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Η προσευχή 
του Κυρίου
Είναι γνωστό πως η προσευχή αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της
Εκκλησίας του Χριστού. Σαν πράξη ή διαδικασία ήταν γνωστή στην
Παλαιά Διαθήκη, όπου η ιδέα της προσευχής διαπερνά όλα τα βιβλία
της. Συναντάμε δοξολογίες, ευχαριστίες, θρήνους και ικεσίες. Οι
Ιουδαίοι από τους χρόνους της αιχμαλωσίας, έχουν και ξεχωριστές
ώρες προσευχής. Ο Δανιήλ, για παράδειγμα, είχε τακτές ώρες
προσευχής. Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας μαρτυρούν κι αυτά
για την ευρύτατη γκάμα κάθε είδους προσευχής. Τα βιβλία Έσδρας-
Νεεμίας και το 9ο κεφάλαιο του Δανιήλ περιέχουν δημόσιες προσευχές
μετάνοιας.
     Στο Κατά Ματθαίον ο Χριστός κάνει προσεκτικούς τους ακροατές
του ενάντια σε δύο μη αυθεντικά είδη προσευχής: στην προσευχή των
Φαρισαίων, που ήταν πομπώδης και επιδεικτική (Ματθ. 6:5) και σ’
εκείνες του ελληνορωμαϊκού κόσμου (Ματθ. 6:7), που ήταν με πολλά
επαναλαμβανόμενα ανούσια λόγια, που τα έλεγαν τραγουδιστά.
     Η «Προσευχή του Κυρίου», προβάλλεται σαν υπόδειγμα σύντομης
και περιεκτικής προσευχής, πρωταρχικά του ευσεβή Εβραίου, αλλά
που στη συνέχεια φαίνεται την αγκάλιασε και η πρώτη εκκλησία. Σ’
αυτή την προσευχή βασίζονται και οι φετινές συμπροσευχές μας. 
     Ευχόμαστε, στην αρχή κιόλας του Καινούργιου Χρόνου, καθώς
ξεκινάμε τη ζωή της κοινότητάς μας με προσευχή, ο παντοδύναμος
Κύριος να σκύψει και ν’ ακούσει με ευμένεια τις δεήσεις και τις
εξομολογήσεις μας, καθώς του ζητάμε να έρθει και να κάνει αισθητή
την παρουσία του στη ζωή μας. 

Η συντονιστική Επιτροπή του ΠΕΣ
���
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Πατέρα μας, που βρίσκεσαι
στους ουρανούς...
«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς» (Ματθαίος 6:9α)

Βιβλικά αναγνώσματα
Ιωάννης 17:1-26· Α΄ Ιωάννου 3:1-24

Σκέψη της ημέρας

Μ’ αυτή τη μικρή εισαγωγή, ο Κύριος μας διδάσκει ότι η προσευχή μας πρέπει ν’
απευθύνεται στον Θεό, κι αυτό πρέπει πάντοτε να γίνεται καθώς τον αναγνωρίζουμε πως
είναι ο ουράνιος «Πατέρας μας». Ο όρος «Πατέρας» αλλού στη Γραφή δηλώνεται και ως
«Αββά» (Μάρκ. 14:36· Ρωμ. 8:15· Γαλ. 4:6) ή «πατερούλη» στην καθημερινή γλώσσα.
       Όταν αποκαλούμε τον Θεό «Πατέρα μας» δείχνουμε αμέσως από την αρχή ότι τον
εμπιστευόμαστε, κάτι που το κάνουμε επειδή είμαστε γνήσια παιδιά του. Πολλοί πατεράδες
εγκαταλείπουν, παραμελούν ή ξεχνούν τα παιδιά τους. Δεν συμβαίνει αυτό με τον ουράνιο
Πατέρα μας. Μπορεί να «βρίσκεται στους ουρανούς», είναι, ωστόσο, πάντοτε παρών και
προσιτός σ’ εμάς τα παιδιά του. Ασχολείται με την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. 
       Όταν αποκαλούμε τον Θεό «Πατέρα μας» δηλώνουμε κι ότι τον αναγνωρίζουμε σαν
πηγή της φυσικής και της πνευματικής ζωής μας. Είναι ο δημιουργός μας (Γέν. 1:26-27·
Μαλ. 2:10) αλλά ειδικότερα, εμείς είμαστε παιδιά του (Ιωάν. 1:12-13). Γίναμε γιοι του και
θυγατέρες του διά της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Αυτό μας δίνει το θάρρος και το
δικαίωμα όχι μόνο να τον πλησιάζουμε σαν παιδιά του αλλά και να απολαμβάνουμε τη ζωή
μας απόλυτα εμπιστευμένοι σ’ αυτόν. Επομένως, η προσφώνηση «Πατέρα μας» δηλώνει
ότι αποδεχόμαστε την απόλυτη κυριαρχία του στη ζωή μας. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να
τον υπακούμε απόλυτα, να τον τιμάμε και να τον υποληπτόμαστε (Μαλ 1:6). Η μεγάλη «και-
νοτομία» του «Πάτερ ημών» είναι ότι μας προτρέπει να απευθυνόμαστε στον Θεό με αυτή
την προσφώνηση: «Πατέρα», κάτι που ο Εβραίος ήταν αδιανόητο να κάνει!
       Όταν λέμε «Πατέρα μας» πρέπει ακόμη να ξαναθυμηθούμε κι ότι είμαστε όλοι παιδιά
που ανήκουμε στον ίδιο Πατέρα, ακόμη κι αν έχουμε διαφορετικό χρώμα ή αν ανήκουμε
σε διαφορετικό φύλο ή κοινωνικό επίπεδο κλπ.
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Εδάφια της ημέρας
Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού.
Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό ούτε κάνει τους αν-
θρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μάς δίνει το θάρρος να λέμε
τον Θεό: «Αββά, Πατέρα μου!» Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας
πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού, λοιπόν, είμαστε παιδιά, είμαστε και
κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού, που θα μετάσχουμε μαζί με το Χριστό στη θεϊκή δω-
ρεά… (Ρωμ. 8:14-17).

Θέματα προσευχής
✽ Η γνώση ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας να γίνει καθημερινή πηγή ενθάρρυνσης στη

ζωή μας
✽ Ο Θεός να μας βοηθήσει να δούμε την πνευματική πραγματικότητα στη χώρα μας και

να προσευχηθούμε για την ηγεσία των εκκλησιών μας, ποιμένες, πρεσβυτέρους και
διακόνους.

✽ Για την ίδρυση καινούργιων εκκλησιών και την αναζωπύρωση εκείνων που ήδη
υπάρχουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα

✽ Ο καινούργιος νόμος για τις θρησκευτικές κοινότητες να γίνει αιτία συνεργασίας και
ενότητας των εκκλησίων μας.

✽ Για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας και της Ευρώπης γενικότερα.

Κάνε να σε δοξάσουν 
όλοι ως Θεό
«Αγιασθήτω το όνομά σου» (Ματθαίος 6:9β)

Βιβλικά αναγνώσματα
Ψαλμοί 8:1-10· 19:1-14

Σκέψη της ημέρας

Ο Ιησούς μάς διδάσκει να προσευχόμαστε ο Πατέρας ο ουράνιος ν’ ανοίξει τα
πνευματικά μάτια των ανθρώπων και να τον δοξάσουν όλοι ως Θεό. Ο Θεός δημιούργησε

Δ ε υ τ έ ρ α  5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015



5

τους κόσμους γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό: να τον δοξάζουν. Κατά τον ίδιο τρόπο όλο το
σχέδιο της σωτηρίας είναι έτσι δομημένο ώστε να υμνεί τη δόξα του Θεού (Ρωμ. 11:33-36·
Εφεσ. 1:4-6). Αν η δόξα αποδίδεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα, καταστρέφεται
αυτό που μόνο στον Θεό ανήκει.
       «Αγιάζω» το όνομα του Θεού, εξάλλου, σημαίνει ξεχωρίζω τον Θεό σαν ένα πρόσωπο
άγιο και ιδιαίτερο. Σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Θεού είναι άπειρα
ανώτερο από τους τίτλους του ή από οποιαδήποτε προσφώνηση. Το όνομά του προσδιορίζει
όλα όσα Αυτός είναι. Δείχνει τον χαρακτήρα Του, τα σχέδιά Του για μας, το θέλημά Του και
την εξουσία Του (Έξοδ. 34:5-7). Ο Ιησούς Χριστός μάς διδάσκει εδώ να δοξάζουμε τον Θεό
γι’ αυτό που είναι. Η συγκεκριμένη προσευχή θα πρέπει να εκφράζει την πεποίθησή μας
ότι ο Πατέρας μας είναι διαφορετικός απ’ όλους τους άλλους ως προς την υπεροχή του,
την αγιότητά του, την αγάπη του και τη χάρη του. Αυτό μας υποχρεώνει να εξετάζουμε ως
χριστιανοί τους εαυτούς μας: τον δοξάζουμε με τη ζωή μας; Κάθε εγωιστική πράξη μας
δεν δοξάζει το όνομα του Πατέρα μας -το ατιμάζει. 
       «Αγιάζω το όνομα του Θεού» σημαίνει δίνω τη μαρτυρία μου για ό,τι έχει κάνει, και
Τον δοξάζω -δείγμα βαθιάς ευγνωμοσύνης και ειλικρινούς αναγνώρισης (Ψαλ. 34:1-3).
Αποδίδουμε στον Θεό αυτό που του αξίζει είτε άμεσα, υψώνοντας τις προσευχές μας και
τη δοξολογία μας προς αυτόν, είτε έμμεσα, διακηρύττοντας στους άλλους γύρω μας τι έχει
κάνει για μας. Αγιάζουμε όμως το όνομα του Θεού και με το να βαδίζουμε σύμφωνα με το
θέλημά Του. Πώς είναι άραγε το καθημερινό μας περπάτημα; 

Εδάφια της ημέρας
Τον Κύριο δοξάζει όλη η ύπαρξή μου· οι καταπιεσμένοι ας τ’ ακούσουν κι ας χαρούν.
Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου, όλοι μαζί το όνομά του ας το δοξάσουμε! Τον
Κύριο αποζήτησα και μ’ αποκρίθηκε, με λύτρωσε απ’ όλους μου τους φόβους (Ψαλ. 34:2-
4).

Θέματα προσευχής
✽ Προσευχόμαστε όλοι να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα μας ως Θεό, παντού στη γη.
✽ Προσευχόμαστε ειδικότερα το όνομά του να αγιάζεται στη ζωή μας, έτσι που να

μπορούμε να διακηρύττουμε πειστικά τη δόξα Του.
✽ Για τις ευαγγελιστικές κινήσεις και εκδηλώσεις της κοινότητάς μας
✽ Για διακονίες που υπηρετούν παιδιά και νέους. Για τις κατασκηνώσεις μας και τα

διάφορα συνέδρια της κοινότητάς μας. Μέσα απ’ αυτές τις διακονίες να δοξάζεται ο
Θεός.

✽ Για την προετοιμασία νέων ηγετών και το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο.
✽ Για αλλαγή νοοτροπίας και διάθεσης στα μέλη της κοινότητας των εκκλησιών μας. Η

τόνωση της προσωπικής μαρτυρίας είναι πρωταρχική ευθύνη όλων μας.
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(Κάνε) να έρθει 
η βασιλεία σου
«Ελθέτω η βασιλεία σου» (Ματθαίος 6:10α)

Βιβλικά αναγνώσματα
Ιερεμίας 33:14-26· Ματθαίος 22:1-144

Σκέψη της ημέρας

Μ’ αυτή την προσευχή αποζητάμε τη βασιλεία του Θεού, μια βασιλεία όπου ο Θεός
και μόνον αυτός είναι Κύριος και Βασιλιάς. Πρόκειται για μια επίγεια βασιλεία (Ματθ.
6:10α) αλλά που δεν προέρχεται απ’ αυτόν εδώ τον κόσμο με τα συστήματά του. Ο ίδιος ο
Κύριος έδωσε αυτό τον ορισμό της βασιλείας του μπροστά στον Πιλάτο (Ιωάν. 18:36). Όταν
προσευχόμαστε «κάνε να έρθει η βασιλεία σου» σημαίνει ότι ζητάμε να εκπληρωθούν τα
σχέδια του ουράνιου Πατέρα μας στη γη. Η βασιλεία Του «έρχεται» όταν αυτός βασιλεύει
στις καρδιές των ανθρώπων, κι αυτό αρχίζει όταν ακούν το ευαγγέλιο και δέχονται
προσωπικά τον Ιησού Χριστό σαν Σωτήρα και Κύριο στη ζωή τους. Μπορούμε έτσι να
λέμε πως η βασιλεία του Θεού είναι παρούσα στις καρδιές των πιστών (Λουκ. 17:21). 
       Όταν προσευχόμαστε να έρθει η βασιλεία του Θεού, σημαίνει ότι ζητάμε να γίνεται
αισθητή η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού στη ζωή τού κάθε παιδιού του Θεού. Αυτό
αρχίζει τη στιγμή που ο άνθρωπος στρέφεται στον Χριστό και γίνεται έτσι πολίτης της
βασιλείας Του. 
       Για την ώρα η βασιλεία του Θεού στη γη υπάρχει μέσα μας, μ’ άλλα λόγια στην καρδιά
και στον νου όλων όσοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό, και είναι αυτός Βασιλιάς τους. Η
προσευχή μας πρέπει να είναι ο αριθμός των χριστιανών να αυξηθεί στον κόσμο. Η
βασιλεία για την οποία προσευχόμαστε σήμερα, και της οποίας πρόγευση έχουμε ήδη,
είναι ανυπολόγιστης αξίας (Ματθ. 13:44-46). Ο έμπορος της παραβολής πήγε και πούλησε
όλα όσα είχε για ν’ αγοράσει αυτό τον θησαυρό. Η πνευματική αυτή βασιλεία θα
ολοκληρωθεί μόνον όταν το κακό καταστραφεί κι ο Θεός θα δημιουργήσει τους νέους ου-
ρανούς και τη νέα γη (Αποκ. 21:1). Καθώς, λοιπόν, προσευχόμαστε στον Πατέρα Θεό
«κάνε να έρθει η βασιλεία σου», αναφερόμαστε και στη δεύτερη Έλευση του Κυρίου μας,
όπως μας λέει κι ο απόστολος Ιωάννης στο Αποκ. 22:20: «Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα
αυτά λέει: “ναι, έρχομαι σύντομα”. Αμήν· ναι, έλα, Κύριε Ιησού». Τότε θα απαντηθούν οι
προσευχές μας σε όλη τους την πληρότητα. 
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Εδάφιο της ημέρας
Μην ξεχνάτε πως η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη,
ειρήνη και χαρά, που δίνει το Άγιο Πνεύμα (Ρωμαίους 14:17).

Θέματα προσευχής
✽ Προσευχόμαστε η βασιλεία του Θεού να εγκαινιαστεί σήμερα στην καρδιά και στη

ζωή όσων ακόμη δεν γνωρίζουν τον Χριστό.
✽ Προσευχόμαστε η βασιλεία του Θεού να κυριαρχεί πάντοτε στην καρδιά μας, στις

επιλογές μας, στις προσδοκίες μας ώστε να εκπληρώνεται το θέλημά Του στη ζωή
μας.

✽ Να «έρθει η βασιλεία του Θεού» σε ανθρώπους που ζουν γύρω μας χωρίς Χριστό. Για
τον τεράστιο ιεραποστολικό αγρό που ο Θεός έχει φέρει στην πατρίδα μας.

✽ Για διακονίες που υπηρετούν ξένους και πρόσφυγες και για τις αλλοδαπές εκκλησίες
που λειτουργούν στην πατρίδα μας.

✽ Η θρησκευτική ηγεσία της χώρας μας να διακηρύξει και να εφαρμόσει τις αρχές και
αξίες του ευαγγελίου σε μια εκκοσμικευμένη κοινωνία.

(Κάνε) να γίνει το θέλημά σου
και από τους ανθρώπους, 
όπως γίνεται από τις ουράνιες
δυνάμεις
«Γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης»
(Ματθαίος 6:10β)

Βιβλικά αναγνώσματα
Ματθαίος 26:36-46

Σκέψη της ημέρας

Μέχρι τώρα η συγκεκριμένη προσευχή πρέπει να επικεντρώνεται στο «όνομα»,
στη «βασιλεία», στο «θέλημα» του Πατέρα. Αυτό δείχνει ποιες θα πρέπει να είναι οι
προτεραιότητες στη ζωή της προσευχής μας.

Τ ε τ ά ρ τ η  7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
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      O ουράνιος Πατέρας μας είναι ο κυρίαρχος Θεός αλλά μέσα στην κυριαρχία Του
επιτρέπει στους ανθρώπους να ενεργούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως αυτοί
θέλουν. Ο Θεός δεν είναι κανένας δικτάτορας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος από
πατεράδες που επιβάλλουν το θέλημά τους στα παιδιά τους. Το αίτημα «Κάνε να γίνει
το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις»
δείχνει ότι το θέλημα του Πατέρα μας Θεού δεν εκτελείται πάντοτε στη γη. Η προσευχή
μας θα πρέπει να είναι ο κάθε άνθρωπος στη γη να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με το
τέλειο θέλημα του Θεού. Το ίδιο αίτημα είναι κι ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στις
ιδέες και τα συστήματα του παρόντος Αιώνος, ο οποίος κυριαρχείται από τον διάβολο.
Είναι σαν να προσευχόμαστε να εξουδετερωθεί ολοκληρωτικά το θέλημα του
διαβόλου.
      Όταν προσευχόμαστε μ’ αυτό το αίτημα, ζητάμε πρωταρχικά το θέλημα του
ουράνιου Πατέρα μας να γίνει και δικό μας θέλημα. Όχι το αντίστροφο! Πρέπει ν’ ανα-
γνωρίζουμε ότι ο Θεός ξέρει ποιο είναι το καλό, και να ταυτίζουμε το θέλημά μας με
το δικό του. Η υπερηφάνεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτού του θελήματος. Για να
γίνει το θέλημα του Θεού αποδεκτό, κι αν είμαστε ειλικρινείς όταν προσευχόμαστε για
κάτι τέτοιο, πρέπει να αποβάλουμε τον εγωκεντρισμό μας. Ανθρωπίνως μιλώντας,
αυτό δεν είναι και τόσο απλό. Είναι, ωστόσο, δυνατόν διά της χάριτος του Αγίου
Πνεύματος. Το παράδειγμα μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας όταν μια σκοτεινή
νύχτα προσευχήθηκε στον Κήπο της Γεθσημανή, και τρεις φορές ζήτησε το θέλημα
του Πατέρα του (και του δικού μας) να γίνει στη γη, όπως και στον ουρανό (Ματθ.
26:39-44).

Εδάφιο της ημέρας
Είμαστε βέβαιοι ότι, αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο
καλό του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του
σχέδιο (Ρωμαίους 8:28).

Θέματα προσευχής
✽ Προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει πνευματική σοφία να γνωρίζουμε το θέλημά

Του (Ψαλμοί 119:27 και 33).
✽ Να γίνεται το θέλημα του Θεού στο γάμο και στην οικογένεια που σήμερα περνάνε

κρίση. Προσευχή για τα νεαρά και μεγαλύτερα ζευγάρια των εκκλησιών μας.
✽ Για την ανάπτυξη καλών σχέσεων μέσα στις κοινότητές μας: για πνεύμα ενότητας

και συγχωρητικότητας.
✽ Για τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο και άλλους παρόμοιους οργανισμούς

που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της ενότητας ανάμεσα στους χριστιανούς.
✽ Για τους Έλληνες ιεραποστόλους που υπηρετούν σ’ άλλες χώρες.
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Δώσε μας σήμερα 
τον απαραίτητο 
για τη ζωή μας άρτο
«Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον» (Ματθαίος 6:11)

Βιβλικά αναγνώσματα
Δευτερονόμιον 8:6-18· Ματθαίος 6:25

Σκέψη της ημέρας

Πολλοί από μας, γεννήματα της αφθονίας του δυτικού πολιτισμού, ίσως σκεφτούμε
πως αυτό το αίτημα δεν έχει θέση στις σημερινές δυτικές κοινωνίες. Γιατί να ζητήσουμε
από τον Θεό κάτι που το ’χουμε σε αφθονία; Ίσως ένα τέτοιο αίτημα να ισχύει περισσότερο
για κοινωνίες της Αφρικής και σε άλλες υπανάπτυκτες περιοχές, όπου είναι δύσκολο οι
άνθρωποι να εξασφαλίσουν ένα γεύμα την ημέρα! Ας σκεφτούμε όμως: παύει όμως ο
Θεός να είναι η πηγή όλων αυτών έχουμε; (Δευτ. 8:18).
       Τι σημαίνει η φράση «τον άρτον ημών τον επιούσιον»; Σίγουρα σημαίνει το ψωμί που
χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Θα μπορούσε να σημαίνει το ψωμί μας για σήμερα αλλά κι
επίσης το ψωμί μας για την επόμενη μέρα. Όποια εκδοχή και αν πάρουμε, τονίζει το
γεγονός ότι κάθε μέρα εξαρτιόμαστε από τον ουράνιο Πατέρα μας για την αντιμετώπιση
των βασικών αναγκών μας, υλικών και πνευματικών. Οπωσδήποτε εδώ περιλαμβάνονται
όλες οι καθημερινές ανάγκες. Κι ο Χριστός μάς διδάσκει να περιοριζόμαστε σ’ αυτά που
πραγματικά έχουμε ανάγκη. Ο Θεός, εξάλλου, ξέρει τις ανάγκες μας προτού εμείς τις
φέρουμε μπροστά του.
       Αυτό το αίτημα, εξάλλου, για τις προσωπικές μας ανάγκες υποδηλώνει ότι γινόμαστε
κοινωνοί και των αναγκών των άλλων ανθρώπων γύρω μας. Όταν λέμε «Δώσε μας
σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο», η ικεσία μας πρέπει να επεκτείνεται και στις
ανάγκες, υλικές και πνευματικές, των φίλων μας και γενικότερα όλων των αναγκεμένων
παγκοσμίως.
       Η φρ. «Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο» σημαίνει κι ότι ανα-
γνωρίζουμε πως ο Θεός είναι η πηγή όλων των αγαθών που έχουμε ανάγκη. Πρέπει να
εμπιστευόμαστε για όλα στον Πατέρα μας, που ξέρει τι στ’ αλήθεια χρειαζόμαστε. 
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Εδάφιο της ημέρας
«Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί.
Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει κι όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα
και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι; Ή, αν του
ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι; Αφού, λοιπόν, εσείς, παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί,
ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας
σας θα δώσει αγαθά σ’ όσους του τα ζητούν» (Ματθαίος 7:7-11).

Θέματα προσευχής
✽ Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό, γιατί φροντίζει για όλες τις ανάγκες μας.
✽ Προσευχόμαστε και για τις ανάγκες των άλλων με την ίδια θέρμη που προσευχόμαστε

για τις δικές μας. Για τους ανέργους αδελφούς και οικογένειες σε ανάγκη.
✽ Για τους εφήβους και τους νέους των εκκλησιών μας.
✽ Για το έργο των πιστών μέσα στα σχολεία και ιδιαίτερα για διακονίες μέσα στα πανε-

πιστήμια ανάμεσα στους φοιτητές.
✽ Για τους άστεγους και απόρους και όλες τις διακονίες ελέους της κοινότητάς μας.

Και χάρισέ μας τα χρέη 
των αμαρτιών μας, 
όπως κι εμείς τα χαρίζουμε
στους δικούς μας οφειλέτες
«Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς 
αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών» (Ματθαίος 6:12)

Βιβλικά αναγνώσματα
Ματθαίος 18:21-35· Λουκάς 15:11:32

Σκέψη της ημέρας

Καθώς πλησιάζουμε με προσευχή τον ουράνιο Πατέρα μας, η είσοδός μας στην πα-
ρουσία Του μπορεί να εμποδιστεί από ένα σοβαρό πρόβλημα: την αμαρτία. Όλοι είμαστε
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αμαρτωλοί και είμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού (Ρωμ. 3:23). Αυτό είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημά μας. Κι αφού το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η αμαρτία, η μεγα-
λύτερη ανάγκη του είναι η άφεση των αμαρτιών του. Αυτή την άφεση προσφέρει ο
ουράνιος Πατέρας μας στον καθένα που τη ζητάει. 
       Ο λόγος του Θεού μάς υπενθυμίζει ότι για κείνους που είναι εν Χριστώ, δηλ. ενωμένοι
μαζί του ως πιστοί, δεν υπάρχει γι’ αυτούς θέμα καταδίκης (Ρωμ. 8:1). Στην καθημερινή
μας πορεία με τον Χριστό, ωστόσο, είναι αναγκαίος ο καθημερινός καθαρισμός, αν
θέλουμε η προσωπική μας σχέση με τον Πατέρα Θεό να διατηρηθεί σταθερή. 
       Ο Κύριος δεν μας διδάσκει μόνο να ζητάμε από τον Πατέρα μας την άφεση των
αμαρτιών μας. Προσθέτει -και είναι εντολή του λόγου του (Εφεσ. 4:32)- ότι πρέπει κι εμείς
«να χαρίζουμε τα χρέη στους δικούς μας οφειλέτες». Βέβαια, εδώ σε Ιουδαίους ακροατές
η εντολή δίνεται με τη μορφή της ανταπόδοσης: «όπως κι εμείς τα χαρίζουμε…» Μετά το
έργο του σταυρού, όμως, και τη σωτηρία που λαμβάνουμε δωρεάν, η εντολή είναι να χα-
ρίζουμε τα χρέη σε όσους μας χρωστούν επειδή μας χάρισε κι εμάς ο Θεός το υπέρογκο
χρέος των αμαρτιών μας, που εμείς δεν μπορούσαμε να εξοφλήσουμε. Αυτό δείχνει
άλλωστε η παραβολή του Χριστού για τον σκληρό δούλο (Ματθ. 18:23-35). Μια διαφήμιση
λέει «Γιορτάζουμε και χαρίζουμε». Αν γιορτάζεις κάθε μέρα την εν Χριστώ δωρεά που
έλαβες, τότε αυτή η χαρά σου σε ωθεί να δίνεις απλόχερα άφεση στους οφειλέτες σου για
τα απλά τους «παραπτώματα» (Ματθ. 18:32)! 

Εδάφιο της ημέρας
«Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει κι
εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα
παραπτώματά τους, ούτε κι ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα»
(Ματθαίος 6:14-15).

Θέματα προσευχής
✽ Ο Θεός να ενθαρρύνει τις καρδιές μας με πνεύμα εξομολόγησης στον ουράνιο

Πατέρα μας.
✽ Να σκεφτούμε τους ανθρώπους που δεν τους έχουμε ακόμα συγχωρήσει κι ας

ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει τη χάρη του να τους συγχωρήσουμε.
✽ Ας προετοιμάσουμε τις καρδιές μας να δεχτούν νέους πιστούς μέσα στις εκκλησίες

μας
✽ Ας προσευχηθούμε για ειδικές διακονίες όπως ανάμεσα στους Ρομά ή σε άλλες ευ-

αίσθητες ομάδες στην πατρίδα μας
✽ Ιδιαίτερες διακονίες ανάμεσα στους ηλικιωμένους όπως η «Λωίδα» και ο «Καλός Σα-

μαρείτης».
✽ Επίσης για το έργο που επιτελεί η κλινική Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη.
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Και μη μας αφήσεις 
να πέσουμε 
σε πειρασμό
«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν» (Ματθαίος 6:13α)

Βιβλικά αναγνώσματα
Γένεσις 39:1-23· Ματθαίος 4:1-10

Σκέψη της ημέρας

Με το σημερινό θέμα προσευχής βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ
σπουδαία ανάγκη μας: την πνευματική μας προστασία. Σαν ανθρώπινα όντα αντιμε-
τωπίζουμε κάθε μέρα διάφορες δοκιμασίες και ποικίλους πειρασμούς, καταστάσεις
συχνά πολύ σκληρές. Τα παιδιά του Θεού δεν αποτελούμε εξαίρεση. Πολλά παραδείγματα
έχει ο λόγος του Θεού γι’ αυτό: τον πειρασμό των πρωτοπλάστων· τον πειρασμό του
νεαρού Ιωσήφ στην Αίγυπτο· τις δοκιμασίες του Ιώβ· τον πειρασμό του ίδιου του
Κυρίου μας από τον διάβολο στην έρημο. 
      Είμαστε περικυκλωμένοι από καταστάσεις που μας εκθέτουν στον πειρασμό.
Ίσως αναρωτιόμαστε γιατί ο ουράνιος Πατέρας μας επιτρέπει ν’ αντιμετωπίζουν τα
παιδιά του τέτοιες καταστάσεις και γιατί κάποιοι απ’ αυτούς καταλήγουν να πέφτουν
στον πειρασμό. Πρέπει να θυμόμαστε πως ο ουράνιος Πατέρας μας δεν βάζει ο ίδιος
κανέναν σε πειρασμό (Ιακ. 1:13). Παρ’ όλα αυτά επιτρέπει να περνούν τα παιδιά του
από δοκιμασίες, συχνά πολύ δύσκολες, όπως είδαμε στα παραπάνω παραδείγματα.
Πολλές φορές αυτοί οι πειρασμοί έρχονται και μας βρίσκουν όταν είμαστε μόνοι και
πολύ ευάλωτοι. 
      Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Ιωσήφ της Παλαιάς Διαθήκης: ο πειρασμός ήταν
σαρκικός, και όλες οι συνθήκες στο σπίτι του Πετεφρή ήταν «ευνοϊκές». Κάτι ανάλογο
συνέβη με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευάλωτος κι εξαντλημένος καθώς ήταν
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μετά από μια νηστεία σαράντα ημερών, αντιμετώπισε πειρασμούς που στόχευαν στην
επιθυμία της σαρκός, στην επιθυμία των οφθαλμών και στην αλαζονεία του βίου.
Γιατί επιτρέπει ο Θεός να πειράζονται τα παιδιά του, που τόσο τα αγαπάει; Η απάντηση
είναι πως όταν ο Θεός επιτρέπει τέτοιες εμπειρίες στη ζωή των παιδιών του έχει έναν
πολύ καλό λόγο που το κάνει (Ιακ. 1:2-3). Η υπόσχεσή του είναι ότι δεν θα μας αφήσει
να πειραστούμε παραπάνω απ’ ό,τι μπορούμε ν’ αντέξουμε (Α΄ Κορ. 10:13). Όταν προ-
σευχόμαστε «και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό» απλά αναγνωρίζουμε
την αδυναμία μας και την ευάλωτη φύση μας, και δηλώνουμε την απόλυτη εξάρτησή
μας από τον Θεό να μας φυλάξει από του να αμαρτήσουμε τον καιρό που βιώνουμε
τον πειρασμό. 

Εδάφιο της ημέρας

«Κανένας απ’ αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μη λέει: «Ο Θεός με βάζει σε πει-
ρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό ούτε ο ίδιος βάζει σε πει-
ρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον
παρασύρει και τον εξαπατάει· έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και
γεννάει την αμαρτία· κι η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο» (Ιακ. 1:13-
15).

Θέματα προσευχής

✽ Για τη δύναμη που χρειαζόμαστε ν’ αντιστεκόμαστε στον πειρασμό και στον
εχθρό της ψυχής μας καθημερινά

✽ Για τις γυναίκες που έχουν διάφορες υπευθυνότητες στη διακονία και για τις
γυναίκες που προσπαθούν να συνδυάσουν το ρόλο της μητέρας και της εργαζό-
μενης.

✽ Για συνδέσμους πιστών γυναικών και την ανάπτυξή τους, καθώς και για τις
διακονίες και συνέδρια γυναικών στη χώρα μας.

✽ Για τις διακονίες ανάμεσα στις εκδιδόμενες γυναίκες στη χώρα μας.
✽ Για τις εκδόσεις της κοινότητάς μας, τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία κσι τη μαρτυρία

των πιστών του Χριστού στα ΜΜΕ καθώς και το διαδίκτυο.
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Αλλά γλίτωσέ μας 
από τον πονηρό 

«Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού» (Ματθαίος 6:13β)

Βιβλικά αναγνώσματα
Α΄ Τιμόθεον 6:1-21

Σκέψη της ημέρας

Σήμερα ζητάμε από τον Πατέρα μας να μάς γλιτώσει από τον πονηρό. Ο
σατανάς είναι ένας ξεπεσμένος άγγελος. Όλα, ωστόσο, δείχνουν ότι είναι πολύ
ενεργός και μάλιστα σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες. Έτσι, ο λόγος του Θεού μάς κάνει
προσεκτικούς (Α΄ Πέτρ. 5:8). Χρειαζόμαστε τη δύναμη και την προστασία του ουράνιου
Πατέρα μας. Όταν καμιά φορά σκοντάφτουμε, νιώθουμε πως ο διάβολος έχει κερδίσει
μια μεγάλη νίκη, αλλά ξέρουμε πως ο Πατέρας μας είναι δυνατός και θα μας ελευθε-
ρώσει.
      Όταν προσευχόμαστε «γλίτωσέ μας από τον πονηρό» δεν σημαίνει ότι περιμένουμε
παθητικά την απελευθέρωση να μας έρθει στο πιάτο! Ο Θεός μάς ζητάει να
συνεργαστούμε μαζί του στη διαδικασία της απελευθέρωσης. Αυτό σημαίνει να
κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για ν’ αποφύγουμε να πέσουμε στον πει-
ρασμό. Ο διάβολος μας σπρώχνει να σκοντάψουμε. Αλλά δεν μπορεί να μας
υποχρεώσει να αμαρτήσουμε. Η τελική απόφαση είναι δική μας. Το μυστικό είναι να
φύγουμε τρέχοντας από τον πειρασμό. Αυτή η φυγή δεν είναι δειλία, είναι τόλμη και
σοφία. Και πάνω απ’ όλα είναι συμπεριφορά βιβλική (Β΄ Τιμ. 2:22). Η δική μας
συμβολή είναι ν’ αντισταθούμε στον διάβολο. Και για ν’ αντισταθούμε καλύτερα είναι
ανάγκη να υποταχθούμε στον Θεό και στον λόγο του. Η απόκριση του Ιησού σε κάθε
πειρασμό ήταν «Γέγραπται…» 
      Πρέπει να ξέρουμε τι γράφει ο λόγος του Θεού, για να μπορούμε να προσφεύγουμε
σ’ αυτόν όταν τον χρειαζόμαστε (Ψαλμ. 119:11). Στον διάβολο αρέσουν οι προκλητικοί

Κ υ ρ ι α κ ή  1 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015



15

διάλογοι, όπως τότε με τον Χριστό στην έρημο. Αυτό όμως που δεν ανέχεται είναι η
αντίσταση. Όταν του αντιστεκόμαστε, το βάζει στα πόδια (Ματθ. 4:10· Ιακ. 4:7). Δεν το
βάζει κάτω, όμως. Καμουφλάρεται και ξανάρχεται με άλλη μορφή. Νά γιατί πρέπει
κάθε μέρα και με κάθε ευκαιρία να κάνουμε αυτή την προσευχή, προτού έρθει ο πει-
ρασμός. Όταν δεχόμαστε την επίθεση του πειρασμού ή μας πλήττουν άλλες δύσκολες
καταστάσεις, είναι δύσκολο να σκεφτούμε σωστά. Έτσι, καλύτερα και ασφαλέστερο
είναι να προσευχόμαστε συνέχεια προτού έρθει ο πειρασμός. 

Εδάφιο της ημέρας
«Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα
σας. Κι ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις του, δε 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΄ Κορινθίους 10:13).

Θέματα προσευχής
✽ Προσευχόμαστε ο Θεός ν’ απελευθερώσει τους αδελφούς μας που έχουν πέσει

στον πειρασμό του διαβόλου.
✽ Προσευχόμαστε ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσιος μέσα μας, για να μπορούμε

να νικάμε τον πειρασμό.
✽ Τις οργανώσεις και κάθε μεταφραστική προσπάθεια που σκοπό έχουν τη διάδοση

της Βίβλου στην πατρίδα μας («Ελληνική Βιβλική Εταιρία», «Γεδεωνίτες», «Εκδόσεις
Ο Λόγος», «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»).

✽ Για διακονίες που υπηρετούν την ιερότητα της ζωής ή εξαρτημένα άτομα της κοι-
νωνίας μας (Φιλήμων, ΠΙΣ, Κεραμέας κα)

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς σ’ όλες τις πόλεις της Ελλάδας που
υπάρχουν εκκλησίες διαφορετικών αποχρώσεων της Ευαγγελικής κοινότητας να
οργανώσουν κοινές συναθροίσεις προσευχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.evangelicals.gr

ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

Σύμφωνα με το πρόγραμμα
που θα ανακοινωθεί.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Με επιτυχία οργανώνονται εδώ και πολλά χρό-
νια απ’ τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, κοινές
συμπροσευχές σε διαφορετική εκκλησία κάθε
μέρα για όλη την Ευαγγελική κοινότητα, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται.



O  Π.Ε.Σ.:

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.

Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
___________________________________________________________

Κ. Παλαιολόγου 6 
546 22 Θεσσαλονίκη
___________________________________________________________

Τηλ. & φαξ: 
2310.273380
___________________________________________________________

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

Για περισσότερα
προγράμματα

προσευχής ή και
για οποιαδήποτε

άλλη πληροφορία
σε σχέση με το

έργο του Π.Ε.Σ.,
την εγγραφή σας

ως μέλος του
Π.Ε.Σ. και την

ενεργό συμμετοχή
σας, απευθύνεστε:

Στην ΑΘΗΝΑ:
_____________________________________________________________________________________________

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γ. Σουρή 14, 185 47 
(Ν. Φάληρο)  Πειραιάς���
_____________________________________________________________________________________________

Τηλ.: 210.4834001

Φαξ: 210.4834000

email: fotisr@amginternational.org

website:
www.evangelicals.gr

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Ε.Σ.:

Γιώργος Καλοτεράκης, πρόεδρος
Αιδ. Παντελής Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος
Φώτης Ρωμαίος,  γ. γραμματέας
Κατερίνα Κανταρτζή, ταμίας
Αιδ. Κων/νος Λαζαρίδης, μέλος
Ηλίας Χατζηελευθερίου, μέλος
Φιλήμων Καβάκας, μέλος

Θα ενθαρρύναμε ιδιαίτερα,
κατά τη διάρκεια αυτής της

εβδομάδας, μαζί με τις κοινές
συμπροσευχές τοπικών εκ-

κλησιών, λογίες για την οικο-
νομική ενίσχυση του Π.Ε.Σ.,

καθώς και την από κοινού τέ-
λεση του Δείπνου του Κυρίου

συνήθως την τελευταία Κυ-
ριακή της ίδιας εβδομάδας,
κάτι που είναι μέσα στο θέ-

λημα του Θεού, με πρόσθετες
ευλογίες για τους πιστούς.

Το παρών πρόγραμμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Προσευχής στα ελλη-
νικά εκδίδεται και κυκλοφορεί με τη φροντίδα και τη δαπάνη του Πανελ-
λήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου (Π.Ε.Σ.) που είναι μέλος:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
(EUROPEAN EVANGELICAL ALLIANCE)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ��
(WORLD EVANGELICAL ALLIANCE)


