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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 2017

Η Ελευθερία της Συνείδησης
«Εδώ στέκομαι. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να κάνω!» Λέγεται πως ο Μαρτίνος Λούθηρος
μετά από μία μέρα περίσκεψης έκανε αυτή την ιστορική διακήρυξη στο δικαστήριο του
Καρόλου Ε΄, στην πόλη Βορμς της Γερμανίας. 

Τα παραπάνω λόγια του Λούθηρου τον έθεσαν εκτός νόμου. Τα ίδια λόγια, ωστόσο, τον
ανέδειξαν σε θεμελιωτή της σύγχρονης αντίληψης της Ελεύθερης Συνείδησης. Λίγο πριν
απ’ αυτή τη δήλωσή του είχε πει: «Αντικρούστε, αν μπορείτε, τους ισχυρισμούς μου με
βάση τις Γραφές, κι εγώ θ’ ανακαλέσω όλα όσα έχω πει». 

Η Εβδομάδα Προσευχής 2017 υπό την αιγίδα του Ευαγγελικού Συνδέσμου είναι βασισμένη
στις τέσσερις Μοναδικότητες που σφράγισαν τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, έθεσαν τον
Λούθηρο και πολλούς άλλους εκτός νόμου, αλλά και διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο.

Οι Μοναδικότητες αυτές μπορούν ακόμη και σήμερα να βάλουν τους γνήσιους χριστιανούς
στο περιθώριο. Σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι σχετικά, δεν κερδίζει κανείς
διακηρύττοντας απόλυτες αξίες!

Έχουμε ποτέ σκεφτεί ότι η Ελευθερία Συνείδησης έχει νόημα σε μια κοινωνία που
πιστεύει και ανέχεται τις απόλυτες αξίες; Και όμως, ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι
απόλυτες αξίες όχι μόνο απαγορεύονται αλλά κι αυτοί που τις πιστεύουν φτάνουν ακόμη
και να τιμωρούνται γι’ αυτό.

Καθώς κυλάει αυτή η Εβδομάδα Προσευχής, ας προσπαθήσουμε όλοι να ξαναδούμε τι
σημαίνει να κρατάμε σφιχτά αυτές τις Μοναδικότητες:

Sola Scritura – Μόνον η Βίβλος – Πάνω από κάθε ανθρώπινη παράδοση.
Sola Fide – Μόνον η Πίστη – Πάνω από κάθε ανθρώπινη προσπάθεια.
Sola Gratia – Μόνον η Χάρη – Πάνω από κάθε ανθρώπινη αξία.
Solus Cristus – Μόνον ο Χριστός – Που είναι κι ο μόνος δρόμος.

Ευχόμαστε, αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα Soli Deo Gloria! Η Δόξα μόνο στον Θεό!

Με αγάπη Χριστού και προσευχή,

Thomas Bucher
Γενικός Γραμματέας 
του Ευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου

Σημείωση: Το Πρόγραμμα της εφετινής Εβδομάδας Προσευχής (2017) καταρτίστηκε
από κοινού από τα μέλη του γερμανικού, του αυστριακού και του ελβετικού Ευαγγε-

λικού Συνδέσμου. Τους ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την προσφορά τους
αυτή. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, τα βιβλικά κείμενα προέρχονται από τη

«Νέα Μετάφραση της Βίβλου» εκδ. Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, © 2003. 
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Μόνον ο Χριστός: 
η μία και μόνη Οδός
Ο Ιησούς του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή· κανείς δεν πηγαίνει στον
Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα» (Ιωάννης 14:6)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Εβραίους 1:1-3

Ένας επουράνιος Πατέρας αποφασίζει να κατέβει στη γη, διά της ενσάρκωσης του
Υιού του. Ο Υιός, ως ένας εντελώς αθώος, αναμάρτητος άνθρωπος, είναι ο μόνος που έχει τη
δύναμη να επαναφέρει την ξεπεσμένη δημιουργία στον δημιουργό της. Παίρνει στους ώμους
του την ενοχή όλης της δημιουργίας, κι έτσι πεθαίνει αυτός στη θέση της. Στη δική μας θέση. Ο
Πατέρας αποδέχεται αυτή τη θυσία και ανασταίνει τον Υιό του από τους νεκρούς.

Σε όλη την Ιστορία δεν υπάρχει καμιά άλλη ιστορία λύτρωσης σαν αυτή. Τι θυσία! Κι αυτός
ο Πατέρας, αυτός ο Θεός καλεί τώρα όλους να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός έδωσε
στον Υιό του εξουσία πάνω στα πάντα. Ο Χριστός είναι η μία και μόνη οδός προς τον Πατέρα,
και όσοι τον εμπιστεύονται βρίσκουν τη σωτηρία. 

Αυτή είναι μια μικρή περίληψη της πιο απίστευτης ιστορίας! Και ναι, ΕΙΝΑΙ ιστορία αληθινή!
Ο Χριστός μάς δίνει τη δυνατότητα να ξαναγεννηθούμε και να γίνουμε οι άνθρωποι που ήθελε
αρχικά ο Θεός να είμαστε. Ο Χριστός μάς ξανάδωσε την αληθινή ζωή, μια ζωή με τέτοια ελπίδα
και χαρά, που μπορεί να νικήσει ακόμη και τον θάνατο. Αν ρίξουμε μια ματιά στα συμφραζόμενα
του αρχικού εδαφίου μας, στην περιγραφή του τελευταίου Δείπνου, βλέπουμε πόσο ανίδεοι
ήταν οι μαθητές του Κυρίου σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο είχε έρθει εδώ στη γη (βλ.
Ιωάννης κεφ. 13-14). Ο Θωμάς δεν είχε απολύτως καμιά ιδέα τι σχεδίαζε να κάνει ο Ιησούς, κι
ο Πέτρος είχε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, που πίστευε ότι μπορούσε να θυσιάσει την
ίδια του τη ζωή για τον Διδάσκαλό του. Ο Ιησούς, ωστόσο, απαντάει με υπομονή, και τους δίνει
θάρρος. Οικοδομεί την εμπιστοσύνη τους σ’ αυτόν, και τους εξηγεί ότι το μονοπάτι που πρέπει
να βαδίσει έχει σκοπό να πάει ο ίδιος «να τους ετοιμάσει τόπο». «Στο σπίτι του Πατέρα μου»,
τους λέει, «υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής· αν δεν υπήρχαν, θα σας το ’λεγα. Εγώ πηγαίνω
να σας ετοιμάσω τόπο. Κι όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα ’ρθώ και θα σας πάρω
κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς» (Ιωάν. 14:2-3).

Ως χριστιανοί είμαστε οδοιπόροι προς την ουράνια πατρίδα. Συχνά χάνουμε το μονοπάτι
μας, κι αυτό μας κάνει να σταματάμε αβέβαιοι κι απορημένοι, όπως εκείνοι οι μαθητές. Δεν
πρέπει όμως να χάνουμε την πίστη μας. Κάτι για το οποίο είμαστε σίγουροι, είναι ότι έχουμε
κάποιον που μας οδηγεί. Δόξα στον Θεό, δεν είν’ ανάγκη να χαράξουμε δικό μας δρόμο! Διά
μέσου του Χριστού μπορούμε απλώς ν’ ακολουθούμε τον δρόμο που οδηγεί κατευθείαν στον
Πατέρα, στην ουράνια μας πατρίδα. Ο Ιησούς Χριστός μάς διαβεβαιώνει ότι θα μας οδηγήσει

Κ υ ρ ι α κ ή  8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017



4

εκεί. Έτσι, η προσευχή μας σήμερα επικεντρώνεται στον Υιό του Θεού. Ας χαρούμε όλοι μαζί
γι’ αυτό, καθώς όλοι μαζί, συνοδοιπόροι, βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο!

Επικεντρώνουμε: Φιλιππησίους 2:5-11

Ευχαριστούμε:

✽ Για το έργο της λύτρωσης. Που εσύ, Θεέ μας, συμφιλίωσες τον κόσμο με τον εαυτό σου
διά του Χριστού (βλ. Β΄ Κορ. 5:19).

✽ Που ο Χριστός βάδισε τον δρόμο του σταυρού, και έχει προετοιμάσει για μας τον δρόμο
για τον ουρανό.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι συχνά επιδιώκουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας.
✽ Ότι δεν συνειδητοποιούμε πάντοτε πως ο Ιησούς είναι η μόνη οδός προς τον Πατέρα.
✽ Ότι δεν αγαπάμε τους αδελφούς μας, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μη μας αναγνωρίζει

πως είμαστε μαθητές του Χριστού (βλ. Ιωάν. 13:35).

Παρακαλούμε:

✽ Να βρουν τον Κύριο Ιησού Χριστό όσοι αναζητούν τη σωτηρία σε δρόμους πλάνης (θρη-
σκευτικούς, μυστικιστικούς κ.ά.) 

✽ Να μην προδώσουμε ποτέ ως χριστιανοί την αγάπη του Χριστού.
✽ Να βοηθήσουμε και να αποδεχτούμε τους συνοδοιπόρους μας στον δρόμο προς τον

Πατέρα. 

Μόνον η Βίβλος: 
Το Θεμέλιό μας
Τότε ο Ιησούς τούς φώτισε το νου, για να καταλαβαίνουν τις Γραφές, και τους είπε: «Οι

Γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας, ν’ αναστηθεί από

τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών

σ’ όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών...»

(Λουκάς 24:45-48)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Β΄ Τιμόθεον 3:16
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Ο Χριστός είναι το κέντρο του λόγου του Θεού, και ο Χριστός μάς τον αποκαλύπτει.
Όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς συνάντησε δύο από τους μαθητές του που
πήγαιναν στο χωριό Εμμαούς. Ο Κύριος τους εξήγησε μέσα από τις Γραφές γιατί ο Μεσσίας,
που ήταν ο ίδιος, θα έπρεπε να πάθει, να πεθάνει και ν’ αναστηθεί ξανά. Σε όλη τη Βίβλο
υπάρχουν σημεία που δείχνουν τον Χριστό, που μαρτυρούν την Έλευση του Χριστού, που
κρατούν ζωντανή την πίστη όσων τη μελετούν και τη βιώνουν.

Εύκολα πολλές φορές ξεχνάμε το μεγάλο μας προνόμιο να έχουμε στα χέρια μας την Αγία
Γραφή, και μάλιστα εμείς οι Έλληνες να έχουμε την Καινή Διαθήκη γραμμένη πρωτότυπα στη
γλώσσα μας! Υπάρχουν ακόμη και σήμερα χιλιάδες που δεν έχουν τη Γραφή στη γλώσσα
τους, και χιλιάδες εκείνοι που δεν μπορούν να τη διαβάσουν. Όταν η Βίβλος μεταφράζεται για
πρώτη φορά σε μια γλώσσα, φέρνει μεγάλη χαρά σ’ εκείνους που τη διαβάζουν. Μια μαρτυρία
από την Τουρκία δείχνει πώς μια άλλη γλώσσα μπορεί να σε κάνει να δεις με άλλο μάτι τον
λόγο του Θεού, για παράδειγμα στην εικονική διατύπωση. Παραθέτουμε μια κατά λέξη
μετάφραση μιας περικοπής στα τουρκικά: «Σήμερα, που ακούτε τη φωνή του, μην αφήσετε την
καρδιά σας να βγάλει κάλους» (Εβρ. 3:15). Το σκληρό δέρμα γύρω από την καρδιά ... είναι μια
ζωντανή εικόνα. Μας προειδοποιεί να μην υποτιμήσουμε το μήνυμα της Γραφής και κλείσουμε
την καρδιά μας στον λόγο του Θεού. Μας λέει να μην προσπεράσουμε τη Βίβλο και θεωρήσουμε
κάποια λόγια της ότι είναι ξεπερασμένα, έξω από την εποχή μας.

Πριν από χρόνια, ένας ινδός θεολόγος δήλωνε ότι από τότε που μάθαμε γράμματα και δια-
βάζουμε τη Βίβλο, ξεχάσαμε να ακούμε τον λόγο του Θεού. «Όταν διαβάζω τη Βίβλο, τα μάτια
μου φυσιολογικά είναι πάνω από τα κείμενα. Όταν μέσα από τα κείμενα ακούω τη φωνή του
Θεού, τότε βάζω τον εαυτό μου κάτω απ’ αυτόν». Μπορούμε να εμπιστευτούμε τον λόγο του
Θεού. Το κήρυγμα που είναι βασισμένο στη Βίβλο ξυπνάει την πίστη μέσα μας, αφού η πίστη
έρχεται με την ακοή και απ’ αυτά που ακούμε (βλ. Ρωμαίους 10:17).

Επικεντρώνουμε: Ψαλμός 119:89-96

Ευχαριστούμε:
✽ Που η Βίβλος ή τμήματά της έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 2.500 γλώσσες και

διαλέκτους στον κόσμο, μόνον από τις Βιβλικές Εταιρίες. Μένουν ακόμη 4.455 γλώσσες
στις οποίες δεν έχει μεταφραστεί ούτε ένα απόσπασμα της Βίβλου.

✽ Για τους κήρυκες που το κήρυγμά τους είναι Χριστοκεντρικό και κρατούν άσβεστη την
πίστη των χριστιανών.

✽ Για ύμνους και δοξολογίες των πιστών που στηρίζονται σε λόγια της Αγίας Γραφής.

Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι συχνά δεν ακούμε τον λόγο του Θεού.
✽ Ότι συχνά δεν αποτελεί η Βίβλος το θεμέλιο πολλών εκκλησιών στον κόσμο.

Παρακαλούμε:
✽ Να μεταφραστεί η Βίβλος σε ακόμη περισσότερες γλώσσες στον κόσμο.
✽ Να κηρύττεται ο λόγος του Θεού αγνός και καθαρός στις εκκλησίες μας.
✽ Να κατοικεί μέσα μας πλούσια ο λόγος του Θεού.
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Μόνον η Χάρη: 
Η Ευκαιρία μας
Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες: αποκαλύφθηκε
στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού, χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια
αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται, διά μέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό, σε όλους
τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν, χωρίς να κάνει διάκριση
Ιουδαίων και εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του
Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα, με τη χάρη του. Γι’ αυτό έστειλε τον
Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία (Ρωμ. 3:21-24)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Α΄ Κορινθίους 15:10

«Χωρίς προσπάθεια τίποτα δεν κερδίζεται!» Πολύ συχνά ακούμε και ξανακούμε αυτή
την παρότρυνση στην καθημερινότητά μας: από τους γονείς στο σπίτι, από τους δασκάλους
στο σχολείο, από τον εργοδότη στη δουλειά... Κάποιες φορές λειτουργεί σαν ένα φιλικό
σκούντημα και κάποτε σαν δυνατή κλωτσιά. Το λέμε κι εμείς καμιά φορά μέσα μας: «Μια
φορά μού δίνεται η ευκαιρία ν’ αποδείξω ποιος είμαι... πρέπει να βάλω τα δυνατά μου!»

Όσο κι αν προσπαθήσουμε, ωστόσο, ανακαλύπτουμε ότι πολύ γρήγορα φτάνουμε στα
όριά μας. Δεν μπορούμε άλλο. Ήθελα κάποτε να βρω ένα φίλο και να του ζητήσω «συγγνώμη»
για έναν καβγά που είχαμε πιο πριν αλλά ξαφνικά κάτι στο μυαλό μου έστρεψε την προσοχή
μου σε κάτι άλλο πιο επείγον. Έβαλα σε δεύτερη μοίρα το σχέδιό μου να συμφιλιωθώ με τον
φίλο μου, μολονότι αρχικά το ήθελα τόσο πολύ. Όποιος θέλει να είναι τίμιος με τον εαυτό του
ξέρει μέχρι πού είναι τα όριά του, τα λάθη του και οι αποτυχίες του. Η ζωή, ωστόσο, είναι κάτι
πολύ περισσότερο από μερικούς καλούς βαθμούς στις εξετάσεις, μια επιτυχημένη καριέρα
ή ένα καλό, πάνω από τον μέσο όρο επίπεδο ευημερίας. Εκείνο που μετράει είναι η ζωή που
ικανοποιεί τον Θεό. Κι αυτό είναι που με κάνει να βλέπω πόσο άσκοπες είναι οι όποιες προ-
σπάθειές μου να δείξω στον Θεό ότι αξίζω κάτι. 

Ο απόστολος Παύλος δηλώνει ότι προσπάθησε πιο σκληρά από οποιονδήποτε άλλο ‒και
δεν είχε άδικο (Α΄ Κορ. 15:10). Δεν άφησε όμως αυτό να του πάρει τα μυαλά. Μένει ταπεινός
με τη συναίσθηση πως τίποτα δεν θα είχε καταφέρει αν η χάρη του Θεού δεν ήταν μαζί του.
Ο Γκαίτε είπε κάποτε κάτι, που σε ελεύθερη μετάφραση λέει: «Μπορούμε να σώσουμε
μόνον όποιους καταπονούν σκληρά τον εαυτό τους». Σαν τον Παύλο, κι ο Μαρτίνος Λούθηρος
ανακάλυψε πόσο απατηλό είναι αυτό το συμπέρασμα. Συστηματικά, μάλιστα, συνέχισε και
αντέκρουσε την «αρχή της αποτελεσματικότητας» των δυτικών κοινωνιών. Η Θρησκευτική
Μεταρρύθμιση στηρίχτηκε στην αρχή της Χάρης, αντί γι’ αυτή την «αρχή» των δικών μας επι-
τευγμάτων ή προσπαθειών.
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Εμείς είμαστε αδύναμοι. Ο Θεός είναι που τα κάνει όλα. Όταν φτάνω στο τέλος των
δικών μου προσπαθειών κι όλες μου οι εναλλακτικές τελειώνουν, τότε ακούω τα βήματα
του Θεού. Είναι ο μόνος που μπορεί να μου δώσει μια άλλη ευκαιρία. Μέσα από το πάθος
και τον θάνατο του Υιού του στον σταυρό, ο Θεός με ευλογεί με τη χάρη του. Αν δεν είχα τη
χάρη του Θεού, δεν θα είχα καμιά προοπτική για τη ζωή μου ‒ούτε για τον θάνατό μου! Αλλά
με το δώρο της χάρης του Θεού μπορώ να είμαι αυτός που πρέπει να είμαι: ένα αγαπημένο
παιδί του Θεού. 

Επικεντρώνουμε: Ψαλμός 103

Ευχαριστούμε: 
✽ Που ο Θεός μάς έδωσε το δώρο της χάρης και της συμφιλίωσης.

Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι θέλουμε να δώσουμε το δώρο της χάρης του Θεού και στους άλλους αλλά δεν το κά-

νουμε όσο συχνά θα έπρεπε.
✽ Ότι συνέχεια αναζητούμε την αξία του εαυτού μας στις δικές μας προσπάθειες και μέσα

απ’ αυτές. Δεν είναι αυτή η λύση. Βοήθησέ μας, Θεέ και Πατέρα της χάρης, να
στρεφόμαστε σ’ εσένα κάθε μέρα και ν’ ακουμπάμε στη χάρη σου και μόνο!

Παρακαλούμε:
✽ Να μπορούμε να προβάλλουμε τον Θεό μέσα από το επάγγελμά μας και όχι τον εαυτό

μας.
✽ Για κείνους που χρειάζονται προστασία, χάρη και φροντίδα αλλά εισπράττουν μόνο

απόρριψη και απομόνωση (πρόσφυγες, παιδιά σε προβληματικές οικογένειες)
✽ Για ανθρώπους σε ηγετικές θέσεις σε εμπόλεμες περιοχές ν’ αναζητήσουν και ν’

αγωνιστούν για συμφιλίωση και ειρήνη.

Μόνον η Πίστη: 
Η Ανταπόκρισή μας
Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας; Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί; Στο
νόμο της επιταγής των έργων; Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας διά της πίστεως.
Πιστεύουμε, λοιπόν, πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου,
αλλά με την πίστη του στο Θεό. (Ρωμαίους 3:27-28)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Λουκάς 5:1-11

Η πέμπτη Μοναδικότητα, «Μόνο η Πίστη», είναι η σωστή ανταπόκριση σ’ αυτό που μας
προσφέρει ο Θεός. Όλοι καταλαβαίνουμε το συναίσθημα να προσφέρεις ένα δώρο σε

Τ ε τ ά ρ τ η  1 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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κάποιον και να περιμένεις με αγωνία την αντίδρασή του. Ελπίζουμε πως ο παραλήπτης θα
προσέξει το δώρο μας, θα το δεχτεί και θα το εκτιμήσει, κι ότι το δώρο μας σαν αξία ταιριάζει
στον παραλήπτη. Πώς λειτουργεί, λοιπόν, το δώρο του Θεού; Ο Παύλος εδώ στην προς
Ρωμαίους λέει ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δεχτούμε το δώρο του Θεού στη-
ριζόμενοι σ’ αυτόν με πίστη.

Υπάρχουν πάντα παρανοήσεις για το τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο όρος «πίστη».
Αυτό είναι που θίγει ο Παύλος στα παραπάνω εδάφια. Η πρώτη παρανόηση είναι «καύχηση».
Αυτό συμβαίνει όταν νομίζουμε πως η πίστη στον Θεό είναι κάτι που το επιτυγχάνουμε με
την ευσέβειά μας. Το πρόβλημα εν προκειμένω προκύπτει όταν δίνουμε υπερβολική
σημασία στη βαθιά, γνήσια πίστη σαν προϊόν της δικής μας προσπάθειας. Κάποιες φορές
απαιτούμε κι από τους άλλους να έχουν τέτοια πίστη, σαν να ήταν δυνατόν να την
κατασκευάσουν οι ίδιοι. Η πίστη όμως είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να την «κατασκευ-
άσουμε»· πρέπει να τη ζητήσουμε από τον Θεό.

Μια δεύτερη παρανόηση είναι ως προς την έννοια «καλά έργα». Υπάρχει ακόμα ο
παλιός θρησκευτικός πειρασμός να θέλουμε να προσελκύσουμε με τα έργα μας την εύνοια
του Θεού. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον Θεό να κάνει κάτι που έχει
ήδη κάνει! Ο Παύλος, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι μόνη η πίστη είναι αρκετή. Τίποτε άλλο δεν
χρειάζεται. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα.

Η διακήρυξη «Μόνο με την Πίστη» είναι η απάντηση και σε μια τρίτη παρανόηση, αυτή
που ενδεχομένως σχετίζεται με τη σύγχρονη κοινωνία περισσότερο απ’ ό,τι οι δύο
προηγούμενες: ότι αυτό που έκαμε ο Θεός μάς δικαιώνει απέναντί του ανεξάρτητα από το αν
το δεχόμαστε με πίστη ή όχι. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που αναζητούν την εύκολη λύση, να
μετατρέψουν την «ευσέβειά» τους σε αυτόματο πιλότο: Σώζεσαι, λένε, ανεξάρτητα αν αντα-
ποκρίνεσαι ή όχι στην προσφορά του Θεού, αν πιστεύεις ή όχι. Ο Παύλος όμως στην
περικοπή μας μας υπενθυμίζει πως ο Θεός ήρθε και μας βρήκε διά του Χριστού επειδή
θέλει να συνάψει μαζί μας μια σχέση. Κι αυτή η σχέση μπορεί να επιτευχθεί «μόνο με την
πίστη». Νά γιατί προσκαλούμε τους ανθρώπους να βιώσουν κι αυτοί την ίδια πίστη. 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «θρησκευτικός» πειρασμός σου; Μήπως καυχάσαι για την
πίστη σου, μολονότι αυτή είναι δώρο Θεού; Μήπως είναι ότι στηρίζεσαι στα καλά σου έργα,
μολονότι αυτά δεν σου εξασφαλίζουν κάποια μεγαλύτερη εύνοια του Θεού; Είναι μήπως η
απατηλή ελπίδα ότι μπορείς να σωθείς ακόμα και χωρίς πίστη; Η ειλικρινής απάντηση που
θα δώσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα, θα σε βοηθήσει να προσευχηθείς σήμερα προς τη σωστή
κατεύθυνση. 

Επικεντρώνουμε: Εφεσίους 3:14-21

Ευχαριστούμε: 
✽ Για το δώρο της χάρης που δεν το αξίζαμε.
✽ Γιατί ο Χριστός έκανε όλα όσα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας.
✽ Για την πίστη που ο Θεός έβαλε μέσα μας.
✽ Γιατί είναι αξιόπιστος.
✽ Γιατί ο δρόμος προς αυτόν είναι ακόμη ανοιχτός.
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Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι συχνά καυχιόμαστε για την πίστη μας.
✽ Ότι προσπαθούμε να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού με τις δικές μας δυνάμεις.

Παρακαλούμε:
✽ Για δυνατότερη πίστη: «Πιστεύω, Κύριε! Αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι

δυνατή» (Μάρκ. 9:24).
✽ Για την ενότητα της πίστεως.

Μόνον η Πίστη: 
Η Πρόσκληση του Θεού
στον κόσμο
Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και
φώναξε: «Όποιος διψάει, να ’ρθεί σ’ εμένα και να πιει. Μέσα από κείνον που πιστεύει σ’
εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εν-
νοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σ’ αυτόν. (Ιωάννης 7:37-39α).

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Πράξεις 17:22-24

Ένα γερμανικός ύμνος λέει: «Ο Θεός μάς κάλεσε στο πάρτι του. Ας πάμε κι ας πάρουμε
μαζί μας όποιον βρούμε στον δρόμο». Όταν παίρνουμε μια πρόσκληση για ένα πάρτι,
νιώθουμε κάπως ξεχωριστοί. Είναι μεγάλη μας τιμή ο οικοδεσπότης να θέλει ν’ ασχοληθεί
ειδικά μ’ εμάς. Για τον Θεό έχει μεγάλη σημασία ο κάθε άνθρωπος ν’ αποδεχτεί την
πρόσκλησή του. Είμαστε τόσο πολύτιμοι γι’ αυτόν, ώστε μας θέλει συνέχεια κοντά του. Όχι
στη χάση και στη φέξη αλλά συνεχώς! Δεν θέλει να είμαστε φιλοξενούμενοί του αλλά μία οι-
κογένεια μ’ αυτόν. ΜΑΣ θέλει να είμαστε μέρος της ζωής ΤΟΥ και της ύπαρξής ΤΟΥ. ΜΑΣ
προσφέρει μια ζωή με νόημα και σκοπό. Μια ζωή που τελειοποιείται στην ουράνια παρουσία
του. Τι μεγάλο προνόμιο! Και τι προοπτική για μας τους θνητούς! Αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί
κι ο Ιησούς όταν μας προσκαλεί σε μια γιορτή χαράς και θέλει να μας ξεκαθαρίσει ότι
ΕΚΕΙΝΟΣ είναι που μας καλεί και θέλει να γιορτάσει μαζί μας. 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει προετοιμάσει ουράνια οικήματα για μας στη δική του
αιώνια πραγματικότητα. Εκεί δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε ενοίκιο να πληρώσουμε κι ούτε θα
μας ζητήσει κανείς πιστωτική κάρτα! Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, παρά να πιστέ-
ψουμε. Μόνο με την πίστη. Η πίστη είναι κάτι περισσότερο από μια τελετή ή από κάποια

Π έ μ π τ η  1 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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αυξημένη συναίσθηση της παρουσίας του Θεού. Πίστη σημαίνει ν’ αγκαλιάσουμε την πραγ-
ματικότητα πως ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του, και να στηριχτούμε στα έργα του Θεού κι
όχι στα δικά μας.

Ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε όλο
τον κόσμο. Σήμερα στέλνει ΕΜΑΣ, έτσι που καθένας στη γη να δεχτεί την πρόσκλησή του και
να πει ένα μεγάλο «ναι» σ’ αυτήν. Ας ευχαριστήσουμε σήμερα τον Θεό για την πρόσκλησή
του προς τον κόσμο που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, κι ας του ζητήσουμε να μας
βοηθήσει να δεχτούμε την κλήση του με χαρά.

Επικεντρώνουμε: Α΄ Θεσσαλονικείς 1:2-10

Ευχαριστούμε: 
✽ Ο Χριστός μάς τιμά με την πρόσκλησή του να είμαστε μαζί του.

Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι πολύ συχνά στηριζόμαστε στον εαυτό μας περισσότερο απ’ ό,τι εμπιστευόμαστε τον

Χριστό.

Παρακαλούμε:
✽ Να συγχωρήσει ο Κύριος την απιστία μας και να δυναμώσει την πίστη μας σ’ αυτόν και

στις υποσχέσεις του.
✽ Να ανοίξει ο Πατέρα μας Θεός τις καρδιές των ανθρώπων στον κόσμο ν’ ακούσουν την

πρόσκλησή του και να τη δεχτούν.

Μόνον η Χάρη: 
Η Καρδιά του Θεού 
για τον κόσμο
Εκείνο τον καιρό, είπε ο Ιησούς: «Σ’ ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης,
γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους
ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. 

  »Όλα έχουν παραδοθεί σ’ εμένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δε γνωρίζει πραγματικά
τον Υιό, παρά μόνον ο Πατέρας· ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνο ο
Υιός, καθώς κι εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. 

  »Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας ξεκουράσω.
Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι

Π α ρ α σ κ ε υ ή  1 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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πράος και ταπεινός στην καρδιά, και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου
είναι απαλός, και το φορτίο μου ελαφρό». (Ματθαίος 11:25-30)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Έξοδος 34:6

Η καρδιά του Θεού χτυπάει για τον κόσμο, και γι’ αυτό μας έστειλε τον Υιό του στη γη.
Για τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο ο Θεός είχε πει: «Είδα τη δυστυχία του λαού μου στην
Αίγυπτο, και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των καταπιεστών τους. Ξέρω τα βάσανά
τους» (Έξοδ. 3:7). Ο Θεός βλέπει την απελπισία μας το ίδιο και σήμερα όπως τον παλιό εκείνο
καιρό: έθνη σφάζονται με τους πολέμους, την εκμετάλλευση και τη διαφθορά· χιλιάδες
άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους κι έχουν καταντήσει πρόσφυγες. Με χίλια βάσανα οι
άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους σε χώρες αφιλόξενες όπου όλοι
τούς λένε «ξένους» ‒όπως συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη. Ο Θεός τούς βλέπει όλους αυτούς
και υποφέρει μαζί τους. Η χάρη του εκτείνεται ακόμη και σ’ εκείνους που δεν τον γνωρίζουν,
γιατί ο Θεός πάντοτε παραστέκεται σε όσους υποφέρουν, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους
ή τη φυλή τους.

Βλέπει ο Θεός όλες μας τις ταλαιπωρίες και τις θλίψεις. Βλέπει όλα μας τα λάθη και τις
αποτυχίες. Βλέπει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας ή στον γάμο μας.
Ξέρει πότε παλεύουμε με τα παιδιά μας ή τα οικονομικά μας αδιέξοδα, τις αρρώστιες μας ή
τις ατυχίες μας. «Στο ίδιο καράβι είμαστε όλοι». Μερικές φορές, ωστόσο, ο Θεός μοιάζει να
είναι απών. Ο κόσμος μοιάζει να γίνεται χειρότερος αντί καλύτερος. Αυτή τη διαπίστωση την
κάνουμε συχνά. Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι ο Θεός έχει αποστείλει τον Υιό του στη γη μας. Ο
Χριστός είναι στον κόσμο και έχει έρθει για όσους τον επικαλούνται και τον εμπιστεύονται:
«Εμμανουήλ – Ο Θεός μαζί μας». Και γι’ αυτό τον λόγο πέθανε στον σταυρό.

Ο Θεός δεν μας ξέχασε. Η χάρη του στοχεύει ειδικά στον άνθρωπο, και γι’ αυτό ο Χριστός
καλεί τον καθένα στον εαυτό του σήμερα. Έχει πάρει στους ώμους του τα βάρη του κόσμου
αλλά και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. «Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι
είστε φορτωμένοι..» είπε ο Χριστός (Ματθ. 11:28). Θέλει να πάρει στους ώμους του το φορτίο
μας, που σημαίνει πως εμείς δεν χρειάζεται να κουβαλάμε το φορτίο μας πια. Όταν προσευ-
χόμαστε σ’ αυτόν μοιραζόμαστε τον «ζυγό» μας μαζί του. Γινόμαστε ομάδα με τον Χριστό.
Αυτό σημαίνει πως δεν είμαστε μόνοι. Γίνεται ο πλησίον μας, που είναι μαζί μας, κουβαλάει
όλα μας τα βάρη, ακόμη κι αν δεν τον βλέπουμε ή δεν τον νιώθουμε. Όταν προσευχόμαστε
σ’ αυτόν, το φορτίο μας αλαφρώνει. Ας ενωθούμε τώρα όλοι στην προσευχή, έτσι που ο
Θεός να μας κρατήσει στην αγκαλιά του και ν’ αναπαυτούμε στη φροντίδα του. 

Επικεντρώνουμε: Λουκάς 1:46-55

Ευχαριστούμε:
✽ Που η καρδιά του Κυρίου, είναι διάπλατα ανοιχτή για μας.
✽ Που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε εμείς στον Θεό τις λύσεις μας, τις προτάσεις

ή τα σχέδιά μας αλλά που μπορούμε απλώς να εμπιστευτούμε σ’ εκείνον τη ζωή μας.
✽ Που μαζί με τον Κύριο οι αποτυχίες δεν μας καταβάλλουν, αν και δεν είμαστε

υποχρεωμένοι να ξέρουμε ή να καταλαβαίνουμε τα πάντα.
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Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι συχνά δεν σκεφτόμαστε ότι ο Κύριος είναι δίπλα μας, και νομίζουμε ότι μας ξέχασε κι

ότι δεν φροντίζει για μας. 
✽ Ότι πολλές φορές στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και στα προσόντα μας, αντί να

ερχόμαστε κατευθείαν στον Χριστό. 

Παρακαλούμε:
✽ Να δυναμώσει την πίστη μας ο Θεός, ότι αυτός κρατάει τα ηνία της ζωής μας, κι ότι όλα

σίγουρα θα λάβουν αίσιο τέλος. 
✽ Να αναλάβει ο Κύριος τις καρδιές αυτών που κατέχουν αξιώματα, έτσι που να πολεμούν

για το καλό και για τη δικαιοσύνη.

Μόνον η Βίβλος: Η Φωνή
του Θεού στον κόσμο
Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολύς κόσμος, που έρχονταν από διάφορες πόλεις,
εκείνος τους είπε μια παραβολή: «Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του· καθώς
έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα
πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και, όταν φύτρωσαν, ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία.
Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και, όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους
έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν κι έδωσαν καρπό εκατό φορές
περισσότερο». Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για ν’
ακούει ας τα ακούει» (Λουκάς 8:4-8)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Ματθαίος 4:1-11

Τον χειμώνα η όψη των χωραφιών είναι θλιβερή. Θέλει πολλή φαντασία για να «δει»
κανείς οτιδήποτε να φυτρώνει εκεί την ερχόμενη άνοιξη. Όσο, όμως, κι αν ένα γυμνό
χωράφι μάς φαίνεται άγονο, στα μάτια ενός γεωργού φαντάζει έτοιμο για τον θερισμό. 

Σαν αυτό τον γεωργό είναι κι ο Χριστός. Σε αντίθεση μ’ εμάς, εκείνος βλέπει ακριβώς
έναν σπόρο του λόγου του Θεού να αναπτύσσεται. Υπάρχουν, ωστόσο, πάντοτε κάποια
εμπόδια που δεν αφήνουν έναν σπόρο να ριζώσει: οι σκληρός δρόμος, το βραχώδες
έδαφος, τα αγκάθια...

Ο Κύριος δεν χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη παραβολή για να μας προειδοποιήσει γι’
αυτούς τους κινδύνους, αλλά για να μας υποσχεθεί ότι ο σπόρος που πέφτει στο καλό

Σ ά β β α τ ο  1 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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έδαφος θ’ αναπτυχθεί και θα καρποφορήσει. Η παραβολή αυτή μάς διδάσκει μερικές
αλήθειες για το πώς ο Θεός καλλιεργεί τον σπόρο του λόγου του στις καρδιές μας:

Ξοδεύει χρόνο. Αν θέλεις να αναπτυχθεί ένα φυτό, δεν υπάρχει εξπρές τρόπος. Το φυτό
θέλει τον χρόνο του. Πώς αντιδράς όταν δεν βλέπεις άμεσα τους καρπούς των κόπων σου;
Πώς αντιδράς όταν το μήνυμα του Θεού δεν πέφτει σαν κεραυνός αλλά αντίθετα αναπτύσσεται
με ρυθμό σαλιγκαριού;

Είναι πολύ εύκολο να χάσεις την υπομονή σου αλλά πρέπει να περιμένεις καρτερικά
όταν η ανάπτυξη είναι αργή και κοπιαστική. Είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο;

Ένας σπόρος αναπτύσσεται μόνο σε καλλιεργημένο έδαφος. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό
για να προετοιμάσουμε το «έδαφος» στις εκκλησίες μας, ώστε το μήνυμα του λόγου να καρ-
ποφορήσει;

Η σπορά φέρνει πλούσιο θερισμό. Από έναν σπόρο βγαίνουν εκατό νέοι σπόροι, κι ο
κάθε ξεχωριστός σπόρος χρειάζεται χώρο και αέρα για να ωριμάσει.

Στην Αφρική και αλλού βλέπει κανείς τους χριστιανούς να κρατούν τη Γραφή τους στο
χέρι καθώς πηγαίνουν στην εκκλησία για να λατρεύσουν τον Θεό. Εδώ αφήνουμε τις Γραφές
μας στο σπίτι. Δεν πρέπει να προκαλούμε. Κι αυτός είναι ο φόβος μας. Γιατί δεν καμαρώνουμε
και δεν δείχνουμε και στους άλλους τη Γραφή μας; Η Βίβλος έχει παίξει για αιώνες
αποφασιστικό ρόλο στις κοινωνίες μας. Όροι της Γραφής όπως «ελευθερία», ή «δικαιοσύνη»
έχουν γίνει πια συνταγματικές απαιτήσεις των λαών. Μεγάλος αριθμός φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων έχουν οικοδομηθεί πάνω στις μεγάλες βιβλικές αξίες. Θα πρέπει να φέρουμε το
μήνυμα του γραπτού λόγου του Θεού στα οργωμένα χωράφια των καρδιών με χαρά και
λαχτάρα, με πίστη ότι κουβαλάμε του Θεού τον σπόρο, ένα σπόρο που είναι μοναδικός.

Επικεντρώνουμε: Πράξεις 4:24-30

Ευχαριστούμε: 

✽ Για τη δύναμη του λόγου του Θεού που εργάζεται ανάμεσά μας εδώ και 2.000 χρόνια.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι πολλές φορές μιλάμε με ανόητο τρόπο δημόσια για τη Βίβλο: ντρεπόμαστε και
φοβόμαστε να προκαλέσουμε.

✽ Ότι συχνά επικεντρώνουμε στα προβλήματα (μεταφραστικά και άλλα) του λόγου του
Θεού αντί να προβάλουμε τη δύναμή και τη ζωτικότητά του.

Παρακαλούμε:

✽ Για κείνους που κηρύττουν τον λόγο του Θεού.
✽ Για κείνους που τώρα ξεκινάει ο λόγος του Θεού ν’ αναπτύσσεται στην καρδιά τους.
✽ Για κείνους που η ανάπτυξη του λόγου μέσα τους είναι προβληματική.
✽ Για τους εργάτες του ευαγγελίου που διαδίδουν τον λόγο του Θεού χρησιμοποιώντας τα

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ.)
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Μόνον ο Χριστός: 
Η Ελπίδα του κόσμου
Ο Κύριος λέει: «Νά ο δούλος μου που τον υποστηρίζω, ο εκλεκτός μου που έχει όλη μου την
εύνοια· του έδωσα το Πνεύμα μου· θα φέρει στα έθνη δικαιοσύνη. Δε θα κραυγάζει ούτε θα
υψώνει τη φωνή, ούτε και θα βροντολαλεί στους δρόμους. Καλάμι τσακισμένο δεν θα το συ-
ντρίψει, λυχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει· πραγματική θα φέρει σ’ όλους δικαιοσύνη.
Αυτός δεν θα δειλιάσει ούτε θα εξασθενήσει, ωσότου εγκαταστήσει στη γη τη δικαιοσύνη· κι
οι μακρινές οι χώρες θα περιμένουνε το νόμο του». (Ησαΐας 42:1-4)

Πρόσθετο ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1:27-28

Η περικοπή μας από τον Ησαΐα είναι μια πολύ αισιόδοξη προοπτική. Έχει κανείς
αντίρρηση πως ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη μας ελπίδα; Η πικρή αλήθεια είναι ότι στον
δικό μας καιρό υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν μ’ αυτή την άποψη. Η ελπίδα διαρκώς
φθίνει, κι εμείς γεμίζουμε άγχος για το μέλλον. Όλο και περισσότερο σκεφτόμαστε και σκε-
φτόμαστε για τη ζωή μας στο μέλλον. Οι διάφορες συζητήσεις στα πάνελ της TV μιλούν για
έναν πολυθρησκευτικό μελλοντικό κόσμο, κι οι τηλεθεατές που παρακολουθούν τις συζητήσεις
λαχταρούν να πάρουν απαντήσεις που ποτέ δεν τις παίρνουν και προσγειώνονται ανώμαλα
στην πραγματικότητα. Πού είναι η ελπίδα αυτού του κόσμου; Μόνο στον Χριστό!

Ο Παύλος γράφει στους Κολοσσαείς για ενότητα κι αλήθεια. Έγραψε τη συγκεκριμένη
Επιστολή για να πληροφορήσει εκείνους τους πιστούς για τη μοναδική φύση του Χριστού
(Κολ. 1:15-23). Ο Χριστός είναι αρκετός! Είναι η ορατή εικόνα του αόρατου Θεού. Είναι η
κεφαλή της εκκλησίας. Είναι ο αναστημένος Κύριος. Όλοι θα πρέπει να μάθουν αυτό το
θαυμάσιο μυστήριο. Αυτή είναι η ελπίδα μας.

Από κείνη την εποχή, το μήνυμα της ελπίδας του Παύλου έχει εμψυχώσει και δραστη-
ριοποιήσει χιλιάδες πιστούς του Χριστού. Η χριστιανική ιεραποστολή έχει μεταμορφώσει τον
κόσμο, αλλά ακόμη δεν φτάσαμε στον παράδεισο! Για να αλλάξουμε σαν άτομα, πρέπει να
δεχτούμε τον Χριστό με πίστη σαν τον μοναδικός μας σωτήρα. Κάθε καινούργια γενιά έχει τις
δικές της προσδοκίες για το μέλλον. Κι η κάθε γενιά χρειάζεται ν’ ακούσει το κήρυγμα του
ευαγγελίου ξεκάθαρο και δημόσια: «Μόνον ο Χριστός – η Ελπίδα του κόσμου». 

Η προσευχή είναι μέρος αυτής της διακονίας. Δεν αρκεί να έχουμε ελπίδα και πίστη
στην καρδιά μας· πρέπει να περάσουμε από την πίστη στην πράξη ‒από τα λόγια στα έργα. Η
σημερινή γενιά αναζητεί προοπτικές, και προσβλέπει στην εκκλησία και σε άτομα να της
δώσουν ελπίδα. Ας προσευχηθούμε ενωμένοι όλοι μαζί, σαν ένα πρώτο, πολύ σπουδαίο
βήμα. Η δημόσια από κοινού αφιέρωσή μας στον Χριστό ενθαρρύνει τους άλλους. Ο Κύριος
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Ιησούς Χριστός είναι η μόνη ελπίδα για το μέλλον. Ανεξάρτητα από το τι αντιμετωπίζουμε
τοπικά ή σε παγκόσμια κλίματα, ζούμε ή πεθαίνουμε με τη γνώση ότι ανήκουμε στον Χριστό. 

Επικεντρώνουμε: Ιωάννης 17:20-26

Ευχαριστούμε: 
✽ Γιατί ο Χριστός είναι η πηγή της ελπίδας και της νέας ζωής.
✽ Για τις εκκλησίες και τις οργανώσεις που διαδίδουν αυτό το μήνυμα της ελπίδας.

Εξομολογούμαστε:
✽ Ότι δειλιάζουμε μπροστά σ’ εκείνους που μας επικρίνουν για την πίστη μας.
✽ Ότι διαβάζουμε τον λόγο του Θεού με μισή καρδιά.
✽ Ότι μας λείπει η εμπιστοσύνη στον λόγο του Θεού.

Παρακαλούμε: 
✽ Να είμαστε σταθεροί όταν βάζουμε τις προτεραιότητές μας.
✽ Να μπορέσουμε ν’ ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό ως την ελπίδα του

κόσμου.
✽ Για τον ευαγγελισμό του κόσμου.
✽ Για τη δημιουργία νέων εκκλησιών στην πατρίδα μας και στον κόσμο.

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:
Στην Αθήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα που θ’ ανακοινωθεί για την κάθε μέρα. 
Η κοινή βραδιά για όλες τις εκκλησίες της κοινότητας θα γίνει φέτος στην Β΄ ΕΕΕ,
Αν. Ζίννη 35, την Παρασκευή 13/1/2017 στις 8 μ.μ.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Με επιτυχία οργανώνονται εδώ και πολλά χρόνια απ’ τις εκκλησίες της 
Θεσσαλονίκης, κοινές συμπροσευχές σε διαφορετική εκκλησία κάθε μέρα για
όλη την Ευαγγελική κοινότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
Η εβδομάδα αρχίζει με ειδικό πρόγραμμα νεολαίας το βράδυ του Σαββάτου
7/1/2017 στην αίθουσα Απ. Παύλου της Ελλ. Ευαγγ. Εκκλησίας Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ:
• Τετάρτη 11/1/2017 στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Κομοτηνής, 7 μ.μ.
• Παρασκευή 13/1/2017 στην Αποστολική Εκκλησία Ξάνθης, 7 μ.μ.



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

Ευχαριστούμε:
•  το Χάρη Νταγκουνάκη για την επιμέλεια της μετάφρασης και προσαρμογής στα

ελληνικά.
•  το Logos Graphics και τη Δήμητρα Παπαναγή για την επιμέλεια της έκδοσης.

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)


