα. Ο Ιώβ έφτασε να υποφέρει  από οικονομικά 

προβλήματα, από οικογενειακά προβλήματα, από προβλήματα σχέσεων με τους φίλους του και από προβλήματα 

υγείας (κεφ. 1). β) Στον Πέτρο: προσπάθησε να τον κοσκινίσει σαν το στάρι (Λκ 22:31-34). Η άρνηση του Πέτρου 

δεν ήταν μια αδύναμη στιγμή του χαρακτήρα του μόνον, αλλά ο ίδιος ο σατανάς, που χρησιμοποιώντας την 

αδυναμία του του δημιούργησε πρόβλημα στη συνείδησή του και στη σχέση του με τον Κύριο. 

 

4.  Οι Εχθροί μας. 

Όλοι έχουμε εχθρούς. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ζηλεύουν, που δεν τους γεμίζουμε το μάτι, που υποβλέπουν 

την πρόοδό μας κάθε είδους. Υπάρχουν αντιζηλίες, ανταγωνισμοί ‒ακόμα και στο έργο του Θεού‒ μιζέριες, έλλειψη 

αγάπης γενικότερα, ακόμα και στην εκκλησία του Χριστού. Όλοι αυτοί γίνονται όργανα ορατά στα χέρια του 

διαβόλου για να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Θυμηθείτε:  α) Ο Δαβίδ καταδιώκεται από εχθρούς: Από τον 

βασιλιά Σαούλ. Πότε; Ακριβώς όταν κατατρόπωσε τον Γολιάθ (Α΄ Σαμ 18:8-9). Από τον Αβεσσαλώμ, τον γιο του, 

που επαναστάτησε εναντίον του. Δείτε πώς προσεύχεται στον Θεό (Ψλ 3:2-3) αλλά και ο σκοπός που ο Θεός τον 

ελευθέρωσε. Είναι ο ίδιος σκοπός που μας δίνει τις λύσεις ο Θεός (Ψλ 9:14-15). β) Ο Νεεμίας εμποδιζόταν από 

τους γηγενείς εχθρούς στην Παλαιστίνη να οικοδομήσει τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Δείτε πώς το λέει ακριβώς ο ίδιος 

ο Νεεμίας στο 4:1-4. Κι όταν ο Νεεμίας τους είδε πως είχαν αποθαρρυνθεί, κάλεσε τους επικεφαλής του λαού και 

τους έδωσε θάρρος (4:8). Αυτή είναι η στάση του πνευματικού ανθρώπου μπροστά στα προβλήματα! γ) Ο Ιωσήφ 

αντιμετώπισε πάμπολλα προβλήματα που του δημιούργησαν τα ίδια του τα αδέλφια που τον ζήλευαν. δ) Ο Κύριος. 

Η αμαρτωλή ανθρωπότητα αλλά και ο ίδιος του ο λαός ξεσηκώθηκαν εναντίον του. Τα προβλήματα που 

δημιούργησαν στον Χριστό δεν οφείλονταν σε κάποια ανυπακοή του αλλά στο ποιος ήταν. Δεν τον δέχονταν για 

Υιό του Θεού. Δες σχετικά, Ιω 15:18 και Α΄ Ιω 3:13. ε) Ο Παύλος. Πόσα προβλήματα δεν του δημιουργούσαν οι 

ψευδάδελφοι και οι υποκριτές ιεραπόστολοι της εποχής του (Φιλ 1:15-16). Συμβαίνουν αυτά. Δεν πρέπει να μας 

ξαφνιάζουν ή να μας κάνουν να απορούμε τα όποια προβλήματα συναντούμε. Είναι όλα αναμενόμενα όταν είναι για 

χάρη του Χριστού. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

1) Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα. Ποτέ δεν θα φτάσουμε να μην έχουμε προβλήματα. Δες πόσο εύστοχα το 

διατυπώνει ο Ιώβ (14:1).  

2) Μπορούμε ν’ απαλλαχθούμε από τα προβλήματα, ακόμη κι αν τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι με την 

ανυπακοή μας. Πώς; α) Αντί να προσευχόμαστε να μας απαλλάξει ο Θεός, καλύτερα να πάψουμε να πράττουμε την 

αμαρτία που είναι η ρίζα αυτών των προβλημάτων μας. β) Δεν είναι ανάγκη να φορτωνόμαστε όλα μας τα 

προβλήματα. Ας τα αφήσουμε στον Κύριο. γ) Επιλέγουμε την υπακοή στον Λόγο του και η ζωή μας γίνεται 

ευτυχισμένη, ακόμη και με προβλήματα. 

3) Καθυστερούμε την πραγματική λύση, αν ασχολούμαστε με τα συμπτώματα. Όταν ο Δαβίδ αμάρτησε με τη Βηρ-

Σαβεέ προσπάθησε με τεχνάσματα και μεθοδεύσεις να εξαλείψει τα συμπτώματα της αμαρτίας του, όχι τη ρίζα, που 

ήταν ο εαυτός του. Έτσι, άργησε να έρθει η ηρεμία στη ζωή του. Για περίπου έναν χρόνο η ενοχή κατέτρωγε τα 

σπλάχνα του, ώσπου αναγνώρισε την αμαρτία του και μετανόησε γι’ αυτήν. Δες την προσευχή του στο Ψλ 32:1-5. 

 

**** 
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3. Ο Σκοπός των Προβλημάτων 
  

Αναγνώσματα: Δτ 8:1-6· Ιωβ 14:1-2·  

Ρωμ 8:26-30  

 

ΙΑ από τις μεγαλύτερες διαπιστώσεις στη χριστιανική ζωή είναι ότι κανένας χριστιανός δεν είναι απρόσβλητος 

από τα προβλήματα. Πάμπολλα και ποικίλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα ως χριστιανοί: 

προβλήματα σχέσεων, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά κλπ. Τα προβλήματά μας μπορεί να είναι 

μικρά ή μεγάλα. Μπορεί να ανάγονται στην «προ Χριστού» ή στη «μετά Χριστόν» ζωή μας κ.ο.κ. Πολλοί 

προσπαθούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα. Ένας χριστιανός, βέβαια, δεν θα καταφύγει ποτέ στο αλκοόλ ή σε 

άλλες ουσίες αλλά θα προσπαθήσει να τα αποφύγει π.χ. με το πολύ διάβασμα, με κάποιο χόμπι, με την 

εργασιομανία κλπ. 

 Τα προβλήματα δεν είναι απλές συμπτώσεις ή τυχαία συμβάντα ή ατυχίες στη ζωή. Όλα τα προβλήματα έχουν 

την/τις αιτίες τους και τον/τους σκοπούς τους. Στη ζωή του χριστιανού ο Θεός θέλει με το πρόβλημα να επιτύχει τον 

δικό του επιθυμητό σκοπό στη ζωή μας. Τι είναι ΣΚΟΠΟΣ; Σκοπός είναι ένα αντικείμενο ή ένα σημείο στο οποίο 

προσηλώνουμε τα μάτια μας, ιδίως όταν αυτό το βάλουμε στόχο ή σημάδι. Υπάρχουν 5 Σκοποί για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε. Και κάθε πρόβλημα ενδέχεται να έχει έναν ή περισσότερους σκοπούς: 

 

1. Να μοιάσουμε στον Χριστό (Ρωμαίους 8:28-29).  

 Ο Θεός θέλει να διαμορφώσει μέσα μας τον χαρακτήρα του Χριστού. Θέλει καθένας μας να μοιάσει στον 

Χριστό ως προς τον χαρακτήρα του κι ως προς τη συμπεριφορά του. Ένας λόγος που ο Θεός όταν ερχόμαστε σ’ 

αυτόν δεν μας παίρνει στον ουρανό είναι κι αυτός: θέλει να μας προετοιμάσει ο ίδιος για τον ουρανό ‒να μοιάσουμε 

στον Χριστό. Κι αυτό θα γίνει αντιμετωπίζοντας προβλήματα στη ζωή μας. Μια άλλη εικόνα είναι αυτή του γλύπτη 

που θέλει να φτιάξει κάτι από ένα κομμάτι μάρμαρο. Ο Δαβίδ διακηρύττει (Ψλ 4:2) ότι με τα προβλήματά του ο Θεός 

τον «πλάτυνε» (πολλές έννοιες – ωρίμασε, αυξήθηκε πνευματικά). Ο Παύλος ομολογεί ότι μέσα από τις πολλές 

στερήσεις και τα προβλήματα κάθε είδους που αντιμετώπιζε, έμαθε να είναι αυτάρκης και δυνατός ώστε να μπορεί 

τα πάντα, χάρη στον Χριστό που τον ενδυνάμωνε. Δεν δοξάζεται ο Παύλος αλλά ο Χριστός (Φιλ 4:10-12). Τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε διαμόρφωσαν μέσα του τον χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος «υπέμεινε σταυρόν 

καταφρονήσας την αισχύνην» (Εβρ. 12:2). 

 

2.  Να ταπεινωθούμε (Δευτερονόμιον 8:2). 

 Ταπεινώνω σημαίνει βάζω κάποιον σε μια χαμηλότερη θέση, σε υποδεέστερη θέση. Εδώ βλέπει κανείς ότι οι 

σκοποί του χριστιανού είναι το εντελώς αντίθετο από τους σκοπούς του κοσμικού ανθρώπου. Ο άνθρωπος του 

κόσμου ό,τι κάνει και όλες του οι ενέργειες έχουν στόχο την προβολή του. Η ζωή του χριστιανού έχει στόχο την 

ταπείνωσή του. Ο Θεός σε όλη τη Γραφή, από την πρώτη σελίδα της ώς την τελευταία, είναι απέναντι στην 

υπερηφάνεια, επειδή είναι «Θεός ζηλότυπος», δηλ. θέλει την αποκλειστικότητα της λατρείας. Να λατρεύουμε όχι τον 

εαυτό μας αλλά μόνο εκείνον. Έτσι, κάποιες φορές ο Θεός μάς φέρνει τα προβλήματα για να μας κρατάει ταπεινούς. 

Στον Παύλο έδωσε τον σκόλοπα για να μην υπερηφανευτεί λόγω των υπερβολικών αποκαλύψεων που είχε (Β΄ Κορ 

12:7). Στον βασιλιά Σαούλ του αφαίρεσε τη βασιλεία επειδή στη νίκη κατά των Αμαληκιτών δεν δόξασε τον Θεό 

αλλά τον εαυτό του (Α΄ Σαμ 15:17). Κι ο Ναβουχοδονόσορ που πίστεψε στο προσωπικό του μεγαλείο 

μεταμορφώθηκε από τον Θεό σε θηρίο και πήγε να ζήσει στις ερημιές (δες Δαν 4:28-37).  

  

3. Να δοκιμαστεί η πίστη μας (Δτ 8:2). 

Μ 
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 Κάθε μέρα που οι Ισραηλίτες πορεύονταν στην έρημο, ήταν μια δοκιμασία πίστεως γι’ αυτούς. Και η 

καθημερινή δοκιμασία οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση της πίστης τους. Δεν περνούσαν πάντοτε τη 

δοκιμασία με επιτυχία αλλά έπρεπε κάθε μέρα να εμπιστεύονται τον Κύριο ότι θα έχουν στην κυριολεξία φαγητό και 

νερό. Δεν υπήρχαν μονάδες ανεφοδιασμού να ακολουθούν τον λαό στην πορεία του. Δεν υπήρχαν καμήλες 

φορτωμένες με καρβέλια ψωμί και νταμιτζάνες νερό. Κάθε πρωί έβγαιναν και μάζευαν το μάννα. Κάθε πρωί 

ξυπνούσαν με πίστη ότι θα βρουν μάννα έξω στην επιφάνεια της γης. Κάπως έτσι δοκίμαζε ο Χριστός και την πίστη 

των μαθητών του (Μκ 4:38 και Μκ 6:45-52): θέλει να τον εμπιστευόμαστε είτε τον βλέπουμε μέσα στη βάρκα της 

ζωής μας είτε όχι. Οι τρικυμίες-προβλήματα έρχονται από τον Θεό στη ζωή μας για να μας δοκιμάσουν και να μας 

αυξήσουν την πίστη. Κι αυτό πρέπει να μας γεμίζει χαρά (Ιακ 1:2-4). 

 

4. Να δούμε ποιοι είμαστε (Δτ 8:2). 

 Ο Θεός πάντοτε ξέρει την καρδιά μας. Εμείς δεν την ξέρουμε. Και δεν την ξέρουμε γιατί «ανεξερεύνητα είναι τα 

βάθη της ανθρώπινης καρδιάς! Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη· ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος; Εγώ ο 

Κύριος εξερευνώ τα βάθη της καρδιάς…» (Ιερ 17:9-10). Η ίδια η καρδιά μας μας εξαπατάει. Νομίζουμε πως είμαστε 

σωστοί αλλά δεν είμαστε. Νομίζουμε πως είμαστε άγιοι αλλά δεν είμαστε. Νομίζουμε ότι αγαπάμε επειδή έχουμε 

αισθήματα για κάποιους αλλά αυτό δεν είναι η αγάπη του Θεού. Η καρδιά μας μας πλανάει, καθώς είναι γεμάτη 

αμαρτία. Ο Θεός μάς φέρνει τα προβλήματα στη ζωή μας με σκοπό να μας δείξει ποια είναι η καρδιά μας. Πόσο 

αμαρτωλοί είμαστε ενώπιόν του. Η καρδιά μας είναι στη φύση της να παράγει ξινίλα, σαν το λεμόνι. Όταν 

τσακωνόμαστε με κάποιον και φωνάζουμε τι βγαίνει; ξινίλα. Δεν φταίει ο άλλος που βγάζουμε ξινίλα. Φταίει η 

καρδιά μας (Μτ 15:11). Κάτι ανάλογο γίνεται όταν τσακώνονται τα ζευγάρια. Ο γάμος δεν είναι το πρόβλημα ‒

αποκαλύπτει, αναδεικνύει το πρόβλημα που ήδη υπάρχει. Όταν ο Θεός μάς πιέζει με κάποιο πρόβλημα είναι για να 

δούμε εμείς οι ίδιοι τι βγάζει η καρδιά μας, τι βγαίνει από μέσα μας!   

 

5. Να διδαχτούμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με ψωμί (Δτ 8:3). 

 Ξέρουμε ότι το μάννα γενικά συμβόλιζε την εξάρτηση του λαού του Θεού από τον Κύριό του που τους είχε 

βγάλει από την Αίγυπτο και τους διέσωσε στην έρημο ώσπου να τους πάει στη Γη της Επαγγελίας. Ο Χριστός, 

ωστόσο, στην εποχή του, έδειξε στους συμπατριώτες του ότι εκείνο το μάννα που όλοι το θυμούνταν, είναι μια 

προφητική απεικόνιση του ίδιου του Κυρίου, που τον έστειλε ο Πατέρας από τον ουρανό για να σώσει τον λαό του 

από την αμαρτία, όπως στην αρχαιότητα είχε στείλει το μάννα για να σώσει τον λαό του από την πείνα (Ιω 6:35). 

Ο πέμπτος σκοπός των προβλημάτων στη ζωή μας είναι ότι μας οδηγούν στα γόνατα μπροστά στον Χριστό που 

είναι ο καθημερινός μας πνευματικός άρτος. Κανένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει αν δεν «φάει το σώμα κι αν 

δεν πιει το αίμα» του Χριστού (Ιω 6:54-56), δηλ. αν δεν αφήσει τον Χριστό να μπει μέσα του από όλα τα κύτταρα 

του εαυτού του και να τον ζωογονεί κάθε μέρα. «Αυτό που μας λέει ο Θεός», ο λόγος του Θεού, είναι οι εντολές του. 

Μένουμε εν Χριστώ και τότε διά του Πνεύματος εκτελούμε τις εντολές του Χριστού. Δεν ζούμε μόνο με ψωμί αλλά και 

εκτελώντας το θέλημα του Θεού. Η σχέση μας με τον Κύριο μας εξασφαλίζει την τήρηση των εντολών του. 

Διαφορετικά ματαιοπονούμε… 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Κάθε πρόβλημα στην εν Χριστώ ζωή μας έχει τον σκοπό του. Και είδαμε 5 τέτοιους σκοπούς.  

2. Ο Θεός μάς δίνει τη χάρη του να αντέχουμε τα προβλήματα. Το πρόβλημα ενδέχεται να παραμένει, δεν το 

παίρνει ο Θεός, δεν μας ελευθερώνει απ’ αυτό, αλλά παράλληλα φροντίζει να μην καταβληθούμε από το πρόβλημα. 

Παράδειγμα ο Παύλος με τον σκόλοπα. Ο Θεός τού είπε ότι γι’ αυτό το πρόβλημα υπήρχε ένας σκοπός: να τον 

κρατήσει ταπεινό και χρήσιμο στη διακονία. Η κατάσταση του Παύλου δεν άλλαξε ‒άλλαξε η αντίληψη του Παύλου 

για την κατάστασή του. Και άλλαξε όταν διέκρινε και αυτός τον σκοπό του Θεού. 

3. Κάποτε ο Θεός επιλέγει να πάρει το πρόβλημα. Είναι αποκλειστικά δική του η απόφαση, όχι δική μας. Το 

ερώτημα είναι: τι βγάζουμε από μέσα μας στην πίεση; Δείτε τον Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων. 

Στην πίεση του προβλήματος έβγαλαν ύμνους και μαρτυρία. Και ο Θεός πήρε το πρόβλημα όταν εκπληρώθηκε ο 

σκοπός. Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για το τι υπάρχει μέσα μας, παρά για το τι συντελείται έξω από μας. 

 

**** 
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4. Τι Κερδίζω από τα Προβλήματα; 
  
  

ΕΧΡΙ τώρα έχουμε δει (1) Ανθρώπινους Τρόπους Αντιμετώπισης των Προβλημάτων, (2) Πώς ψάχνουμε να 
βρούμε τη Ρίζα των Προβλημάτων, και (3) ποιος είναι Ο Σκοπός των Προβλημάτων στη ζωή, πάντα, του 

χριστιανού. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε Τι Κερδίζει ένας χριστιανός από τα προβλήματα που έρχονται 
στη ζωή του. 
 Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, όταν ανταποκρινόμαστε σωστά στα προβλήματα που συναντούμε στη ζωή, 
έχουμε πολλά να ωφεληθούμε απ’ αυτά. Οι περισσότεροι θέλουμε γρήγορες λύσεις στα προβλήματά μας, αλλά ο 
Θεός θέλει να αναπτύξει μέσα μας τον χαρακτήρα του Χριστού προτού πάρει από τη ζωή μας αυτά τα 
προβλήματα. Οι άνθρωποι γενικά επινοούν διάφορους τρόπους για να αποφύγουν τα προβλήματα που τους 
βασανίζουν. Πολλοί το ρίχνουν στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα χόμπι ή στην εργασία τους ‒γίνονται 
εργασιομανείς για να ξεφύγουν. Άλλοι προσπαθούν ν’ αλλάξουν τις περιστάσεις για να ξεφύγουν. Κάνουν ταξίδια 
κοντινά η μακρινά, αλλάζουν σπίτι, γκαρνταρόμπα, επίπλωση κλπ. Ο Θεός, ωστόσο, ενδιαφέρεται για τη σωστή 
διαδικασία της επίλυσης του προβλήματος περισσότερο από την ίδια τη λύση του. Εμείς θέλουμε να βγούμε από 
το πρόβλημα, ενώ ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει την πίεση που μας δημιουργεί το πρόβλημα για να μας 
οδηγήσει σε ανώτερα επίπεδα πνευματικότητας, κάτι που με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί. Συχνά, εξάλλου, τα τωρινά προβλήματά μας δεν είναι παρά τα αποτελέσματα κάποιας παλιότερης 
παρακοής μας στο θέλημα του Θεού. Τώρα με την πίεση ενός προβλήματος ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει στην 
πλήρη υπακοή. Κι αν δεν προσπαθήσουμε να επωφεληθούμε από το πρόβλημα, ο Κύριος θα αναγκαστεί να μας 
οδηγήσει σε καινούργια προβλήματα. Και μόνο η φράση «τι κερδίζω από τα προβλήματα» δημιουργεί σύγχυση, 
ακριβώς γιατί ο όρος «πρόβλημα» είναι φορτισμένος αρνητικά. Είναι κάτι που απαιτεί έρευνα, παρατήρηση ή 
λύση. Εξάλλου κάθε πρόβλημα είναι πηγή σύγχυσης, στενοχώριας ή ενόχλησης. Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς: 
πώς μπορεί να προκύψει κάτι καλό από ένα πρόβλημα; Με ποια έννοια έχω να κερδίσω κάτι από ένα πρόβλημα; 
Και όμως, διαβάζοντας προσεκτικά τον Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε 4 μεγάλα κέρδη που μπορούν να 
προκύψουν στη ζωή μας από κάποιο πρόβλημα: 
 
1. Λαμβάνουμε περισσότερη Χάρη από τον Θεό (Ιακώβου 4:6) 
 Τίποτα δεν είναι πιο ταπεινωτικό από του ν’ αντιμετωπίζουμε αντιθέσεις ‒κι εδώ ο Ιάκωβος μιλάει για την 
εχθρότητα του κόσμου‒ στις οποίες δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, και το βλέπουν αυτό οι άλλοι. Ο Θεός 
όμως χρησιμοποιεί αυτή καθαυτήν την εμπειρία του άλυτου προβλήματος για να κάμψει τον εγωισμό μας και να 
μας δώσει τη χάρη του. Η φρ. «Ο Θεός δίνει περισσότερη χάρη» δείχνει ότι πριν δεν την είχαμε. Στο Β΄ Κορ 12:7-
10 εκεί που ο Παύλος εξηγεί την πείρα του με τον σκόλοπα, ο Θεός δεν αλλάζει τις συνθήκες αλλά δίνει τη χάρη 
του στον Παύλο, ώστε να παραμείνει ταπεινός. Πόσοι και πόσοι μπορούν να δώσουν τη μαρτυρία τους ότι όταν 
έφτασαν στον πάτο του βαρελιού, όταν τους κουκούλωσαν τα προβλήματα σαν κατακλυσμός, κοίταξαν στον Θεό 
και η ζωή τους άλλαξε εντελώς! Η επιτυχία στη ζωή μας εξαρτάται από το πόση χάρη μάς δίνει ο Θεός. Χάρη να 
επιζητούμε και να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι «ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σ’ εσάς, 
ώστε και να θέλετε και να πράττετε, ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο» (Φιλ 2:13). Τέλος, η 
προσευχή του απ. Πέτρου ήταν η χάρη να αυξαίνει σε κάθε πιστή καρδιά: «Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να 
πληθαίνουν ανάμεσά σας, με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας» (Β΄ Πε 1:2). Το ερώτημα 
είναι πώς τη λαμβάνουμε αυτή τη χάρη; Μόνον ένας πρωταρχικός τρόπος υπάρχει: να παραμένουμε ταπεινοί. Η 
αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να «αγοράσουμε» κάπου τη χάρη ή να την αποκτήσουμε από κάπου. Μόνον αν 
εκπληρώσουμε τη μόνη προϋπόθεση: να είμαστε ταπεινοί. 
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2. Είναι ευκαιρία να κάνουμε την Αυτοκριτική μας (Α΄ Κορινθίους 11:31-32). 
Τα προβλήματα είναι μεγάλη ευκαιρία να κοιτάξουμε βαθύτερα στον εαυτό μας. Συνήθως γεννιούνται μέσα μας 
ερωτήματα που τελικά μας κάνουν καλό: «Τι έκανα και μου συνέβη αυτό;» «Τι λάθος έχω κάνει;» «Γιατί μου 
συνέβη αυτό;» «Γιατί τώρα;» κλπ. β) Ο Θεός θέλει καθένας μας να κάνει την αυτοκριτική του. Λέει ο Παύλος ότι 
πρέπει να αρχίζουμε την κριτική πρώτα από τον εαυτό μας. Διαφορετικά αναγκάζεται ο Θεός να ασκήσει την 
παιδαγωγική του πάνω μας (βλ. και Εβρ 12:6). γ) Όταν όλα πάνε καλά στη ζωή μας, τίποτα δεν μας ωθεί να 
κάνουμε αυτοκριτική. Όταν όμως προκύψει το πρόβλημα, στενοχωριόμαστε μέσα μας, κι αυτό γίνεται το 
καλύτερο κίνητρο για ν’ αναζητήσουμε τα βαθύτερα κίνητρά μας ή τις απώτερες βλέψεις μας. δ) Στις Παροιμίες 
(12:1) έχουμε μια ιδέα για τη σωστή αυτοκριτική: «Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουνε, τη γνώση αγαπάει· 
εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί, είναι ανόητος». Η αντίδρασή μας στο πρόβλημα είναι είτε να μαλακώσει η 
καρδιά μας είτε να σκληρύνει είτε να δώσει το άρωμα της αφιερωμένης ζωής του Χριστού. Στη ζωή συμβαίνουν 
διάφορα πράγματα γύρω μας, συμβαίνουν σ’ εμάς αλλά το μόνο που μετράει είναι τι συμβαίνει μέσα μας. Αυτό 
που κερδίζουμε από τα προβλήματα είναι ότι μας οδηγούν στα γόνατα και στην παρουσία του Θεού μας. 
Ευκαιρία, λοιπόν, για αυτοκριτική. 
 
3. Βλέπουμε με Άλλο Μάτι τον Λόγο του Θεού (Ψαλμός 119:71· Παροιμίαι 1:23). 
Πολλοί από μας έχουμε υπογραμμίσει διάφορα εδάφια στη Γραφή μας, όχι μόνο γιατί μας έκαναν εντύπωση 
αλλά και γιατί ο Θεός μέσα απ’ αυτά τα εδάφια μας μίλησε σε διάφορες δύσκολες περιστάσεις στη ζωή μας, 
καθώς αντιμετωπίζαμε διάφορα προβλήματα. Πολλοί έχουν και την καλή συνήθεια να τα ποστάρουν και στο FB. 
Καλύτερο θα ήταν να εξηγούσατε γενικά από κάτω γιατί αγαπάτε το συγκεκριμένο εδάφιο. Βλέπουμε ότι μέσα 
στα προβλήματα τα λόγια του Θεού «τα κατανοούμε» με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ακούγονται αλλιώς στ’ αυτιά μας. 
Η Γραφή δεν είναι ένα απλό ανάγνωσμα «να τη διαβάσουμε όλη μέσα σε ένα χρόνο». Δεν είναι στοίχημα ο 
Λόγος του Θεού. Ένα εδάφιο και μόνο μπορεί να μας μιλήσει και να μας πει τι θέλει ο Θεός ή τι μπορεί να κάνει ο 
Θεός στη ζωή μας στη συγκεκριμένη περίσταση. Ο Δαβίδ είχε πλήρη επίγνωση ότι πολλές από τις συγκρούσεις 
που συναντούσε στη ζωή του ήταν αποτέλεσμα δικών του αμαρτιών, αλλά πάντα πίστευε μέσα του ότι είχε 
ανάγκη να εμβαθύνει στον Λόγο του Θεού. Οι Ψαλμοί γενικότερα έχουν να πουν πολλά για μας και για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Μπορούμε να βρούμε εκεί λόγια που γίνονται δικά μας, καθώς 
«ακούμε» τον άνθρωπο του Θεού να κράζει σ’ αυτόν όταν περνάει μέσα από τα δικά του προβλήματα 
(αποτυχίες, αμαρτία, θλίψεις, προδοσίες, ασθένειες, κατάθλιψη, αποθάρρυνση, γεράματα, εχθρικές επιθέσεις, 
αίσθηση εγκατάλειψης από τον Θεό κλπ.) Τώρα καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο Χριστός στον σατανά στη 
διάρκεια μιας δύσκολης περίστασης στην επίγεια ζωή του: «Ο άνθρωπος … δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε 
λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού» (Μτ 4:4). Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα έχουν έναν τρόπο να 
ζωντανεύουν τον Λόγο του Θεού! Η Βίβλος γίνεται πιο λαχταριστή τροφή όταν η ψυχή μας πεινάει περισσότερο 
μέσα στα προβλήματα. 
 
4. Αυξάνεται η Πίστη μας (Ιακώβου 1:2-4). 
Με τα προβλήματα μαθαίνουμε στην πράξη ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Κι αποτελούν ευκαιρίες να 
μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Αυξάνομαι πνευματικά, επειδή τα προβλήματα με «σπρώχνουν» πιο 
κοντά στην αγάπη του Θεού. Τα προβλήματα εξάλλου μας ωριμάζουν και μας σκληραγωγούν πνευματικά. Ο 
Θεός δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση όταν επιτρέπει τις αντιξοότητες ή τα προβλήματα να καταπιέζουν τους δικούς 
του, αλλά μέσα στην αγάπη του και τη σοφία του ξέρει ακριβώς τι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του 
πνευματικού μας χαρακτήρα. Είναι η γνωστό πώς αντιμετώπιζε τις αντιξοότητες ο Παύλος στη διάρκεια της 
διακονίας του (διάβασε προσεκτικά το Φιλιππησίους 4:11-12). Ο απόστολος είχε μάθει να μένει ήρεμος μέσα 
στις πιο ακραίες εμπειρίες της ζωής. Δεν μας λέει ότι κάποτε έμαθε την εμπιστοσύνη στον Θεό μετά από κάποια 
άπαξ δύσκολη εμπειρία που είχε. Μας λέει ότι έμαθε να αντέχει μέσα από την πάροδο του χρόνου και των 
εμπειριών και να είναι ήσυχος. Τα προβλήματα και οι αντιξοότητες του Παύλου συνέβαλαν στην πνευματική του 
ανάπτυξη. 
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5. Τέσσερα Βήματα προς τη Λύση 
 

Ανάγνωσμα: Ιακώβου 1:1-8 
 

ΕΤΑ απ’ όσα έχουμε δει στη σειρά των συμμελετών μας, θ’ αναρωτιόταν κανείς τι τρόποι υπάρχουν, δηλ. τι 
βήματα μπορούμε να κάνουμε σαν πιστοί του Χριστού για να αναζητήσουμε και να πετύχουμε μια καλή 

λύση στα προβλήματά μας. Υπάρχουν πάνω από ένας τρόποι επίλυσης ενός προβλήματος. Και πράγματι, 
πρωταρχικά έχουμε τον τρόπο του ανθρώπου και τον τρόπο του Θεού, όπως έχουμε δει. Έχουμε όμως και τον 
σωστό τρόπο ή τον λάθος τρόπο. Έχουμε τον εύκολο τρόπο ή τον δύσκολο τρόπο κλπ. Πολύ συχνά πάλι δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από το ν’ αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αποκλειστικά με τη λογική (βλ. τους μαθητές 
στο Μκ 6:35-44). Ποια είναι όμως η σωστή αντίδραση για μια σίγουρη, σωστή και πνευματική λύση; Μια γενική 
απάντηση είναι: 1. Να αλλάξουμε αντίληψη απέναντι στα προβλήματα. 2. Να θυμόμαστε πάντοτε ορισμένες 
αλήθειες. 3. Να κάνουμε τέσσερα πρακτικά βήματα προς τη λύση του προβλήματος. 
 
1. Ας το δούμε αλλιώς. 
 α) Να δούμε το πρόβλημα σαν Προνόμιο (Ιακ 1:2). Η αντίληψή μας αλλάζει εδώ και γίνεται θετική! 
Σκεφτόμαστε ότι με τη δύναμη του Κυρίου το πρόβλημα δεν θα με πληγώσει αλλά θα με βοηθήσει. Εμείς 
συνήθως τα χάνουμε. Έτσι, αντί να μας δημιουργεί χαρά, το πρόβλημα μας δημιουργεί θλίψη. Αυτή είναι η 
κοσμική αντίληψη. Όλοι αυτό πιστεύουν. Εμείς καλούμαστε να το δούμε αλλιώς. β) Να δούμε το πρόβλημα σαν 
Πλεονέκτημα. Γιατί να χαιρόμαστε; γιατί να βλέπουμε θετικά το πρόβλημα; «Επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα 
από τη δοκιμασία της πίστεώς μας γεννιέται η υπομονή» (Ιακ 1:3). Μ’ άλλα λόγια, όταν δούμε θετικά τα 
προβλήματα και δεν μας πιάνει η απελπισία, τότε αυτά ωφελούν τη ζωή μας. Τα προβλήματα έχουν τα 
πλεονεκτήματά τους: Επιτελούν ένα πνευματικό έργο μέσα μας. «Μέσα από τη δοκιμασία της πίστης σας 
γεννιέται η υπομονή». Ο σωστός καθηγητής πρέπει να δουλέψει με τον κάθε αδύναμο μαθητή και να τον 
βοηθήσει να προχωρήσει. Αυτό κάνει κι ο Θεός με τα προβλήματα (δοκιμασίες). γ) Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει 
όχι να μας πληγώσει ή να μας απορρίψει! Κι τι γίνεται τότε; Γινόμαστε πιο ανθεκτικοί κι αποκτούμε υπομονή στις 
δοκιμασίες (εδ. 3). Ωριμάζουμε ακόμα περισσότερο στη χριστιανική ζωή (εδ. 4). Αποκτούμε περισσότερη σοφία 
και πείρα για τις επόμενες δοκιμασίες (εδ. 5). 
 
2.  Τι πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε. 
 α) Δεν είμαστε Μόνοι στο πρόβλημα (βλ. Β΄ Τιμ 4:16-17). Μπορεί να νιώθουμε μόνοι (όπως ο Ιώβ) αλλά τα 
συναισθήματα είναι συνήθως απατηλά στη χριστιανική ζωή. Ο άσωτος γιος δεν ήταν πραγματικά μόνος. Υπήρχε 
η λύση στο σπίτι του πατέρα του, και η καρδιά του πατέρα του χτυπούσε γι’ αυτόν. Εμείς μπορεί να έχουμε την 
τάση να απομονώνουμε τον Θεό και να τον βγάζουμε από το πρόβλημά μας, αλλά ο Χριστός μάς διαβεβαιώνει 
ότι «θα είναι πάντοτε μαζί μας ώς τη συντέλεια του κόσμου». Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο από μας για την 
επίλυση του προβλήματός μας ‒όπως λέει ο Παύλος για τη δίκη του (Α΄ Τιμ 4:16-17). Δεν είσαι μόνος στο 
πρόβλημα – Μην διαχειρίζεσαι μόνος σου το πρόβλημα! Κάποιες φορές είναι ανάγκη να προσευχόμαστε: «Ναι, 
Κύριε, έκανα λάθος, τα έκανα θάλασσα, ΑΛΛΑ εσύ μου υποσχέθηκες ότι δεν θα με εγκαταλείψεις ποτέ». β) Ο 
Θεός είναι Μεγαλύτερος από το οποιοδήποτε πρόβλημά μου. Ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον άντρα σου ή τη 
γυναίκα σου, από τον κακό γείτονα, από τον μοχθηρό εχθρό σου, από το αφεντικό σου, από την πεθερά σου, 
από τα παιδιά σου ή από τους γονείς σου όταν σου δημιουργούν προβλήματα. Ο Θεός σού λέει: «Τίποτα δεν 
είναι αδύνατο για τον Κύριο!» ‒και μην το γελάς, σαν τη Σάρρα‒ και γεννήθηκε σε έναν χρόνο ο Ισαάκ (Γεν 
18:14). Ο άγγελος είπε στην Παρθένο Μαρία: «Για τον Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», και η Μαρία είπε «ας 
μου γίνει όπως το είπε ο Κύριος» ‒και γεννήθηκε ο Ιησούς. Τα θαύματα του Χριστού απέδειξαν ότι ο Θεός έχει τη 
δύναμη ενάντια στον σατανά, στα δαιμόνια, στη φυσική φθορά και στη φύση. Είναι ο Παντοδύναμος, όχι απλά ο 
μεγάλος Θεός. Επομένως, τα προβλήματα που μπορεί να δείχνουν πιο μεγάλα από μας, κι ότι μας υπερβαίνουν, 
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δεν είναι πιο μεγάλα από τον Θεό! Ας συμπεριφερόμαστε, λοιπόν, ανάλογα ‒με πίστη. Στην Παλαιά Διαθήκη οι 
Ισραηλίτες είδαν τους Ανακίτες σαν πρόβλημα – ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλεβ ο γιος του Ιεφοννή τους είδαν 
σαν ψωμάκι για πρωινό, επειδή έβλεπαν τον Κύριο πάνω από τους γίγαντες! γ) Η οποιαδήποτε Επιλογή, είναι 
του Θεού. Ο Θεός έχει την αποκλειστική επιλογή να λύσει ή να μη λύσει το πρόβλημά μας. Να το μεταθέσει σε 
άλλον χρόνο ή να μας το αφήσει όσο εκείνος κρίνει (π.χ. ο σκόλοπας του Παύλου). Πρέπει να θυμόμαστε ότι στη 
χριστιανική ζωή κάθε πρόβλημα προέρχεται με μορφή δοκιμασίας από το χέρι του Θεού. Επομένως κανένα 
πρόβλημα δεν μπορεί να ξεφύγει από την κυριαρχία του Θεού ή να «ξεγελάσει» τον Θεό. Ο Θεός δεν εμπαίζεται. 
Το ερώτημα είναι: τι θέλει/επιδιώκει/ζητάει/περιμένει από μας ο Θεός με το κάθε πρόβλημα που φέρνει στη ζωή 
μας; Μία γενική απάντηση υπάρχει: ο Θεός θέλει ν’ αναγνωρίσουμε πάνω απ’ όλα την κυριαρχία του. Ότι αυτός 
είναι ο Κύριος. δ) Το κάθε πρόβλημα έχει τη δική του Διδακτική Αξία (1:5). Ο Θεός μέσα από τα προβλήματα μας 
διδάσκει και μας δίνει τη σοφία του. Με τα προβλήματα εκπαιδευόμαστε και γινόμαστε σοφότεροι. Κάποια 
προβλήματα μας διδάσκουν να μην παρακούμε τον Θεό. Κάποια άλλα μας μαθαίνουν τις αξίες των σχέσεών μας 
με τους άλλους. Και κάποια άλλα μας διδάσκουν ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της ζωής. Παραδείγματα ο 
Δαβίδ (Ψλ 119:71)· Δαβίδ και Ιωνάθαν (Β΄ Σαμ 20)· ο άσωτος γιος (Λκ 15:17). Είναι ανάγκη να μάθουμε ν’ 
αναρωτιόμαστε μετά από κάθε πρόβλημα: τι έμαθα απ’ αυτό; 
 
3. Τέσσερα Βήματα προς τη Λύση. 
 Βήμα 1ο: Μην τρελαίνεσαι με τα Προβλήματα. Κάποιος έλεγε: Μην διώχνεις τα προβλήματα σαν να είναι 
παρείσακτοι στη ζωή σου – Υποδέξου τα σαν να είναι φίλοι» (π.χ. ο Ιώβ 1:20). Ο Ιώβ αναγνώριζε πως ο Θεός 
έχει τον έλεγχο των πάντων, όταν όλα μοιάζουν να έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και ότι ο Θεός είναι Κύριος 
είτε όταν όλα πάνε καλά είτε όταν μας πνίγουν τα προβλήματα (πρβλ. Ιακ 1:2). Βήμα 2ο: Μη στηρίζεσαι στη 
Σύνεσή σου (Παρ 3:5-6). Εμείς όμως εμπιστευόμαστε τη δική μας σύνεση, τις δικές μας σκέψεις, τα δικά μας 
σχέδια. Τι σημαίνει, όμως, να μη στηριζόμαστε στη σύνεσή μας; Δεν σημαίνει να αγνοούμε τη λογική αλλά να 
έχουμε χώρο για την εκδήλωση του υπερβατικού, των θαυμαστών ενεργειών του Κυρίου. Απορρίπτω την ιδέα ότι 
η λύση του προβλήματός μου εξαρτάται εξολοκλήρου από μένα, από τις ικανότητές μου ή από τα χρήματά μου 
κλπ. Αυτό σημαίνει ότι παύω να εμπιστεύομαι τις κοσμικές λύσεις, κι αρχίζω ν’ αναζητώ τους τρόπους του Θεού.  
Βήμα 3ο: Ζήτα Σοφία από τον Θεό (Ιακ 1:5). Ο Θεός θέλει να μας δώσει τη σοφία του. Θέλει να τη δώσει σε 
όλους, όσο ανεπίδεκτοι μαθητές κι αν είμαστε! «Δεν περιφρονεί κανένα». Ο Θεός είναι Θεός δίδων. Η φύση της 
αγάπης του είναι να δίνει. Κι αυτό ζητάει κι από μας: να δίνουμε. Μας δίνει για να δίνουμε. Αυτή είναι η 
λειτουργία της Αγάπης. Μόνον αυτός, λοιπόν, μας δίνει σοφία και σύνεση για να λύσουμε ένα πρόβλημα. 
Μας δίνει απλόχερα, αλλά πρέπει πρώτα εμείς να του ζητήσουμε. Κάθε βήμα μας πρέπει να διέπεται από τη 
σοφία του Θεού. Μην ανησυχείς για τα προβλήματα – προσευχήσου γι’ αυτά. Μη μιλάς στον εαυτό σου (μη λες 
«γιατί σ’ εμένα; πώς τα κατάφερα έτσι; τι λάθος έκανα; τι κάνουμε τώρα; κλπ.) – Μίλα στον Θεό με προσευχή, και 
ο Κύριος θα σου δώσει τη σοφία του. Το ότι δεν βλέπουμε κανένα πλεονέκτημα στο πρόβλημά μας, δεν σημαίνει 
ότι το πρόβλημα δεν έχει πλεονεκτήματα ή διδακτική αξία. Τη λύση του Θεού δεν μπορούμε να τη δούμε όλη από 
την αρχή! Βήμα 4ο: Εμπιστεύσου στον Θεό το Πρόβλημά σου (Ιακ 1:6).Υπάρχουν πολλά σημεία της Γραφής που 
μας παροτρύνουν να αναθέτουμε όλα μας τα βάρη, τα προβλήματα και τις μέριμνες στον Κύριο, με εμπιστοσύνη 
ότι αυτός θα φροντίσει για μας. Π.χ. Μτ 11:28-30· Α΄ Πε 5:7· Ψλ 37:5· Φιλ 4:6 κλπ. Το τέταρτο και τελευταίο αλλά 
και το 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. Τι σημαίνει «αναπαύομαι στον Κύριο»: 
Σημαίνει ότι «πεθαίνω» ψυχολογικά για το πρόβλημά μου κι αναθέτω στον Θεό να φροντίσει εκείνος γι’ αυτό. 
Εγώ δεν έχω δικό μου θέλημα ή λύσεις. Όταν αφήνουμε το πρόβλημά μας στον Θεό δεν μας «τρώει» τίποτα μέσα 
μας. Το αφήνουμε και το ξεχνάμε. Όχι ότι δεν φροντίζουμε για τις απαιτούμενες ενέργειες αλλά μέσα μας είμαστε 
ήρεμοι ότι όλα θα πάνε καλά, όπως θέλει ο Θεός. Όχι ότι όλα θα εξελιχθούν με επιτυχία, αλλά όπως θέλει ο Θεός. 
Κι αν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλει ο Θεός, τότε σίγουρα είναι «καλά». Ό,τι δημιουργεί ο Θεός είναι «καλά 
λίαν»! Και σημάδι ότι όλα πάνε όπως τα θέλει ο Θεός είναι η διαβεβαίωση του Λόγου του μέσω του προφήτη: 
«Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί» (Ησ 26:3). Η πίστη 
φέρνει ειρήνη στην καρδιά. Κι όταν προσευχόμαστε με πίστη, αυτό μας ειρηνοποιεί. Παίρνουμε το πρόβλημα 
από τη δική μας καρδιά και το ακουμπάμε στους ώμους του Κυρίου. Τότε, έχουμε φτάσει στη λύση του 
προβλήματος ακόμη κι αν δεν την έχουμε δει. Τη βλέπουμε με τα μάτια της πίστης.  
 

**** 
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6. Πώς να προλαβαίνουμε τα Προβλήματα 
 

 
Ανάγνωσμα: Δευτερονόμιον 7:1-26 

 
ΛΟΙ ξέρουμε πως ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ. – γεννημένος στην Κω) ήταν ο πατέρας της Ιατρικής. Είπε όμως και 
ωραία αποφθέγματα. Είπε λ.χ.: Οὐκ ἔνι ἰατρικὴν εἰδέναι, ὅστις μὴ οἶδεν ὅ τι ἐστὶν ἄνθρωπος (Είναι αδύνατο να 

ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος). Ή: Πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον (Οτιδήποτε 
υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση). Είπε και το πιο γνωστό μας: Κάλλιον τὸ προλαμβάνειν ἢ τὸ θεραπεύειν 
(Καλύτερα να προλαβαίνεις κάτι παρά να το θεραπεύεις). Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας ‒το τελευταίο της σειράς μας 
«Λύνοντας τα Προβλήματα με τον Τρόπο του Θεού». Είδαμε μέχρι τώρα: 1. Ανθρώπινοι Τρόποι Αντιμετώπισης· 2. 
Αναζητώντας τη Ρίζα των Προβλημάτων· 3. Ο Σκοπός των Προβλημάτων· 4. Τι κερδίζω από τα Προβλήματα· 5. Τέσσερα 
Βήματα προς τη Λύση των Προβλημάτων. Κι ερχόμαστε τώρα να δούμε μια τελευταία αλλά πολύ σπουδαία πτυχή του 
γενικού θέματος των προβλημάτων: πώς να προλαβαίνουμε τα προβλήματα. Βέβαια, το καλύτερο θα ήταν να μην είχαμε 
καθόλου προβλήματα αλλά αφού υπάρχουν και αναμένονται, καλό θα είναι να τα προλαβαίνουμε!  
 Η πτώση των Πρωτοπλάστων οδήγησε αρχικά στο μεγαλύτερο πρόβλημα, από το οποίο όλα τα άλλα εκπορεύτηκαν: 
το πρόβλημα της Αμαρτίας. Από κει και ύστερα ο άνθρωπος δημιούργησε τα δικά του προβλήματα. Ο Ιώβ φτάνει στην πικρή 
διαπίστωση: «Αδύναμος και αβοήθητος γεννιέται ο άνθρωπος, και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στενοχώριες» (Ιωβ 14:1). Τέλος, ο 
ίδιος ο Κύριός μας μας είπε ότι στον κόσμο ως πιστοί δικοί του θα έχουμε θλίψεις και προβλήματα (Ιω 16:33). Είναι, 
ωστόσο, δυνατόν να αποφύγουμε πολλά αλλά όχι όλα τα προβλήματα. Είναι πολλά προβλήματα που τα δημιουργούμε εμείς 
οι ιδιοι στον εαυτό μας: κάνουμε κακές επιλογές ή παίρνουμε λάθος αποφάσεις και πρέπει να ζήσουμε με τις συνέπειες 
όλων αυτών. Ακόμη και όταν έρθει κάποιος στον Χριστό, εξακολουθεί να βιώνει προβλήματα παλαιών αποφάσεων και 
επιλογών του. 
Στον κόσμο κυριαρχεί σε όλους τους τομείς αυτό που λέμε «πρόληψη ή προληπτική συντήρηση». Από την υγεία μας μέχρι το 
αυτοκίνητό μας, το ίδιο μας το σπίτι, την πολυκατοικία ή το ζωάκι μας που θέλει τα εμβόλιά του και την προληπτική φροντίδα 
του. Κι ενώ όλα αυτά τα γνωρίζουμε, είναι ανάγκη να δούμε και κάποιες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε για να 
προλάβουμε προβλήματα στη ζωή μας της χριστιανική. Πώς μπορούμε να προλάβουμε προβλήματα; Στη Βίβλο έχουμε 
συγκεκριμένους τρόπους, που αναφέρονται στο ίδιο το κείμενο όπως θα δούμε: 
 

1.  Ο Λόγος του Θεού 
Υπακούοντας στον Λόγο του Θεού προλαβαίνουμε πολλά προβλήματα. Όσο λιγότερο αμαρτάνουμε, τόσο λιγότερα 
προβλήματα θα έχουμε. «Πώς θα κρατήσει τη ζωή του ο νέος καθαρή; Ζώντας με το δικό σου λόγο, Κύριε. Μ’ όλη μου την 
καρδιά σε γύρεψα· μακριά απ’ τις εντολές σου να πλανιέμαι μη μ’ αφήνεις. Μες στην καρδιά μου διατηρώ τα λόγια σου για 
να μην αμαρτήσω απέναντί σου» (Ψλ 119:9-11). Μετά απ’ αυτό τον γενικό κανόνα υπάρχουν και υποδιαιρέσεις. Τι λέει 
ειδικότερα ο Λόγος του Θεού; Μπορούμε να προλάβουμε διάφορα φυσικά προβλήματα (Δτ 7:15). Ο Θεός έδωσε στον λαό 
του λεπτομερείς οδηγίες τι να τρώνε και τι να αποφεύγουν. Φρόντισε ακόμα και τη φυσική τους υγεία. αα) Ο Θεός υπέδειξε 
στον λαό του, πρώτα απ’ όλα, τη σωστή διατροφή. Αν διαβάσουμε το Λευιτικό, θα εκπλαγούμε γιατί τα ίδια λένε και οι 
σημερινοί επιστήμονες για την πρόληψη της υγείας (Λευ 7:23-27). Το ίδιο ισχύει και σήμερα για την υγεία. Οι γιατροί μάς 
λένε να αποφεύγουμε τα λιπαρά και τα μισοψημένα, τα περίπου ωμά κρέατα. Το χοιρινό και τα ρολά του, ο κιμάς, τα 
πουλερικά, τα burgers, τα λουκάνικα, τα κεμπάπ, μπορεί να έχουν μικρόβια μέχρι μέσα στο εσωτερικό τους. Αν δεν έχουν 
μαγειρευτεί καλά, δεν θα έχουν σκοτωθεί τα μικρόβια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς σε αυτούς που θα 
τα φάνε μισοψημένα. Μερικά εστιατόρια επισημαίνουν και τους κινδύνους για τα μισοψημένα κρέατα. ββ) Ο Θεός όμως 
φρόντισε και την ηθική τους υγεία για την οποία μιλάει στα Δτ 5:18.21 ή Παρ 7:13-27. Η εντολή «ου μοιχεύσεις» ή «μην 
επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου» είναι κανόνες που πέρα από την ηθική υγεία προλαμβάνουν και ασθένειες όπως 
είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το έιτζ ή οι καρδιοπάθειες. β) Προλαβαίνουμε προβλήματα σχέσεων. Όταν 
δούμε πιο πρακτικά και όχι απλώς θεολογικά την εντολή του Κυρίου «να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», κάτι 
που ειπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη κι ο Χριστός την επανέλαβε δύο φορές (Δτ 19:18· Μτ 19:19· 22:19), συνειδητοποιούμε 
τη θεμελιώδη σημασία τους, ακόμη και για την αντιμετώπιση των ξένων, ενάντια στην ξενοφοβία (Λευ 19:34). 
Πάλι ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε έναν κανόνα ενάντια στην αντεκδίκηση (Λκ 6:31). Το αναγνωστικό κοινό του Λουκά που 
ήταν εθνικοί, θεωρούσαν ότι «ήταν εξίσου υποτιμητικό να σε νικήσουν οι εχθροί σου κάνοντάς σου κακό, και οι φίλοι σου 
κάνοντάς σου καλό (Ισοκράτης 1.26). Από την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, εξάλλου, ήξεραν ότι η εκδίκηση ήταν κάτι αποδεκτό. 
Κατά τη μυθολογία, η Ηλέκτρα, μετά τον φόνο του πατέρα της από τη γυναίκα του και τον εραστή της, τον Αίγισθο, είχε μείνει 
στην ιστορία ως η εκδικήτρια και τιμωρός του φόνου.  

Ο 
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Κι εδώ έρχεται ο Λουκάς και προβάλλει τον Χριστό να αντιτίθεται στη εκδίκηση: Όταν φερόμαστε με σεβασμό και αγάπη 
στους άλλους, αποφεύγουμε πολλές διαμάχες και συγκρούσεις. Όταν οι άντρες αγαπούν τις γυναίκες τους και οι γυναίκες 
βάζουν πάνω απ’ όλα τον άντρα τους και κανέναν άλλο, τότε προλαμβάνονται οι ενδοοικογενειακές έριδες (Τιτ 2:3-4). γ) 
Προλαβαίνουμε συναισθηματικά προβλήματα. Όταν αναθέτουμε όλες μας τις φροντίδες στον Κύριο (Α΄ Πε 5:7). Όταν 
τίποτα δεν μας αγχώνει ως πιστούς αλλά τα ζητάμε όλα από τον Θεό (Φιλ 4:6). Όταν προσφεύγουμε στον Χριστό που μας 
ξεκουράζει και μας ηρεμεί (Μτ 11:28-29), αποφεύγουμε κάθε είδους συναισθηματικό πρόβλημα, που μπορεί να μετατραπεί 
σε ψυχολογικό πρόβλημα. 
δ) Προλαβαίνουμε οικονομικά προβλήματα. Η Γραφή μάς λέει: «Όσοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό…» (Α΄ 
Τιμ 6:9-10)  Στη σημερινή εποχή, οι πειρασμοί είναι πολλοί, και εύκολα ο χριστιανός μπορεί να πέσει σε παγίδα. Από την 
άλλη μεριά, είναι θεμιτό να κάνουμε δύο και τρεις δουλειές αλλά αν αυτό μας απομακρύνει από την οικογένειά μας ή από την 
εκκλησία, από τη μελέτη μας του Λόγου του Θεού και την προσευχή, τότε αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.  
 

2. Η Εμπειρία Αυτών που μας αγαπούν. 
Ένας άλλος τρόπος για να προλάβουμε πολλά προβλήματα, είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας την εμπειρία αυτών που μας 
αγαπούν. Στη Γραφή αυτός ο τρόπος περιγράφεται ως συμβουλή των γονιών στο παιδί, αλλά κάλλιστα μπορεί να γενικευτεί. 
Όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και τα συμβουλεύουν, οποιοσδήποτε αδελφός που μας αγαπά μπορεί να πάρει τη 
θέση του γονιού μας, ιδίως αν είναι μεγαλύτερος στην ηλικία, και να μας συμβουλεύσει (Εφ 6:1-3· Παρ 5:1-13· 22:5-6). Αλλά 
και ειδικότερα για τους αδελφούς μιας τοπικής εκκλησίας, ο Παύλος ανάλογα (Α΄ Θεσ 5:11 & 14· Εφ 2:22).   
 

3. Η Κοινή Λογική του Πιστού – Ο «νους του Χριστού». 
Ένας άλλος τρόπος για να προλαβαίνουμε τα προβλήματα είναι ν’ ακούμε την κοινή λογική, που ειδικά για τον πιστό είναι 
«ο νους του Χριστού». Δεν τα λέει όλα η Γραφή. Η Γραφή θέτει κανόνες και αρχές, ιδιαίτερα για τα παιδιά του Θεού, αλλά 
για τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας παίζει ρόλο ο νους του Χριστού, δηλ. η φωνή του στην καρδιά μας. Εντύπωση 
κάνει το ερώτημα του Κυρίου σ’ εκείνο τον νομοδιδάσκαλο που σηκώθηκε και τον πείραζε με το ερώτημα «Διδάσκαλε, τι 
πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;» Ο Χριστός του απάντησε: «Τι γράφει ο νόμος; Τι καταλαβαίνεις;» 
(Λκ 10:26). Μ’ άλλα λόγια, δεν έχει απλώς σημασία τι γράφει ο νόμος αλλά και τι καταλαβαίνουμε με τον νου του Χριστού 
που μιλάει στην καρδιά μας. Και στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος μαζί με τα διάφορα επιχειρήματα για ένα ζήτημα επικαλείται 
και τον «νουν του Χριστού» (Α΄ Κορ 2:15-16).  
 Αρνητικό παράδειγμα ανθρώπου που δεν ακολούθησε την ανώτερη λογική που έπρεπε να έχει σαν λατρευτής του 
Θεού, είναι ο Δαβίδ. Πήγε και μοίχευσε με τη γυναίκα του στρατηγού του, του Ουρία. Ο Δαβίδ ήξερε τι γράφει ο νόμος. Το 
ερώτημα είναι τι καταλάβαινε ή τι ήθελε ή τι άφηνε τον εαυτό του να καταλάβει με την κοινή λογική που του είχε δώσει ο 
Θεός. Πολύ προτού δοθεί ο νόμος, ο Ιώβ ήξερε στην εποχή του (την προ-πατριαρχική) ότι η μοιχεία «είν’ ανομία επαίσχυντη 
κι αμάρτημα που οι δικαστές θα ’πρεπε αυστηρά να τιμωρούνε» (31:11). Σήμερα το παιδί του Θεού δεν έχει κανένα 
εξωτερικό νόμο με εντολές να ακολουθεί αλλά έχει τον νόμο του Θεού γραμμένο στην καρδιά του. Ο Θεός μάς μιλάει μέσα 
στη συνείδησή μας, αν αφήνουμε το Πνεύμα του να μας μιλάει, και δεν το σβήνουμε. Και, βέβαια, ο Θεός μάς μιλάει διά της 
προσευχής, όταν ζητήσουμε από το Πνεύμα του να μιλήσει στην καρδιά μας. Κι αν ακούμε τη φωνή του Θεού μέσα μας, τότε 
σίγουρα θα προλαβαίνουμε τα προβλήματα. Κι ο Χριστός είπε: «τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με 
ακολουθούν». 
 

4. Οι νόμοι της χώρας. 
Ένας τελευταίος τρόπος να προλαβαίνουμε τα προβλήματα ως χριστιανοί είναι να είμαστε νομοταγείς αλλά και να 
χρησιμοποιούμε σωστά τα δικαιώματα που μας δίνει η νομοθεσία. Οι νόμοι είναι για να μας προστατεύουν κι όχι να μας 
δημιουργούν προβλήματα. Ο Παύλος εξηγεί στους πιστούς της Ρώμης τη σημασία και τον σκοπό των νόμων (Ρωμ 13:1-5).   
Ο Θεός έβαλε τους νόμους, ή ενέπνευσε τους ανθρώπους που τους έταξε να διοικούν, επειδή θέλει η ζωή μας να είναι 
καλύτερη. Και πρέπει να τηρεί ο χριστιανός τον νόμο ακόμα και για τη συνείδησή του ‒όχι από φόβο. Αν δεν τηρήσει κανείς 
τους φορολογικούς νόμους, τους αστικούς νόμους, τους ποινικούς νόμους ή ακόμα και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
φαντάζεστε τι ζούγκλα θα γίνει ο τόπος. (Μεταλληνός: φανταστείτε τι ζούγκλα θα γίνουμε αν για μία μόνο μέρα ανασταλούν 
όλοι οι νόμοι!)  
 Από την άλλη μεριά, η εξέλιξη ανά τους αιώνες του πολιτισμού και ειδικότερα του νομικού πολιτισμού, του Διοικητικού 
και του Συνταγματικού Δικαίου κλπ. ιδίως μετά τον Διαφωτισμό (17ος -18ος αι.) δίνουν και νομικά δικαιώματα στον σημερινό 
χριστιανό. Αν στην εποχή του ο Παύλος μπορούσε να επικαλεστεί τον αυτοκράτορα και να πάει να απολογηθεί στη Ρώμη ‒
επικαλέστηκε δηλ. το δικαίωμα της ετεροδικίας που είχε ως ρωμαίος πολίτης‒ πόσο μάλλον σήμερα με τον σημερινό 
πολιτισμό, μπορεί κι ο κάθε πιστός να χρησιμοποιήσει τους νόμους και να προλάβει προβλήματα. Παράδειγμα: το 
Εμπράγματο Δίκαιο λέει ότι τὰ ὑπερκείμενα εἵκει τοῖς ὑποκειμένοις. Αν τώρα κάποιος φίλος σου σου προσφέρει δωρεάν  
και καλή τη πίστει το οικόπεδό του για να χτίσεις αλλά εσύ εξετάσεις ποιανού είναι το οικόπεδο και δεν δεχτείς τη δωρεά, 
τότε προλαβαίνεις πολλά προβλήματα. Επίσης, προλαβαίνεις προβλήματα αν πας να αγοράσεις ένα σπίτι και κάνεις 
ενδελεχή έλεγχο των τίτλων και μηχανικό έλεγχο. Τέλος, προλαβαίνεις πολλά προβλήματα αν υπακούσεις τον νόμο και 
φοράς κράνος όταν οδηγείς τη μηχανή σου και ζώνη όταν οδηγείς αυτοκίνητο ή όταν βάζεις αλυσίδες στα χιόνια κλπ. 
Προλαβαίνεις πολλά προβλήματα υπακούοντας στους νόμους. Αν δεν το κάνεις, μπλέκεις. 
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