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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 2018            
Ξένοι, Αποδημητές, Ταξιδιώτες 
  
Ο Λόγος του Θεού μάς βλέπει εμάς τους χριστιανούς σαν αποδημητές και ξένους, όπως θα 
δείτε στο φετινό Πρόγραμμα της Εβδομάδας Προσευχών. Η φυσική μας τάση, ωστόσο, 
είναι να μένουμε κάπου μόνιμα. O νομικός όρος για την κατοικία είναι «ακίνητο» ‒κάτι 
που δεν μεταφέρεται. Η Βίβλος μάς παρακινεί να γίνουμε «αποδημητές», δηλ. ν’ αρχίσουμε 
να κινούμαστε. 
 
Η διαφορά ανάμεσα σε έναν τουρίστα και σ’ έναν αποδημητή είναι ότι ο τουρίστας θέλει να 
δει καινούργια πράγματα, ενώ ο αποδημητής θέλει να γίνει καινούργιος μετά την αποδημία 
του σε έναν ιερό τόπο. Κάποτε θέλησα κι εγώ να κάνω την προσκυνηματική διαδρομή 
μέσα από πολλές πόλεις της Ευρώπης και να επισκεφθώ τον Καθεδρικό Ναό του Σαντιάγο 
ντε Κομποστέλα στη Γαλικία της ΒΔ Ισπανίας. Αποφάσισα, όμως, να μην το κάνω σαν του-
ρίστας. Θα περιόριζα στο ελάχιστο τις επισκέψεις μου στα μνημεία, και θα απέφευγα την 
επαφή με άλλα πρόσωπα. Καθώς θα περπατούσα κάθε μέρα, αποφάσισα να εξασκηθώ 
στον αναστοχασμό πάνω στον Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Έμαθα ότι το φως της 
μέρας έχει μεγάλη σημασία για την οδοιπορία, καθώς πρέπει να κουβαλάς όλα σου τα 
υπάρχοντα μαζί σου. Κάτι άλλο που είδα πως είναι πολύ σπουδαίο, είναι ότι η πορεία μου 
είχε έναν συγκεκριμένο στόχο και δεν ήταν άσκοπη ή τρελή. Και το άλλο που βίωσα, ήταν 
η διαρκής συνομιλία μου με τον Θεό.  
 
Κατάλαβα κάτι παραπάνω για τον Ιησού, που έγινε αποδημητής σ’ αυτή τη γη, καθώς περ-
πάτησα κάτω από τον καυτό ήλιο και κάποιες φορές μέσα στη βροχή.  
 
Καθώς θα κυλάει αυτή η Εβδομάδα Προσευχής θα συναντήσετε πολλές προκλήσεις. Η 
προσευχή μου είναι ν’ αφήσετε τον Θεό να εργαστεί μέσα απ’ αυτές στη ζωή σας. Αφήστε 
τον να σας κινητοποιήσει διά του Αγίου του Πνεύματος να διορθώσετε τον βηματισμό σας.  
 
Είθε ο Χριστός να σας συναντήσει σε μια νέα πορεία προς τον επουράνιο προορισμό σας. 
 
Thomas Bucher 
Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου  
 
 

Σημείωση.:  Το φετινό Πρόγραμμα της Εβδομάδας Προσευχής προετοιμάστηκε από τον Ισπανι-
κό Ευαγγελικό Σύνδεσμο, και ειδικότερα από τις Επιτροπές τους της Προσευχής και Θεολογίας.  
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ αυτούς για το εξαιρετικό έργο τους! Τα βιβλικά κείμενα είναι παρμένα 

από την Εγκεκριμένη «Νέα Μετάφραση της Βίβλου», εκδ. «Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας».
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Αποδημητές και Ξένοι 
 
 
Παλιότερα είχε λεχθεί ένα σλόγκαν για τους μουσικούς που έπαιζαν σε ξένες 
ορχήστρες και ταξίδευαν στον κόσμο: «Όλοι είμαστε Ξένοι – Σχεδόν Παντού». Το ίδιο μπορεί 
να πει κανείς και για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ή αυτές του μπάσκετ. Σε πολλές απ’ αυτές, οι 
αλλοδαποί παίκτες είναι πολύ περισσότεροι από τους Έλληνες. Μια μεγάλη βιβλική αλήθεια 
για τους χριστιανούς είναι ότι κι αυτοί είναι αποδημητές και ξένοι σ’ αυτή τη γη. Όλοι 
αποδημητές είμαστε σ’ αυτό τον κόσμο ‒το σπίτι μας δεν είναι εδώ. Πορευόμαστε στον 
οριστικό προορισμό μας: τα ουράνια οικήματα που ετοιμάζει για μας ο Χριστός. 
 
Η απλή αυτή σκέψη, που είναι και βασική αλήθεια, έχει πολλά νοήματα:  
1.     Ο χριστιανός ξέρει ότι δεν θα περιπλανιέται για πάντα.  
Αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο στον αχαλίνωτο υλισμό της εποχής μας. Εμείς οι χριστιανοί 
ξέρουμε ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε στις καταθέσεις μας, στις μετοχές μας ή σε κάποια 
λαμπρή καριέρα. Είμαστε απλώς αποδημητές απ’ αυτό τον κόσμο. Μόνον ό,τι επενδύουμε 
στη Βασιλεία του Θεού έχει παντοτινή αξία. Κανένας δεν πάει να μείνει σ’ ένα δωμάτιο 
ξενοδοχείου με την αίσθηση ότι θα ζήσει σ’ αυτό για πάντα.  
 
2.     Ο χριστιανός ατενίζει το μέλλον.  
Η χριστιανική ζωή μοιάζει με την περίοδο που κοντεύουμε να φύγουμε για διακοπές. Έχουμε 
κλείσει δωμάτια στο καλύτερο ξενοδοχείο, «φουλ πανσιόν», απείρως καλύτερο από όλα τα 
άλλα, κάτι που ξεπερνάει την ανθρώπινη φαντασία. Λίγος καιρός απομένει για να φύγουμε, 
έχουμε πίεση στη δουλειά μας, αλλά αξίζει τον κόπο ‒φεύγουμε! Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί 
έχουμε χάσει τον στόχο της πίστης μας. Ο στόχος όμως, είναι που μας βοηθάει ν’ αντέξουμε 
εδώ τις αντιξοότητες και τις θλίψεις. Ατενίζουμε το αιώνιο μέλλον μας, το χαρούμενο αύριο. 
 
3.     Ο χριστιανός μπορεί να εκτιμάει σωστά τα πράγματα.  
Αυτό σημαίνει πως εκτιμάμε τις καταστάσεις με το φως της μελλοντικής τους αξίας. Τα 
αιώνια πράγματα είναι που μετράνε. Πρέπει συνεχώς ν’ αναρωτιόμαστε: πόσο μπορώ να επι-
δράσω σήμερα στην οικογένειά μου, στους φίλους μου ή στη γειτονιά με σκοπό την αιώνια 
δόξα του Θεού;  
 
4.     Ο χριστιανός μπορεί να περάσει διωγμούς επειδή έχει διαφορετικό σύστημα αξιών.  
Δεν θα συμφωνήσουν όλοι με τις απόψεις μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί λαοί και οι 
κυβερνήσεις τους βλέπουν την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό σαν απειλή. Διαισθάνονται 
πως ο Ιησούς είναι Κύριος και δεν πρόκειται να μοιραστεί τη δόξα του με άλλους. Κάποιες 
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φορές το να υποστηρίξουμε σθεναρά την πίστη μας στον Χριστό θα μας οδηγήσει σε διωγμό, 
ακόμη και στον θάνατο.   
5.     Ο χριστιανός είναι σπλαχνικός μ’ εκείνους που είναι ξένοι.  
Το ότι είμαστε ξένοι σ’ αυτό τον κόσμο, μας βοηθάει να συμπαθήσουμε τους ξένους που έχει 
στείλει στην πατρίδα μας ο Θεός και να τους σπλαχνιστούμε, όπως σπλαχνίστηκε εμάς ο 
Θεός. Είναι προνόμιό μας να τους πλησιάσουμε με το ευαγγέλιο και να τους βοηθήσουμε να 
δεχτούν τον Χριστό στη ζωή τους, έτσι που να ενωθούν με τη δική μας πορεία προς την 
Ουράνια Πόλη. 
 
 
 

 

Αβραάμ – Παράδειγμα Πιστού Αποδημητή 
(Εβραίους 11:8-10· 13:14) 

 
Ο Αβραάμ είναι ένας από τους πιο γνωστούς χαρακτήρες της Βίβλου, 
ιδιαίτερα σαν παράδειγμα πίστεως. Το ταξίδι του αρχίζει με τη θεία πρόσκληση να φύγει από 
την Ουρ των Χαλδαίων και να πάρει έναν δρόμο που δεν ήξερε. Η πίστη τον μεταμόρφωσε σε 
αποδημητή. Η πίστη του σηματοδότησε τη δικαίωσή του. Πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού 
ότι θ’ αποκτούσε γιο ενάντια σε κάθε φυσική πιθανότητα λόγω της περασμένης ηλικίας τού 
ίδιου και της γυναίκας του, που ήτανε και στείρα.  
       Ο Αβραάμ «πίστεψε στον Θεό, και γι’ αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο» 
(Γαλ 3:6). Η πίστη που τον οδήγησε να φύγει από την Ουρ, δεν εμφανίστηκε τυχαία αλλά 
συνέβη αυτό που είπε ο Στέφανος στην απολογία του: «Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον 
προπάτορά μας τον Αβραάμ…» (Πραξ 7:2). Δεν του φανερώθηκε η δόξα του Θεού αλλά ο 
Θεός της δόξας. Αυτή η αποκάλυψη ενδυνάμωσε την πίστη του. Από κει και ύστερα δεν απο-
ζητούσε πια μια επίγεια πατρίδα αλλά την επουράνια. Δεν έψαχνε να βρει μια περιοχή 
καλύτερη από την Ουρ· η πίστη τον οδήγησε να περιπλανηθεί στη χώρα που του είχε 
υποσχεθεί ο Θεός απλά σαν αποδημητής οδοιπόρος, «γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε 
στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός».  
       Ίδια είναι η κατάσταση για τον κάθε πιστό. Όπως ο Αβραάμ, έτσι κι εμείς πιστέψαμε και ο 
Θεός μάς δικαίωσε. Η σωτηρία είναι διά της πίστεως, κατά χάριν (Εφ 2:8-9). Η απόδειξη αυτής 
της πίστης είναι ότι ο άνθρωπος αφήνει τα πάντα και δέχεται αυτό που του προσφέρει ο Θεός. 
Ο κόσμος γίνεται μια «αίθουσα τράνζιτ» για ταξιδιώτες οι οποίοι  πηγαίνουν στην πόλη που 
έχει στέρεα θεμέλια, σύμφωνα με την υπόσχεση του Ιησού (Ιω 14:1-4). Όπως ο Αβραάμ 
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έπρεπε ν’ αφήσει όλα όσα είχε και ν’ ακολουθήσει τον Θεό, έτσι κι εμείς εγκαταλείπουμε αυτό 
τον κόσμο για ν’ ακολουθήσουμε το μονοπάτι που χαράχτηκε από τ’ αχνάρια του Χριστού (Α΄ 
Πε 2:21). Τίποτα δεν είναι μόνιμο απόκτημα για τον πιστό. Τα μάτια του είναι στραμμένα στον 
ουρανό, όπου βρίσκονται τα αιώνια αγαθά, προσμένοντας την ουράνια πατρίδα.  
       Σε έναν κόσμο σχετικών αξιών, εμείς σαν αποδημητές κατέχουμε απόλυτες αξίες. 
 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Γιατί είμαστε «παιδιά του Αβραάμ» όσον αφορά την πίστη. 

✽ Γιατί μας συνοδεύει στο ταξίδι μας. 

✽ Γιατί στους ουρανούς ετοιμάζεται για μας τους πιστούς κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό που 
έχουμε τώρα. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε πίστη. 

✽ Ότι συχνά δεν ζούμε με συνείδηση αποδημητή με τα μάτια μας στραμμένα στην Ουράνια 
Πόλη. 

Παρακαλούμε: 

✽ Ο Κύριος να μας βοηθήσει να είμαστε άνθρωποι πίστεως, και να βαδίζουμε μ’ εμπιστοσύνη 
στους σκοπούς του Θεού για τη ζωή μας. 

✽ Να συνειδητοποιήσουμε πως ο κόσμος είναι μια «αίθουσα τράνζιτ» για τους χριστιανούς 
που ταξιδεύουν για τον ουρανό, τη μόνιμη πόλη όπου μας περιμένει ο Χριστός. 

✽ Για την εξάπλωση του Λόγου του Θεού. Για το έργο των Βιβλικών Εταιριών, και όλων 
των διακονιών της Αγίας Γραφής όπως οι Γεδεωνίτες. 

 
 
 

 

Ιωσήφ – Ένας Ξένος που τον Φρόντισε  
ο Θεός της Ιστορίας  

(Γένεσις 37‒50) 
 
Ξένος ή αποδημητής είναι εκείνος που μένει προσωρινά μακριά από τον χώρο 
καταγωγής του. Ο Ιωσήφ έζησε στο πετσί του όλες τις αντιξοότητες που συνεπάγεται ο όρος 
«ξένος». Πουλήθηκε σαν δούλος από τους αδελφούς του που τον ζήλευαν και κατέληξε στα 
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σκλαβοπάζαρα της Αιγύπτου. Ευάλωτος κι ανυπεράσπιστος δεν μπόρεσε ν’ αντικρούσει τις 
άδικες κατηγορίες της γυναίκας του Πετεφρή, και κατέληξε στη φυλακή με ποινή τον θάνατο. 
Τον Ιωσήφ όμως τον φρόντισε ο Θεός: μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τον ελευθέρωσε 
και τον ανέβασε στα ύπατα αξιώματα της Αιγύπτου, κι επίσης τον χρησιμοποίησε για να γίνει 
ευλογία και σε άλλους. Τελικά, ο Ιωσήφ ήταν το μέσον που ο Θεός χρησιμοποίησε για να 
γλιτώσει τους Αιγύπτιους αλλά και τη δική του οικογένεια από την πείνα! Ο Ιωσήφ αναγνώρισε 
ότι ήταν ο Θεός που κατεύθυνε την περιπέτειά του για τους κυριαρχικούς σκοπούς του. Όταν 
συναντήθηκε με τους αδελφούς του τους το είπε: «Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο 
Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω 
δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό» (Γεν 50:20).  
       Είμαστε κι εμείς ξένοι και αποδημητές σε έναν εχθρικό κόσμο (Α΄ Πε 2:11). Είμαστε 
ευάλωτοι, και εύκολα μας αδικούν και μας διώκουν. Ταυτόχρονα ο Θεός φροντίζει για μας 
και μετατρέπει το κακό σε καλό στη ζωή μας (Ρωμ 8:28), μας ελευθερώνει (Γαλ 1:4) και μας 
κάνει ευλογία στους γύρω μας (Α΄ Πε 2:9). Πώς όμως μπορούμε μέσα στις δυσκολίες μας να 
είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας φροντίσει; Το ξέρουμε, επειδή είναι αξιόπιστος, όπως απο-
δείχτηκε στη ζωή του Ιωσήφ. Ακόμα πιο πολύ όμως είμαστε βέβαιοι, γιατί ήρθε ένας πολύ 
μεγαλύτερος από τον Ιωσήφ, ο Χριστός, ξένος σ’ αυτό τον εχθρικό κόσμο (Ιω 3:17). Έγινε 
αδύναμος και δέχτηκε να αδικηθεί, παραδόθηκε και εγκαταλείφθηκε στον θάνατο. Όμως ο 
Θεός τον ανέστησε και τον πήρε στους ουρανούς, και μέσω αυτού ευλογούνται τώρα όλοι οι 
λαοί της γης. 
       Χάρη στον Κύριο Ιησού Χριστό είμαστε βέβαιοι πως ο Θεός είναι πάντοτε δίπλα μας: «Ο 
Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στον θάνατο για χάρη 
όλων μας. Δεν θα μας δωρίσει, λοιπόν, μαζί μ’ αυτόν τα πάντα;» (Ρωμ 8:32). Μακάρι ο Θεός να 
μας βοηθήσει, όπως τον Ιωσήφ, να τον εμπιστευτούμε, να του είμαστε πιστοί και να γινόμαστε 
ευλογία καθώς βαδίζουμε αποδημητές σ’ αυτή τη γη. 
 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Γιατί μέσα από τις δύσκολες περιστάσεις που βιώνουμε, καταλαβαίνουμε τη σοφία που 
έρχεται από ψηλά. Γιατί όλα συντελούν στο αγαθό. 

✽ Γιατί μέσα απ’ αυτές τις δύσκολες καταστάσεις μάς κρατάει στην πίστη. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι συχνά δεν εμπιστευόμαστε στη δύναμη και στα τέλεια σχέδια του Θεού για μας. 

Παρακαλούμε: 

✽ Ο Θεός να καθοδηγεί την πορεία μας σύμφωνα με τους κυριαρχικούς σκοπούς του, 
όπως έκανε με τον Ιωσήφ. 

✽ Να μπορούμε πάντοτε ν’ αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε πως ο Θεός ενεργεί για το 
καλό μας, μας ελευθερώνει και μας κάνει ευλογία για τους άλλους. 
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✽ Ο Θεός να ευλογήσει διακονίες που υπηρετούν πρόσφυγες και μετανάστες σ’ όλη την 
πατρίδα μας. 

 

 

 
 

Ρουθ – Οδηγημένη από  Έναν Λιμό  
Συναντάει τον Θεό της  

(Ρουθ 1) 
 
Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει τα κάθε λογής χαρίσματα. Μακροπρόθεσμα 
βλέπουμε το σχέδιο της σωτηρίας. Το βιβλίο της Ρουθ κλείνει, με τη Ρουθ να γίνεται μέρος 
της γενεαλογίας του Δαβίδ (4:18-22)· στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε προγιαγιά του Χριστού 
(Μτ 1:5). Επομένως, ο Κύριος ο Θεός υφαίνει όλα μαζί τα γεγονότα της αιώνιας βουλής του για 
τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ευλογία του Θεού αποκαλύπτεται σε καιρούς αποστασίας, 
καθώς η ιστορία της Ρουθ λαμβάνει χώρα την εποχή των Κριτών (Ρουθ 1:1). Μπορεί να είναι 
απίστευτο αλλά ο Κύριος ενεργεί με αγάπη, και μπορούμε να τονίσουμε δύο πράγματα:  
       1) Μέσα στην πρόνοιά του αντιστρέφει τις καταστάσεις (6:22). Εκείνος που επέτρεψε τη 
στέρηση εξαιτίας της οποίας η Νωεμίν και οι δυο νύφες της μετανάστευσαν, και στη συνέχεια 
χήρεψαν, τώρα δημιουργεί τις συνθήκες για να ξαναγυρίσουν στη Γη της Επαγγελίας. 
       2) Οδηγεί τους ανθρώπους στην πίστη (Ρουθ 1:16-17). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί 
την προσωπική μαρτυρία. Η Νωεμίν δέχτηκε σκληρή κριτική που άφησε τη Γη της Επαγγελίας, 
και με κάποιον τρόπο άφησε και την πίστη της. Παρ’ όλα αυτά, α) τα λόγια της Ρουθ στην 
πεθερά της «ο Θεός σου θα είναι Θεός μου» (16), κάνουν σαφές ότι ποτέ δεν παραδόθηκε 
στην κρατούσα θρησκεία ή την κουλτούρα της Μωάβ· β) η Νωεμίν ήξερε να μεσολαβεί στον 
Θεό για τις νύφες της (8), κι αναμφίβολα περίμενε την απάντηση του Θεού· γ) είδε τη δύναμη 
του Γιαχβέ σε όλα όσα επακολούθησαν, καθώς αναφέρει το όνομα του Κυρίου τέσσερις 
φορές (20-21)· δ) τέλος, δεν το παίζει θύμα ζητώντας να τη λυπηθούν οι νύφες της, και τους 
λέει να μείνουν στη Μωάβ (9-13). Σχετικά με τη Ρουθ, αυτό που ξεχωρίζει είναι η σταθερή της 
απόφαση: «Μη με πιέζεις να σ’ αφήσω και να φύγω από κοντά σου…» (16), λέει στην πεθερά 
της.  Το ότι η πίστη της ήταν αληθινή, φαίνεται από τα παρακάτω: α) Πιστεύει στον Γιαχβέ 
ενάντια στις θλιβερές περιστάσεις που θα μπορούσαν να την κάνουν να δυσανασχετήσει 
εναντίον του· β) παραδίδεται απόλυτα, κάτι σαν μαθητεία, αφήνει την οικογένεια και τη χώρα 
της κι ακολουθεί τον αληθινό Θεό· γ) δείχνει ασυνήθιστη συμπόνοια στην πεθερά της (2:11-
12)· δ) ταυτίζεται απόλυτα με τον λαό του Θεού, έστω κι αν αυτός ο λαός θα την έβλεπε με μισό 
μάτι επειδή ήταν Μωαβίτισσα. Είναι μια αληθινή κόρη του Αβαάμ (Γεν 12:3β). 
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Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές που με τη μαρτυρία τους επηρεάζουν ζωές. Για 
κείνους που γίνονται τα χέρια του Θεού, η φωνή του, τα πόδια του. Παρηγορούν τόσο 
εκείνους που γνωρίζουν τον Θεό όσο κι εκείνους που δεν τον γνωρίζουν. 

✽ Γιατί διεξάγει εκείνος τις δικές μας μάχες. 

✽ Γιατί μας ξαναδίνει δύναμη και μας επαναφέρει στον αρχικό μας προορισμό. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι πολλές φορές δεν πιστεύουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει ο Θεός. 
✽ Ότι πολλές φορές απογοητευόμαστε από τις δυσκολίες και χάνουμε την πίστη μας. 

Παρακαλούμε: 

✽ Να οδηγήσουμε κάποιους στον Χριστό με τη μαρτυρία της ζωής μας. 

✽ Να μας δώσει ο Θεός την αφιέρωση της Ρουθ και την τόλμη της Νωεμίν. 

✽ Να ευλογήσει ο Θεός τις οικογένειές μας και όλες τις διακονίες που υπηρετούν νεαρά 
ζευγάρια. 

 
 
 

 

Δανιήλ – Σταθερότητα Μέσα στον Διωγμό 
 (Δανιήλ 3)  

Τρεις νέοι σε ξένη χώρα. Ποιος γύριζε να τους κοιτάξει; Πάντα, ωστόσο, υπάρχει 
κάποιος που νοιάζεται για μας τους πιστούς. «Εσύ έδωσες διαταγή, βασιλιά, κάθε άνθρωπος 
… να πέσει και να προσκυνήσει το χρυσό άγαλμα. Κι όποιος δεν πέσει να προσκυνήσει, 
διέταξες να ριχτεί στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Υπάρχουν όμως κάτι Ιουδαίοι…» 
Μπορεί να πιστεύουμε πως είμαστε ασήμαντοι, ότι δεν έχει για κανέναν σημασία τι κάνουμε 
ή τι λέμε, ότι κανένας δεν προσέχει… αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που παρατηρεί. 
       Κάποια στιγμή κάποιοι πρόσεξαν ότι εκείνοι οι λεβέντες ήταν διαφορετικοί, κι από τότε 
δεν σταμάτησαν να τους παρακολουθούν. Οι τρεις νέοι το ήξεραν αυτό. Ήταν οι ίδιοι που είχαν 
αποφασίσει να μην μολυνθούν με τα φαγητά του βασιλιά, και τώρα αποφασίζουν να μη 
μολυνθούν με τους θεούς του. Όποιος μαθαίνει να είναι αξιόπιστος στα μικρά, μαθαίνει να 
είναι και στα μεγάλα. Αδύναμα φώτα στην ξένη γη. 
       Θα μπορούσαν να «την είχαν κάνει» στα κρυφά μέσα στο πλήθος. Θα μπορούσαν να 
δείξουν ανοχή εκείνο το κρίσιμο λεπτό του προσκυνήματος, και μετά να συνεχίσουν κανονικά 
τη ζωή τους. Δεν κρύφτηκαν, όμως. Όπως δεν κρύφτηκε ο Δανιήλ που προσευχόταν στον 
δικό του Θεό με ανοιχτά παράθυρα τρεις φορές τη μέρα. Ο πλανητάρχης της εποχής, φου-
σκωμένος από αλαζονεία, τους φτύνει με περιφρόνηση και τους χλευάζει: «Αν δεν προσκυνήσετε, 
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θα ριχτείτε στο κέντρο του φλογερού καμινιού· και να δω τότε, ποιος θεός θα σας γλιτώσει 
από την εξουσία μου!» (3:15)· αλλά η φωνή τους δεν τρεμοπαίζει: «Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, 
ο Θεός, που εμείς λατρεύουμε, μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι … Αλλά κι αν 
αυτό δεν γίνει, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και 
το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνάμε» (3:17-18). 
       Η Βαβυλώνα μέσα στην οποία ζούμε πιστεύει στην απόλυτη δύναμή της. Θεωρεί πως 
εμείς και οι οικογένειές μας ανήκουμε στην κουλτούρα της· δεν ξέρει όμως ότι εμείς είμαστε 
πολίτες μιας άλλης χώρας. Ότι είμαστε εδώ μόνο για λίγο, κι ότι η καρδιά μας φλέγεται από 
τον νόμο του δικού μας βασιλιά. Γι’ αυτό, όταν όλοι επευφημούν την αδικία, την αθεΐα και την 
απρέπεια, εμείς δεν γονατίζουμε. Όταν το κακό μετονομάζεται σε αγαθό και το αντίστροφο, 
εμείς δεν γονατίζουμε. Όταν μας απειλούν και μας προσβάλλουν, εμείς δεν λατρεύουμε τους 
θεούς τους. 
       Ο δικός μας βασιλιάς τιμάει αυτούς που τον τιμούν. Περπατάει δίπλα σ’ εκείνους που δια-
βαίνουν μέσα από τις φλόγες (Ησ 43:2). Και σύντομα θα μας παραλάβει στην ουράνια πατρίδα.   

Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Γιατί ανεξάρτητα από το πού είμαστε, η παρουσία του είναι μαζί μας και μας συμπαρίσταται. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι πολλές φορές δεν δείχνουμε τη γενναιότητα που χρειάζεται για να μείνουμε καθαροί 
και πιστοί. Συχνά βιώνουμε την πτώση και δίνουμε κακή μαρτυρία. 

Παρακαλούμε: 

✽ Να μπορούμε να δείχνουμε αξιοπιστία στα μικρά, έτσι που να δείχνουμε αξιοπιστία και 
στα μεγάλα. 

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός να μη συμμορφωνόμαστε με τον παρόντα αιώνα· να σκεφτόμαστε 
και να πράττουμε με την επίγνωση ότι το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. 

✽ Να ευλογεί ο Θεός διακονίες ανάμεσα σε εξαρτημένα άτομα και υπηρεσίες ελέους. 

 

 
 

 

Ιωνάς – Κήρυκας σε Ξένο Έθνος 
 (Ιωνάς κεφ. 1 & 3) 

 
Εκπληκτικό το βιβλίο του Ιωνά! Εναντιώνεται στην αμαρτία του εθνικισμού του 
εκλεκτού λαού και διακηρύττει μια άλλη άποψη για τη χάρη του Θεού. Ο φάρος του ένδοξου 
έθνους μένει εντελώς ανενεργός. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά του εθνικισμού δεν εξαλείφονται 
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εύκολα. «Να δράσω για το καλό των εχθρών του λαού μου; Ποτέ!» Όμως, ας μην πυροβολούμε 
τον αντιήρωα Ιωνά. Πόσο χρόνο δαπανούμε κάθε χρόνο στην προσευχή για το έθνος μας και 
για τα άλλα έθνη; Ο Ιωνάς είχε μηδενικό έλεος: άσε τους εχθρούς να πεθάνουν, για να νιώσει 
πιο ασφαλής ο Ισραήλ! Ας μη βιαστούμε όμως να επικρίνουμε τον Ιωνά. Για παράδειγμα, η 
ξαφνική μαζική άφιξη των προσφύγων στις πύλες της Ευρώπης εμπεριέχει διάφορους 
κινδύνους. Γίνεται όμως μια θαυμάσια ευκαιρία για μας να προσευχόμαστε στον Θεό και να 
βοηθάμε τις χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Τους δείχνουμε 
την αγάπη μας και τη χάρη του Θεού; Δοξάζουμε τον Θεό για το καλωσόρισμα που πολλά 
παιδιά του Θεού τούς επιφυλάσσουν! 
       Ο Ιωνάς προσεύχεται και φεύγει μακριά στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι πραγματικοί 
ήρωες του βιβλίου είναι ειδωλολάτρες (οι ναύτες του πλοίου της Θαρσείς, και οι Νινευίτες) 
αλλά προσεύχονται πολύ (τι μάθημα για μας!) και ο Θεός τούς ακούει. Θα προσευχηθεί 
βέβαια κι ο Ιωνάς αλλά μόνο στο κεφ. 2, για να ευχαριστήσει τον Θεό για τη χάρη του προς 
αυτόν (όχι προς τους εχθρούς του λαού του!) Στο κεφ. 4, εξάλλου, προσεύχεται για να 
παραπονεθεί στον Θεό για τη χάρη του προς τους εχθρούς… 
       Η Μεγάλη Εντολή παραγγέλλει σε όλους τους πιστούς του Χριστού να προσεύχονται, να 
ευαγγελίζουν τον κόσμο και να κάνουν μαθητές του όλα τα έθνη. Εμείς δεν μπορούμε όλοι να 
πάμε στα έθνη αλλά μπορούμε όλοι ‒και πρέπει‒ να προσευχόμαστε. 
       «Να προσεύχομαι και να ευαγγελίζομαι; Γιατί; Κανένας δεν θα δώσει προσοχή στα λόγια 
μου!» Ο Θεός όμως καλεί σ’ αυτό το έργο και ανθρώπους που τους είναι δύσκολο να το 
κάνουν δικό τους λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν (άτομα με ειδικές ανάγκες, φυλα-
κισμένοι του Ισλάμ). Μπορεί ακόμη να κινήσει τις καρδιές τους με μηνύματα που μόνο για 
κακό μιλούν. Ο Ιωνάς δεν προσευχόταν; Καθόλου! Έκατσε κάτω από ένα στέγαστρο «ώσπου 
να δει τι θ’ απογίνει η πόλη». Για να μπορεί να λέει μετά: «Το ’λεγα εγώ, Κύριε, δεν έδωσαν 
καμιά προσοχή, το βλέπεις;» 
       Για μας ήτανε δύσκολο να πάμε στη Συρία να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Έτσι ο Θεός 
έστειλε τους Σύριους στη χώρα μας! Ας κάνουμε αυτό που έκανε ο Κύριός μας: ας γίνουμε το 
αντίθετο του Ιωνά κι ας δείξουμε την αγάπη του Θεού με το έργο μας και την προσευχή μας. 
 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για την κυριαρχία του. 

✽ Για το έργο του, και γιατί υπολογίζει σ’ εμάς, παρά το τι είμαστε ή πώς σκεφτόμαστε. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Και ζητάμε τη συγχώρηση του Θεού, γιατί τόσες πολλές φορές βαδίσαμε σε κατεύθυνση 
αντίθετη προς το θέλημά σου. 

✽ Για τις εσφαλμένες ιδέες και τις αντιλήψεις μας προς τους πρόσφυγες. Θέλουμε ν’ αγα-
πήσουμε τους ξένους και να τους δώσουμε τα πάντα: από το πιο πολύτιμο που έχουμε 
(τον Χριστό) μέχρι το πιο ασήμαντο. 
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Παρακαλούμε: 

✽ Για το έθνος μας και τον ευαγγελισμό του. 

✽ Να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να ευαγγελίσουμε τα άλλα έθνη, δείχνοντας με την 
αγάπη και την καλοσύνη μας τον Χριστό. 

✽ Για όλες τις ιεραποστολές που υπηρετούν στην πατρίδα μας και για το κάλεσμα νέων 
εργατών για όλο τον κόσμο.  

 
 
 

 

Παύλος – Ουράνιος Πολίτης του Κόσμου 
 (Φιλιππησίους 1:21-26) 

 
Σ’ αυτή την περικοπή της Επιστολής προς Φιλιππησίους ο Παύλος, σαν να 
σκέφτεται μεγαλόφωνα, μάς καλεί να τον ακολουθήσουμε στην ανέλιξη της σκέψης του αν 
πρέπει να κρατηθεί στη ζωή ή να παραδοθεί στον θάνατο. Η εκλογή αυτή δεν είναι στο χέρι 
του, καθώς βρίσκεται στη φυλακή, καταδικασμένος σε θάνατο. Η σκέψη του αυτή, ωστόσο, 
παράδοξη από μια πρώτη ματιά, είναι βασισμένη στην περίπτωση που θα είχε την ευκαιρία 
να επιλέξει τη μοίρα του.  
       Από τη μια ο απόστολος λέει για τον θάνατο πως είναι κέρδος. Αυτή η σκέψη φωτίζεται 
περισσότερο με τον όρο του εδ. 23 (του πρωτοτύπου) αναλύσαι, που σημαίνει λύνω το 
παλαμάρι της βάρκας και φεύγω. Η παραμονή σ’ αυτό τον κόσμο είναι για τον Παύλο 
προσωρινή, με μόνη κατάληξη τον θάνατο «για να είμαι μαζί με το Χριστό, που είναι το 
καλύτερο απ’ όλα». Πιστεύει, λοιπόν, ότι η σχέση του με τον Χριστό, ακόμη και στον θάνατο, 
θα εξακολουθήσει να παραμένει δυναμική. 
       Από την άλλη, ο Παύλος όσο ζούσε ήταν αναμφίβολα παραδομένος στον Χριστό και μόνο. 
Είχε ζήσει και ζούσε ακόμα την απόλυτη ενότητά του με τον Κύριο. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν μας 
εκπλήσσει ότι θέλει να συνεχίσει να ζει για να ακολουθεί, να δοξάζει και να υπηρετεί τον Χρι-
στό. 
       Σ’ αυτό το δίλημμα και με δεδομένη τη δυνατότητα επιλογής, ο Παύλος διαλέγει να 
κρατήσει το όραμά του για τον ουρανό αλλά με τα πόδια του να πατούν στη γη. Η σχέση του με 
τον Χριστό είναι που τον παρακινεί να μείνει να βοηθήσει τους χριστιανούς των Φιλίππων να 
βιώσουν την ίδια μ’ εκείνον εμπειρία. Η παραμονή του αποστόλου στον κόσμο είναι ακριβώς 
αυτό που κάνει τους Φιλιππήσιους να προοδεύουν στην εν Χριστώ πίστη τους.  
       Τα λόγια αυτά του αποστόλου είναι αναμφίβολα μια πρόσκληση για μας σήμερα. «Πεθαίνω» 
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σημαίνει χάνω τη ζωή μου. Αν όμως πεθαίνοντας μπορούμε να πούμε «για μένα το να ζω 
σημαίνει ζωή με τον Χριστό», δεν χάνουμε τίποτε ‒αντίθετα, κερδίζουμε! Πώς και για ποιον 
ζούμε; Δική μας η απόφαση. Μακάρι να μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο «για μένα το 
να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό, και το να πεθάνω είναι κέρδος»! 

Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για την ελπίδα μας ότι με τον Χριστό είναι πολύ καλύτερα. 

✽ Για τη βεβαιότητα ότι η ζωή με τον Χριστό είναι καλύτερη απ’ οτιδήποτε άλλο. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι δεν ζούμε πάντοτε για τον Χριστό. 

✽ Ότι συχνά θεωρούμε πιο πολύτιμα τα κοσμικά πράγματα από τον Χριστό. 

Παρακαλούμε: 

✽ Η ζωή μας να είναι διαρκώς αφιερωμένη στον Χριστό, κι αυτό να φαίνεται από την 
εσώτερη κοινωνία μας με τον Κύριο, και καθώς ακολουθούμε, διακονούμε και δοξάζουμε 
τον Χριστό στη ζωή μας. 

✽ Τον Κύριο για όλους εκείνους που υπηρετούν την τρίτη ηλικία της κοινότητάς μας 
(Λωίδα, Καλός Σαμαρείτης κτλ). 

✽ Να μας βοηθήσει να ζούμε διαρκώς με το φρόνημα ότι για μας η ζωή με τον Χριστό και ο 
θάνατος εν Χριστώ είναι κέρδη. 

 
 

 
 

Πρίσκιλλα και Ακύλας –  
Διωγμένοι αλλά με τις Πόρτες Ανοιχτές  

(Πράξεις 18:1-4.24-28) 
 
Ο απόστολος Παύλος συνάντησε την Πρίσκιλλα και τον Ακύλα τον καιρό που το 
ζευγάρι ήταν εξόριστοι στην Κόρινθο. Ο ευαγγελιστής Λουκάς μάς λέει στις Πράξεις ότι εξα-
σκούσαν την ίδια τέχνη, δηλ. έφτιαχναν σκηνές, κι ότι ο απ. Παύλος ζούσε μαζί τους και 
δούλευε στο εργαστήριό τους, και τα Σάββατα μιλούσε για τον Χριστό στη συναγωγή (Πραξ 
18:1-4). Το ζευγάρι αυτό, που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Ρώμη όταν ο αυτοκράτορας 
Κλαύδιος απέλασε όλους τους Ιουδαίους από την πόλη, έγιναν τελικά ο αρχικός πυρήνας της 
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μετέπειτα μεγάλης εκκλησίας της Κορίνθου (Πραξ 18:18-19). Στον 1ο μ.Χ. αιώνα, ο διωγμός 
και η εξορία ήταν οι συνθήκες που χρησιμοποιούσε ο Θεός για την ίδρυση εκκλησιών στην 
επικράτεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όταν ο Παύλος έγραφε την Επιστολή του προς Ρω-
μαίους, βρίσκουμε την Πρίσκιλλα και τον Ακύλα πίσω στη Ρώμη, όπου στο σπίτι τους γινόταν 
σύναξη εκκλησίας. Στον μακρύ κατάλογο των χαιρετισμών του, ο Παύλος χαιρετώντας τους 
πιστούς της Ρώμης αναφέρει με πολλή στοργή αυτό το ιεραποστολικό ζευγάρι, και λέει πως 
είναι «συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου 
και τους ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ, αλλά κι όλες οι εκκλησίες του μη ιουδαϊκού κόσμου» 
(Ρωμ 16:4). 
       Στην Ευρώπη σήμερα η μετανάστευση, υποχρεωτική ή προαιρετική, εξακολουθεί να 
είναι ένας δρόμος που χρησιμοποιείται από τον Θεό για την επέκταση της εκκλησίας του. Μαζί 
με τους ιεραποστόλους, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι στη διακήρυξη του ευαγγελίου 
και στη μαθητεία των πιστών, υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι εθελοντές  που σαν την Πρίσκιλλα 
και τον Ακύλα αφιερώνουν το σπίτι τους, τον χρόνο τους ή τον κόπο τους και δείχνουν την 
αδελφική στοργή τους προκειμένου να εξαπλωθεί η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Ας προ-
σευχόμαστε ο Κύριος του Αγρού να συνεχίσει να καλεί εργάτες στη δούλεψή του, κι επίσης 
να κινητοποιεί απλούς πιστούς σαν τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα. Ο Θεός διέσωσε την ιστορία 
αυτού του ζευγαριού στις Πράξεις των Αποστόλων και στην Επιστολή προς Ρωμαίους, για να 
μπορούμε σήμερα εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.   

Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για τις διάφορες εμπειρίες που βιώνουμε, ευχάριστες και δυσάρεστες, γιατί όλα λειτουργούν 
για το καλό μας (Ρωμ 8:28). 

✽ Γιατί και σήμερα υπάρχουν χριστιανικά ζευγάρια που αφιερώνονται στη διακονία άλλων 
για να τους ευαγγελίσουν, να τους διαφωτίσουν και να τους εξηγήσουν βαθύτερα τα 
πράγματα του Θεού. 

✽ Για ιατρικές διακονίες που αγγίζουν ανθρώπους· και την κλινική Άγιος Λουκάς. 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι δεν βλέπουμε πάντοτε τις αντιξοότητες της ζωής σαν πιθανότητα να εξελιχθούν σε ευ-
λογία. 

✽ Ότι δεν τα δίνουμε πάντοτε όλα ‒ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε‒ στην υπηρεσία του Κυρίου. 

Παρακαλούμε: 

✽ Όπου κι αν βρισκόμαστε, να γινόμαστε ιεραπόστολοι και να θυσιάζουμε τα πάντα για την 
εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. 

✽ Ο Κύριος να βγάλει νέους εργάτες στον αμπελώνα του ‒απλούς, καθημερινούς πιστούς 
και ζευγάρια σαν την Πρίσκιλλα και τον Ακύλα. 

✽ Ο Κύριος να ευλογεί την ηγεσία των εκκλησιών μας, τους ποιμένες, πρεσβύτερους, 
εργάτες και διακόνους.
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Ιησούς – Ο Ενσαρκωμένος Λόγος  
σε μια Επαναστατημένη Ανθρωπότητα 

 (Ιωάννης 1:1-14) 
 
Στην Παλαιά Διαθήκη, κεντρική πλευρά της αποκάλυψης του Θεού ήταν η φανέρωση 
της δόξας του (Εξ 33:18‒34:7). Με τον ίδιο τρόπο, ο Χριστιανισμός είναι κατά βάση η απο κά -
λυ ψη της δόξας του Θεού διά του Χριστού. Σήμερα, η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται μόνο 
στον «Λόγο που έγινε Σάρκα», τον Ιησού Χριστό τον μονογενή Υιό του Θεού, που «ήρθε 
γεμάτος χάρη θεϊκή κι αλήθεια για μας». Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της χριστιανικής πί-
στης. 
       Ο Μωυσής ήρθε αντιμέτωπος με τη δόξα του Θεού, η οποία τον μεταμόρφωσε (Εξ 34:8-
10). Ο Ιωάννης εξάλλου και οι πρώτοι μαθητές του Χριστού μεταμορφώθηκαν καθώς αντι-
μετώπισαν τη δόξα του Κυρίου (Α΄ Κορ 2:9). Ο λαός του Ισραήλ στην έρημο είδαν ότι η δόξα 
του Θεού βρίσκεται πρωταρχικά στο γεγονός ότι δεν έπαψε να τους δείχνει το έλεός του. 
Στην εποχή μας η εκκλησία γνωρίζει τη δόξα του Θεού μέσα από τη σώζουσα χάρη του. 
Πάει να πει, διά του μονογενούς Υιού που ενσαρκώθηκε για να μας σώσει πεθαίνοντας 
πάνω στον σταυρό για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός είναι γεμάτος χάρη κι αλήθεια, αγαθά 
που τα προσφέρει στην επαναστατημένη, αμαρτωλή ανθρωπότητα. Ο Θεός δείχνει τη δόξα 
του με το να σώζει αμαρτωλούς εν Χριστώ Ιησού. Η ελπίδα μας στηρίζεται στη θεία 
πρόθεση να δικαιώνει τον ασεβή (Ρωμ 4:5)· βασίζεται στου Θεού τη χάρη, που «υπερεπε-
ρίσσευσε», και που οδηγεί στη σωτηρία διά του Χριστού (Ρωμ 5:20-21).  
       Η εμπειρία αυτή της δόξας του Θεού είναι η μόνη εξήγηση της εξάπλωσης της 
χριστιανικής πίστης σήμερα. Είναι το γεγονός ότι άντρες και γυναίκες μεταμορφώθηκαν 
καθώς «είδαν» τη δόξα του Θεού, και θέλησαν και άλλοι να βιώσουν την ίδια μ’ αυτούς 
εμπειρία. Γι’ αυτό μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον της εκκλησίας με ελπίδα: επειδή ο 
Θεός έχει αποφασίσει να γίνει γνωστή η δόξα του σε όλα τα έθνη, δηλαδή όλοι να μάθουν 
πως ο Χριστός έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Οι προσευχές μας έχουν την 
καλύτερη κινητήρια δύναμη: ότι ο Θεός αποκαλύπτει τη δόξα του με το να σώζει  αμαρτωλούς. 
Κι αυτή ακριβώς είναι η αιτία που είμαστε σίγουροι ότι τα αιτήματά μας θα τα ακούσει ο 
Χριστός. 

Κ υ ρ ι α κ ή  1 4  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Που μας έκανε συμμέτοχους στη σωτηρία του. 

✽ Που βασίζεται σ’ εμάς για να οδηγήσουμε άλλους στη σωτηρία του. 

✽ Για την πρωτοβουλία του, όντας ο ένδοξος Θεός, να συγκαταβαίνει να βρει τον αμαρτωλό 
άνθρωπο. 

✽ Για τα προγράμματα των διακονιών παιδιού και τους κατασκηνωτές μας. 
 

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι ως εκκλησία, συχνά δεν μεταδίδουμε τα νέα της σωτηρίας του. 
 

Παρακαλούμε: 

✽ Η μεταμόρφωση που βιώσαμε διά της δόξης του Θεού, να μας κάνει να επιζητούμε να 
δούμε και άλλους να βιώνουν την ίδια μεταμόρφωση στη ζωή τους.  

✽ Για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού μέσα από Media και έντυπα καθώς και τα χρι-
στιανικά βιβλιοπωλεία.

 
 

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.  
 
 
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. 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ:    
• Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, 19.00,  Αποστολική Εκκλησία Καβάλας 
• Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, 19.00,  Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Κομοτηνής



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: 
•  τον 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)


