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Σύντομη Περιγραφή
Πρόκειται σαφώς για μεγάλο αγαθό! Ένα αγαθό που έρχεται στη ζωή μας απ’
τον απόλυτα Αγαθό Θεό ή από δική Του παραχώρηση, για συγκεκριμένο λόγο
και σκοπό! Ένα αγαθό που αποβλέπει μονάχα στο καλό μας. Ναι!

Περιγραφή
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Περιεχόμενα
- ΠΡΟΛΟΓΟΣ
- 1. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ!
- 2. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ!
- 3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η … ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ!
α. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θλίψεις!
β. Πηγή τους είναι η παρακοή στις εντολές του Θεού.
γ. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα αμαρτωλής ζωής.
δ. Άλλοτε, πάλι, τις δημιουργούμε κι από μόνοι μας!
ε. Τις επιτρέπει ο Θεός σαφώς για το καλό μας!
στ. Είναι καλό να αναζητούμε τις αιτίες!
- 4. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ
α. Ο Θεός με τις δοκιμασίες και τις θλίψεις επεμβαίνει στη ζωή μας
όπως ο
ιατρός!
β. Οι δοκιμασίες αποβλέπουν στην μετάνοια και την επιστροφή μας
γ. Για το εν γένει πνευματικό μας όφελος, που πολλές φορές δεν
αντιλαμβανόμαστε!
δ. Για την ανάδειξη της αρετής αλλά και της σοφίας των ευσεβών.
ε. Για να επιτύχουμε μεγαλύτερα κατορθώματα και έπαθλα!
στ. Για τον σωφρονισμό όσων έσφαλαν.
ζ. Για την ανάδειξη της αληθινής μας αγάπης προς τον Θεό.

η. Αλλά και για άλλους λόγους που δεν γνωρίζουμε!
- 5. ΟΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ
α. Περιορίζουν το κακό!
β. Αυξάνουν την υπομονή μας!
γ. Μας κάνουν να ελπίζουμε στον Θεό και την αιώνια δόξα!
δ. Εκτιμούμε καλύτερα τις δωρεές Του!
ε. Μας ταπεινώνουν!
ς. Μας οικοδομούν πνευματικά!
ζ. Λαμπρύνουν τους εναρέτους!
η. Μας … ανακουφίζουν!
θ. Μας αγιάζουν!
ι. Πρόκειται για μεγάλο αγαθό!
ια. Να ανησυχούμε όταν δεν έχουμε θλίψεις στη ζωή μας!
ιβ. Είναι απαραίτητο να προετοιμάζουμε τα παιδιά για τις θλίψεις της
ζωής!
- 6. ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΘΛΙΨΕΙΣ
α. Υπάρχουν και θλίψεις χωρίς κέρδος!
β. Όπως και οι φοβερές και ανυπόφορες θλίψεις της αμαρτίας!
- 7. ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ
α. Να έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Θεό.
β. Να τις αποδεχόμαστε ευχαρίστως δοξάζοντας Τον!
γ. Μονάχα στον Θεό να ελπίζουμε!

δ. Στο Θεό να καταφεύγουμε και πουθενά αλλού!
ε. Να τις υπομένουμε με κάθε γενναιότητα!
ς. Να μην λιποψυχήσουμε ποτέ!
ζ. Να τις υπερβαίνουμε!
η. Όπλο μας ας είναι και οι αγαθοί λογισμοί.
θ. Υπόδειγμα και συμπαραστάτες μας οι Άγιοι!
ι. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τη ζημιά σε κέρδος!
ια. Βοηθά η συμπαράσταση και ο καλός λόγος των άλλων.
ιβ. Όλα να αποβλέπουν στο να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό!
- 8. ΚΙ ΑΚΌΜΗ…
α. Τι σημαίνει «Σ’ εκείνους που αγαπούν τον Θεό, όλα συνεργούν στο
καλό
τους»;
β. Ποια είναι η κατά Θεόν ευφροσύνη;
- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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