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Αγαπημένοι μας του Ευαγγελικού Συνδέσμου, Αδελφοί και Αδελφές. 

Τι είναι «σπίτι» για σας; Τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε αυτή τη λέξη; Ένας όμορφος 
χώρος γεμάτος με ωραία έπιπλα ή τι άλλο; Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι να είναι 
πραγματικό σπίτι; Οι άνθρωποι –και μετά όλα τα άλλα! 

Πολλοί έχουμε μείνει σε χώρους όπου ικανοποιούνται πολλές από τις ανάγκες μας για 
στέγαση κλπ. αλλά δεν νιώθουμε εκεί σπίτι μας, γιατί η ατμόσφαιρα είναι βαριά, φορτισμένη 
με θλίψη ή θυμό ή εντάσεις ή οτιδήποτε άλλο.  

Άλλες φορές πάλι έχουμε τύχει σε χώρους όπου υπήρχαν μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα, 
αλλά εκεί η ατμόσφαιρα μας καλωσόριζε ζεστή, χαρούμενη, φιλόξενη και γεμάτη αγάπη. 

Πολλές ιστορίες υπάρχουν στη Βίβλο για το σπίτι. Θα δούμε μερικές απ’ αυτές αυτή την 
Εβδομάδα Προσευχής. Να προσθέσουμε όμως μερικές σκέψεις εδώ: Ο Χριστός ονομάζει 
«οικογένειά του» τους πιστούς που τον ακολουθούν. Λέει στους μαθητές τους –και σ’ εμάς– 
ότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι είμαστε μαθητές του από το αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. 
Αυτό που τραβάει τους ανθρώπους στο σπίτι τους είναι οι σχέσεις. Θα νιώσουμε οικείοι στο 
φυσικό ή στο πνευματικό μας περιβάλλον, όταν η αγάπη για την οποία μίλησε ο Ιησούς 
βιώνεται στην πράξη. 

Εδώ στη γη μπορούμε να έχουμε τέτοιες εμπειρίες οικειότητας, μια αίσθηση ότι ανήκουμε 
κάπου. Καλούμαστε ν’ αγωνιστούμε όσο μπορούμε γι’ αυτές τις εμπειρίες, είτε πρόκειται για 
το φυσικό μας σπίτι είτε για την κοινότητα της εκκλησίας μας. Και οι δύο περιπτώσεις είναι 
εικόνες της ουράνιας κατοικίας μας. Το ουράνιο αυτό σπίτι είναι που τελικά και ολοκληρωτικά 
θα εκπληρώσει όλους τους πόθους μας στην αιωνιότητα.  

Πολλές τοπικές εκκλησίες στην Ευρώπη βλέπουν αυτή την Εβδομάδα Προσευχής σαν μια 
ευκαιρία για να οργανώσουν ενωμένες συμπροσευχές, και θέλουμε ως Ευαγγελικός 
Σύνδεσμος αυτό να το ενθαρρύνουμε. Ο Θεός έχει θέσει στη διάθεσή μας πάρα πολλούς 
τρόπους για να τον λατρεύουμε. Κι αυτό είναι ευλογία. Αυτή η Εβδομάδα είναι μια ευκαιρία 
να τον ευχαριστήσουμε γι’ αυτό! 

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, την ιδέα του γυρισμού σταθερή στον νου μας, καθώς ακολουθούμε 
τη χριστιανική μας πορεία σ’ αυτό τον κόσμο.  

Thomas Bucher 
Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου 

  

Υ.Γ.: Ευχαριστούμε τον Ισπανικό Βιβλικό Σύνδεσμο που για τρίτη συνεχή χρονιά ετοίμασαν 
τα κείμενα για την Εβδομάδα Προσευχών και τα μετέφρασαν στα Αγγλικά.
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(Λουκάς 15:11-32) 

 
Ο νέος αυτής της ιστορίας βίωσε αυτό που είχαμε βιώσει κι εμείς προτού συναντή-
σουμε τον Χριστό: ξεκίνησε ένα ταξίδι στο άγνωστο. Είναι ένας νέος με τον οποίο μπορούμε 
να ταυτιστούμε. Ήθελε να ευτυχήσει με τον δικό του τρόπο. Ήταν περήφανος νεαρός. Ήταν 
όμως στην ουσία τυφλωμένος, με σπασμένες τις σχέσεις του με τον πατέρα του. 

Αργότερα βλέπουμε τον ίδιο αυτό νέο σ’ ένα χοιροστάσιο, μέσα στον βούρκο της ανταρσίας 
του, να σβήνει μέσα στη βρόμα –εικόνα όλα αυτά τού τι μας συμβαίνει όταν γυρνάμε την 
πλάτη στον Θεό.  

Κάποτε, όμως, ο νεαρός συνειδητοποιεί τι έχασε: την κοινωνία με τον πατέρα του. Είναι 
αυτό ακριβώς που η ανθρωπότητα έχασε σαν συνέπεια της αμαρτίας του Αδάμ. Καταλαβαίνει 
ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί, ότι σ’ εκείνο το μαντρί του βούρκου μόνο μία θα είναι η 
κατάληξή του: ο θάνατος. Κι όταν βλέπει την πραγματικότητα, αποφασίζει να γυρίσει στον 
πατέρα του. Ξέρει πως εκεί θα βρει αυτό που του λείπει. 

Εκεί, όμως, τον περιμένει μια έκπληξη! Όταν ζητάει συγχώρηση για τις αμαρτίες του, ο 
πατέρας του πλούσιος σε αγάπη, όχι μόνο τον συγχωρεί αλλά τον αναγνωρίζει κιόλας σαν τον 
αγαπημένο του γιο. Τον ντύνει με τα καλύτερα ρούχα, του φοράει στο δάκτυλο το δικό του 
χρυσό δακτυλίδι, δείγμα εξουσίας, κύρους και ελεύθερης πρόσβασης στην περιουσία του 
πατέρα, του δίνει να φορέσει καινούργια ποδήματα και κάνει ένα μεγάλο πάρτι για να 
γιορτάσει τον γυρισμό του. 

Ήμασταν κι εμείς κάποτε σαν εκείνο τον νεαρό στο χοιροστάσιο. Με την αγάπη του Θεού, 
με τη χάρη του Χριστού και με το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, η καρδιά μας ξύπνησε, 
και είδαμε την ανάγκη μας να ζητήσουμε τη συγχώρηση του Θεού. Ο Θεός αντί να μας 
αποδιώξει, μας συγχώρησε χάρη στο έλεός του, άλλαξε τα κουρέλια μας, και τώρα μας 
θεωρεί παιδιά του. Μας συμπεριέλαβε στις υποσχέσεις του και μας έχει ετοιμάσει τόπο στους 
ουρανούς. Ο ουρανός δεν είναι απλώς ένας μελλοντικός προορισμός για μας αλλά ένας 
χώρος στον οποίο από τώρα ανήκουμε.  

Η ζωή μας τώρα είναι μια πορεία. Κάθε βήμα που κάνουμε είναι ένα βήμα πιο κοντά 
στην ουράνια πατρίδα. Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί όταν μας ρωτούν: «πού πας; ποιος είναι ο 
προορισμός σου στην ύπαρξη;» μπορούμε ν’ απαντήσουμε «πάω στο σπίτι του Πατέρα μου». 
Ξέρουμε για πού πορευόμαστε! Του Παύλου τα λόγια αντηχούν στ’ αυτιά μας: «Έχω την 
πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σ’ εσάς, θα το ολοκληρώσει ώς την 
ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού» (Φιλιππησίους 1:6).
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Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Που μας έδωσε έναν αιώνιο προορισμό, που αποκατέστησε την κοινωνία του μαζί μας 
και που έδωσε περιεχόμενο στο ταξίδι της ζωής μας. 

✽ Που ανήκουμε από τώρα στην ουράνια πατρίδα μας με τη χάρη και τη δύναμη του Χρι-
στού. 

✽ Που μας έβγαλε από τον βούρκο και τη βρομιά, για να μας τελειοποιήσει στην πορεία και 
να μας δώσει ελπίδα ότι θα φτάσουμε νικητές στο τέρμα.  

Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι κάποιες φορές αφήνουμε τη λάσπη να θολώνει την προοπτική μας και δεν επικε-
ντρώνουμε τα μάτια μας στον Χριστό. 

✽ Ότι μας λείπει το θάρρος και δεν λέμε ξεκάθαρα στους γύρω μας πού πηγαίνουμε και 
γιατί.  

Παρακαλούμε: 

✽ Ο Κύριος να συνεχίσει να μας τελειοποιεί, ώστε να απολαύσουμε στον μέγιστο βαθμό την 
ημέρα που θα φτάσουμε στο σπίτι του Πατέρα. 

✽ Να μας δίνει τη δύναμη να δίνουμε τη μαρτυρία μας με παρρησία ως άτομα και εκκλησίες 
αυξάνοντας το ευαγγελιστικό έργο των εκκλησιών της κοινότητάς μας. 

✽ Να αυξάνεται η κοινωνία μας με τον Θεό, να μας δίνει τη δύναμη ν’ ακολουθούμε τα ίχνη 
του και να επιζητούμε στον ύψιστο βαθμό τη δόξα του.  

 
 
 

 

  
 

 (Φιλιππησίους 1:21-24) 
 

Το ευαγγέλιο του Χριστού έχει μια απαράμιλλη μεταμορφωτική δύναμη, αφού «είναι 
η δύναμη του Θεού, που σώζει καθέναν που πιστεύει», όπως μας βεβαιώνει ο Παύλος (Ρω-
μαίους 1:16). Ο απόστολος είχε προφανώς το δικαίωμα να προβεί σ’ έναν τέτοιο ισχυρισμό 
μετά την εμπειρία του στον δρόμο της Δαμασκού. Η προσωπική του συνάντηση με τον ανα-
στημένο Κύριο άλλαξε ριζικά τις αντιλήψεις του, την κοσμοθεώρησή του και την κατεύθυνση 
της ζωής του. Πριν απ’ αυτό το γεγονός, είχε αφιερώσει τη ζωή του στο να καταδιώκει αμείλι-
κτα όλους όσοι τολμούσαν ν’ αναγνωρίσουν τον Ιησού της Ναζαρέτ σαν Μεσσία και Κύριο. 
Όταν, όμως, γνώρισε προσωπικά τον Χριστό, η φιλοσοφία της ζωής του θα μπορούσε να συ-
νοψιστεί στο εδ. 21: «Για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό, και το να πεθάνω είναι 
κέρδος». Ήταν έτοιμος να τα αφήσει όλα πίσω του –οικογένεια, κοινωνική θέση, θεολογικούς 
τίτλους, αγαθά και ανέσεις– προκειμένου να γνωρίσει τον Χριστό και να τον υπηρετήσει σαν 
Κύριό του (Φιλ 3:7-8). 
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Το καινούργιο μονοπάτι που ακολούθησε ο Παύλος μετά τη μεταστροφή του, τον οδήγησε 
σε εμπειρίες ανείπωτης σκληρότητας και πόνου: ναυάγια, κίνδυνοι κάθε είδους, κόποι και 
εξάντληση, πείνα και δίψα, κρύο και γυμνότητα, φυλακές και κακοποιήσεις. Παραπέμπουμε 
στην Επιστολή του προς τους χριστιανούς των Φιλίππων. Την έγραψε ταλαιπωρημένος μέσα 
από τη φυλακή. Και παρ’ όλα αυτά, η Επιστολή αυτή ακτινοβολεί τη χαρά σαν καρπό του 
Αγίου Πνεύματος. 

Ο Παύλος είχε μάθει να είναι ευχαριστημένος μέσα σε κάθε περίσταση. Αυτό μπορεί να 
το καταφέρει κάθε πιστός εν Χριστώ, γιατί αυτή η ενόραση ζωής πηγαίνει πέρα από την 
επίγεια πραγματικότητα, στην αιώνια κατάστασή μας στην παρουσία του Θεού. Ο φυσικός 
θάνατος είναι απλώς η είσοδός μας σ’ εκείνη την ουράνια πατρίδα. 

Ο απόστολος υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα αυτής της προοπτικής όταν δηλώνει ότι 
«επιθυμώ να φύγω απ’ αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, που είναι το 
καλύτερο απ’ όλα» (Φιλ 1:23). Πράγματι, ενώ ήταν έτοιμος να ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού, 
όποιες κι αν ήταν οι περιστάσεις εδώ στη γη, λαχταρούσε να πάει με τον Χριστό –ήθελε να 
φτάσει στην επουράνια πατρίδα. 

Τι γίνεται μ’ εμάς; πώς ατενίζουμε το μέλλον; περιμένουμε την ευλογημένη ελπίδα, μ’ 
άλλα λόγια, προσμένουμε «τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας 
του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού» (Τίτον 2:13); 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για τη ριζική αλλαγή κατεύθυνσης που έδωσε στη ζωή μας όταν συναντηθήκαμε με τον 
Ιησού Χριστό. 

✽ Επειδή διά του Χριστού μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι με την ποικι-
λομορφία μέσα στην κοινότητά μας. 

✽ Γιατί μας δίνει τη χάρη να ζούμε την επίγεια ζωή μας εμπλουτισμένη με την ενόραση της 
αιωνιότητας.  

Εξομολογούμαστε: 

✽ Πως όταν έρχονται οι αντιξοότητες, δεν αφήνουμε πάντοτε το Πνεύμα να μας γεμίζει με 
χαρά και δεν επαναπαυόμαστε πάντοτε στη δύναμη του Θεού. 

✽ Ότι υπάρχουν φορές που δεν περιμένουμε με ελπίδα τη στιγμή που ο μεγάλος Θεός θα 
εμφανιστεί με δόξα.  

Παρακαλούμε: 

✽ Ο Θεός να μας δίνει πνευματική δύναμη στις ώρες της δοκιμασίας, όταν θα πρέπει να τα 
αφήσουμε όλα για χάρη του Χριστού. Ζητούμε επίσης δύναμη για τα αδέλφια μας που 
περνούν από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. 

✽ Για διακονίες φροντίδας όπως το έργο της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη, 
τον οίκο φροντίδας ηλικιωμένων «Η Λωίδα» στην Αθήνα και «Ο Καλός Σαμαρείτης» στην 
Κατερίνη. 

✽ Ο Θεός να δώσει να μη χάνουμε τη χαρά μας, και η ελπίδα μας να αυξάνει συνεχώς σε 
όλη την πορεία της ζωής μας. 
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 (Λουκάς 15:1-7) 
 

Χαμένο πρόβατο: δύο απλές λέξεις με βαθύ θεολογικό περιεχόμενο. Δυο λέξεις που μας 
βοηθούν να καταλάβουμε γιατί ο Ιησούς δέχεται τους αμαρτωλούς και συντρώγει μαζί τους, 
μια συμπεριφορά που έγινε αφορμή γι’ αυτή τη μικρή παραβολή. 

Το πρόβατο είναι ένα ζώο που κάνει ομαδική ζωή, και κανονικά ζει σε κοπάδι. Το κάθε 
πρόβατο προσδιορίζεται από το κοπάδι και το κοπάδι από το πρόβατο. Ποτέ το πρόβατο δεν 
ζει στην απομόνωση, δεν ακολουθεί ίχνη των άλλων, δεν έχει ιδιαίτερες ικανότητες για να 
επιβιώσει μόνο του. 

Κάθε πρόβατο ανήκει σε έναν βοσκό. Αυτό είναι γνωστό. Παρ’ όλα αυτά ο Ιησούς αρχίζει 
την ιστορία του επιβεβαιώνοντας το προφανές, ότι ένας βοσκός «είχε» εκατό πρόβατα. Τα 
πρόβατα, βέβαια, δεν ανήκουν στον εαυτό τους. Εμείς, σε ποιον ανήκουμε; σε ποια φωνή 
υπακούμε; Όταν τα πρόβατα προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να χαράξουν τον δικό 
τους δρόμο, απομακρύνονται από κει που τους οδηγεί ο ποιμένας. Κάθε προσπάθεια χειρα-
φέτησης οδηγεί στην κατάσταση του χαμένου! Μ’ άλλα λόγια, καταλήγουμε να είμαστε 
πρόβατα με πρόβλημα. Ο βοσκός το προσέχει αυτό, γιατί ξέρει ότι το πρόβατό του δεν θα 
ζήσει έτσι για πολύ. Το ακροατήριο του Ιησού ήταν σαν το πρόβατο της παραβολής. Τελώνες 
και αμαρτωλοί, Φαρισαίοι και γραμματείς, είναι όλοι χαμένοι χωρίς τον Χριστό. Έχουν 
«ανάγκην μετανοίας». Κάποιοι το δέχονται αυτό, κάποιοι άλλοι όχι. Νιώθουμε άραγε την 
ανάγκη της μετάνοιας; 

Όταν φεύγουμε από το κοπάδι, βάζουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας. Πάμε για τον χαμό. 
Εκτός κι αν αφήσουμε τον Καλό Ποιμένα, στον οποίο ανήκουμε και που ξέρει τα μονοπάτια 
της ζωής, να μας δείξει τον δρόμο. Ποιον ακολουθούμε; σε ποια μονοπάτια περιπλανιόμαστε; 
Είμαστε χαμένοι, επειδή η καρδιά μας αγνοεί τον ιδιοκτήτη της. Το να πορευόμαστε πλάι στο 
κοπάδι, αυτό δεν μας εγγυάται ότι δεν θα χαθούμε, γιατί τα περισσότερα πρόβατα στον κόσμο 
είναι οι χαμένοι. Ποιον βοσκό ακολουθούμε; 

Το μονοπάτι της ζωής είναι στενό. Για να το ακολουθήσουμε έχουμε ανάγκη την οδηγία 
του Καλού Ποιμένα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, είναι ν’ αφήσουμε τον Ποιμένα 
να μας πάρει στην αγκαλιά του και να μας φέρει πίσω στο κοπάδι. Κι ύστερα να τον 
ακολουθούμε. Μόνο έτσι θα βρούμε τον δρόμο για τα χλοερά βοσκοτόπια και τα ποτάμια με τα 
τρεχούμενα νερά που σβήνουν την αιώνια δίψα μας. Μόνον εκεί μπορούμε ν’ αναπαυθούμε. 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Που ήρθε να μας βρει εκεί που ήμασταν χαμένοι. Πηγαίναμε ολοταχώς για το χείλος της 
αβύσσου αλλά εκείνος μας πήρε και μας έφερε στην ποίμνη του.  
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✽ Για την ταυτότητα που μας έδωσε: πρόβατα του καλού Ποιμένα. 
✽ Που τον έχουμε οδηγό την κάθε μέρα, επειδή είμαστε επιρρεπείς στο να ξεστρατίζουμε 

από τον δρόμο του. 
✽ Που μας δίνει ανάπαυση εν Χριστώ.  
Εξομολογούμαστε: 

✽ Πως όταν το μονοπάτι είναι στενό, γινόμαστε σαν τα αδέξια πρόβατα που δεν ακούν τον 
Καλό Ποιμένα. 

✽ Ότι πολλές φορές απομακρυνόμαστε από τον Ποιμένα, γιατί πιστεύουμε πως εμείς θα τα 
καταφέρουμε καλύτερα.  

Παρακαλούμε: 

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός ν’ ακούμε πάντοτε τη φωνή του για να μη χανόμαστε σε 
πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημά του. 

✽ Να μας βοηθάει να ζητάμε να είμαστε πάντοτε τα πρόβατά του, έτσι που να μπορούμε να 
δείχνουμε τον δρόμο του και σε άλλους που δεν είναι ακόμη πρόβατά του. 

✽ Για το κοινωνικό έργο που κάνουν διάφορες εκκλησίες της κοινότητάς μας όπως το 
«Χριστιανικό Στέκι» στη Θεσσαλονίκη, και η «Σφήνα» ή το «Καταφύγιο» στην Αθήνα και η 
«Νηνεμία» στον Πειραιά.  

✽ Για το έργο που γίνεται στις παιδικές και εφηβικές κατασκηνώσεις στης κοινότητάς μας 
καθώς και τα διάφορα συνέδρια εφήβων και νέων. 

 
 
 

 

  
 

 (Λουκάς 19:1-10) 
 

Υπάρχει ένας όρος για να δείξει ότι κάποιος έχει αμύθητα πλούτη: τον λέμε «μεγαλο-
καρχαρία». Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα; Χρησιμοποιούμε τη λέξη όταν θέλουμε να 
δείξουμε την απαρέσκειά μας σ’ έναν πλούσιο, και συνάμα μέσα μας υποβόσκει ο φθόνος για 
όσους έχουν τα πολλά –που ποιος ξέρει με τι απατεωνιές ή πόση εκμετάλλευση τα απέκτη-
σαν... Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να πάρω από μέσα σας αυτό το συναίσθημα με την εξο-
μολόγηση μιας απίστευτης εμπειρίας που βίωσα πριν λίγον καιρό. Δύσκολα μπορώ να 
πιστέψω τη μεγάλη αλλαγή που έλαβε χώρα στη ζωή μου. Μόνο μία εξήγηση μπορώ να βρω: 
ο Θεός απάντησε στην κραυγή της καρδιάς μου. Εγώ ήμουν πολύ πλούσιος. Κι εξακολουθώ 
να ζω άνετα, όχι βέβαια όπως παλιά, πριν ξεπληρώσω όλους όσους χρωστούσα και κάνω 
μεγάλες δωρεές στους φτωχούς. Τη μισή μου περιουσία έδωσα. Και ξέρετε κάτι; Κάθε προ-
σκόλλησή μου στα λεφτά έχει πια εξαφανιστεί. Χάθηκε και όλη εκείνη η φιλαργυρία που μου 
έτρωγε όλο μου το είναι. Τώρα νιώθω περίφημα, πιο ευτυχισμένος από ποτέ. 

Τ ε τ ά ρ τ η  8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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Σίγουρα θα έχετε ακούσει για την αρχαία μεγάλη πόλη της Ιεριχώ. Εκεί οι Ρωμαίοι με 
είχαν διορίσει αρχιτελώνη, δηλ. επικεφαλής φοροεισπράκτορα για όλη την ευρύτερη περιοχή 
της πόλης. Δουλειά μου ήταν να ελέγχω μια μεγάλη ομάδα φοροεισπρακτόρων. Από τη θέση 
μου αυτή κατάφερα να συσσωρεύσω τεράστιο πλούτο! Αν ξέρατε πόσα κέρδιζα κάθε χρόνο, 
σίγουρα θα με μισούσατε ακόμα πιο πολύ. Πολλά απ’ αυτά τα πλούτη τα μάζεψα με άνομα 
μέσα. Χρέωνα τους αγράμματους συμπατριώτες μου με πολύ μεγαλύτερους φόρους απ’ 
όσους όφειλα να αποδώσω στους κατακτητές. Τώρα βέβαια τα έχω παρατήσει αλλά όλα 
γίνονταν με την ανοχή του ρωμαίου κυβερνήτη. Εκείνος νοιαζόταν μόνο για να μαζεύει αυτά 
που όφειλα να του δίνω, και έκλεινε τα μάτια σε όσα κάναμε όλοι οι τελώνες για να γεμίζουμε 
τις τσέπες μας. 

Νομίζετε πως ήμουν ευτυχισμένος με το όμορφο αρχοντικό μου, τους πλούσιους φίλους 
μου και τις διακοπές μου, που συχνά τις έκανα στα πανέμορφα ελληνικά νησιά; Τώρα, 
βέβαια, για να τα λέμε κι όλα, ένας από τους λόγους που πήγαινα εκεί ήταν για να ξεφύγω 
από την πνιγηρή ατμόσφαιρα της χώρας μου, όπου όλοι οι συμπατριώτες μου με μισούσαν 
που συνεργαζόμουν με τους ρωμαίους κατακτητές. Όχι, δεν ήμουν ευτυχής. Όχι, τα λεφτά δεν 
είναι το παν. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις καθαρή συνείδηση; να τα έχεις καλά με τον Θεό; Για 
πολύν καιρό πάλευα με την ένοχη συνείδησή μου. Ονειρεύομαι μια διαφορετική ζωή, που να 
μπορώ να ζητάω το έλεος του Θεού και να μου επιτρέπει να ζω έντιμα, χωρίς να πλουτίζω 
εξαπατώντας τους άλλους. 

Αυτή η αλλαγή συνέβη πράγματι στη ζωή μου. Όλα άρχισαν από τότε που μου γεννήθηκε 
η περιέργεια να δω και ν’ ακούσω αυτό τον γαλιλαίο κήρυκα, που τόσα πολλά άκουγα γι’ 
αυτόν. Από τότε που τον συνάντησα, βρήκα τον αληθινό και αιώνιο πλούτο, δίχως ν’ αμφιβάλλω 
στο παραμικρό. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μου! (δες Λκ 19:1-10, την ιστορία του Ζακχαίου). 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Που μας ελέησε τον καιρό που βρισκόμασταν μακριά του. 
✽ Που μας επιτρέπει να έχουμε κοινωνία μαζί του και να μοιραζόμαστε τον πλούτο του. 
✽ Για την αλλαγή στη ζωή μας, όπως αυτή στη ζωή του Ζακχαίου. Ο Χριστός είναι ο 

Σωτήρας μας.  
Εξομολογούμαστε: 

✽ Και λυπούμαστε κάθε φορά που προσκολλόμαστε στα υλικά πράγματα και στηριζόμαστε 
μ’ εμπιστοσύνη σ’ αυτά.  

Παρακαλούμε: 

✽ Να μην επιτρέψει ο Θεός η ζωή μας να κυβερνάται απ’ αυτά που βλέπουμε ή απ’ αυτά 
που επιθυμούμε. Να μας δώσει τη δύναμη να επιθυμούμε αυτά που βρίσκονται στην 
ουράνια πατρίδα. 

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός να ζούμε με εντιμότητα. Να μη θέλουμε τίποτε άλλο παρά να 
σκορπούμε το φως μέσα στις περιστάσεις όπου ζούμε. 

✽ Για διακονίες ελέους και ιδιαίτερα ανάμεσα σε εξαρτημένους συνανθρώπους μας όπως 
«ΠΙΣ», «Φιλήμων», «Κεραμέας», «ΡΕΤΟ» κτλ. Επίσης για διακονίες που υπηρετούν 
θύματα πορνείας και trafficking όπως «Νέα Ζωή», «Δάμαρις», «Α21» κ.ά. 
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 (Ιωάννης 4:1-26) 
 

Η Σαμαρείτισσα προερχόταν από ένα έθνος που οι Ιουδαίοι το απέρριπταν. Η γυναίκα 
αυτή δεν είχε καμιά μόρφωση, δεν είχε καμιά σπουδαία κουλτούρα.  

Μια μέρα τη συνάντησε κουρασμένος ο Ιησούς και της ζήτησε να του δώσει να πιει νερό. 
Ήταν μια φυσιολογική, καθημερινή συνάντηση αλλά παράλληλα ήταν μια ασυνήθιστη 
συνάντηση. Η γυναίκα ήξερε πως ο άνθρωπος αυτός ερχόταν από μακρινή οδοιπορία και 
ήταν διψασμένος. Τι πιο φυσικό να της ζητήσει νερό! Εκείνη η συνάντηση, ωστόσο, έσπασε 
όλα τα πρωτόκολλα της εποχής: Ήταν εντελώς ασυνήθιστο ένας Ιουδαίος να πλησιάσει έναν 
Σαμαρείτη. Ο Ιησούς ήταν που άρχισε την κουβέντα με τη γυναίκα. Όπως εκείνη, έτσι κι ο 
Ιησούς ήταν απερριμμένος από τους άλλους, που τον έκριναν αρνητικά. Έτσι, την πλησιάζει. 
Είχε πολλές ευκαιρίες να κηρύξει στα πλήθη αλλά εκείνη τη φορά δεν έχασε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει με ένα μόνο πρόσωπο, μια φτωχή, ευάλωτη, ξένη γυναίκα. 

Τι μεγάλο παράδειγμα για μας σήμερα! Έχουμε μια γυναίκα που ανήκε σ’ έναν λαό που 
ήταν κάποτε μετανάστες, εκτοπισμένοι κάτοικοι μιας χώρας. Ξέρει την αξία του νερού. Ο 
Ιησούς την πλησιάζει για να ξεδιψάσει με το νερό που είχε τραβήξει η γυναίκα από το πηγάδι. 
Το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη ζωή, για την επιβίωση στην έρημο. Δεν μας αναφέρεται 
αν ο Ιησούς ήπιε ή όχι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκείνος της πρόσφερε «το ζωντανό νερό», 
δηλ. νερό που δίνει ζωή. Πίνοντας το νερό που βλέπεις, που αγγίζεις και αισθάνεσαι, δεν θα 
ικανοποιηθείς μόνιμα. Το φυσικό νερό είναι βασικό για κάθε άνθρωπο. 

«Ζωντανό νερό» στα εβραϊκά σημαίνει «τρεχούμενο νερό» (Ιερεμίας 2:13), δηλ. νερό από 
μια πηγή που αναβλύζει συνεχώς και τρέχει προς το ποτάμι. Το νερό αυτό δεν σταματάει 
πουθενά, και ανανεώνεται συνεχώς με οξυγόνο κι έτσι διατηρεί την καθαρότητά του. Δεν 
είναι στάσιμο. Το νερό που δίνει ο Χριστός δεν είναι μαγικό ούτε έχει κάποιον διαφορετικό 
χημικό τύπο. Δεν επικεντρώνει σε κάποιον χαρισματικό ηγέτη. Το νερό αυτό δεν αναβλύζει 
από κάποια ανθρώπινα λόγια, δεν βρίσκεται αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο τόπο, να 
πάμε να το βρούμε –στον δυτικό κόσμο, στην Ασία, στην Αμερική, στην Αφρική ή αλλού. Δεν 
είναι αγιασμένο από κάποιο ιερό πρόσωπο. Πηγάζει από τον ίδιο τον Ιησού, από τον άγιο 
Λόγο του, από το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα μας σήμερα. Όταν πιούμε απ’ αυτό το νερό, 
θα γίνει πηγή μέσα μας. Το λέει ο Χριστός: «Όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, 
δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θ’ 
αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας» (εδ. 14). Υπάρχουν πολλοί σαν εκείνη τη Σαμαρείτισσα στο 
πηγάδι, που περιμένουν να συναντήσουν τον Ιησού ή κάποιον που εξονόματός του θα τους 
δώσει το τρεχούμενο νερό της σωτηρίας.  

Όποιος και σήμερα ζητήσει τον Θεό μ’ αυτό τον τρόπο, διά του Ιησού, θα τον βρει.  

Π έ μ π τ η  9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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Θα πρέπει ν’ ακούσουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος: Θέλουμε να χτίσουμε μια ζωή 
πάνω στον φόβο ή πάνω στην πίστη; Θα τολμήσουμε ν’ ακολουθήσουμε τον δρόμο της πίστης; 

Ο Ιησούς πήρε εκείνος την πρωτοβουλία και πλησίασε τη γυναίκα πλάι στο πηγάδι. Ας 
ελπίσουμε ότι κι εμείς θα πλησιάσουμε σήμερα εκείνους που ποτέ δεν άκουσαν το μήνυμα 
της σωτηρίας. Ας ελπίσουμε ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να πλησιάσουμε τους μετανάστες, 
τους Μουσουλμάνους, την ανυπεράσπιστη γυναίκα, τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που 
είναι διάσπαρτα στην Ευρώπη, και να τους φέρουμε όλους αυτούς σε επαφή με τον Χριστό. 
Τότε θα δούμε και σήμερα το ίδιο θαύμα: πίνοντας το νερό που σβήνει την πνευματική τους 
δίψα, το ίδιο νερό γίνεται μέσα τους πηγή ζωής αιώνιας. 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο, όπου κι αν ανή-
κει. 

✽ Που ήρθε στη ζωή μας, που μας χάρισε το νερό που δίνει αιώνια ζωή και σβήσαμε την 
πνευματική μας δίψα. 

✽ Που μας δίνει τη δύναμη να πλησιάσουμε τους ανθρώπους χωρίς καμιά προκατάληψη 
και να τους μιλήσουμε για την αγάπη του.  

Εξομολογούμαστε: 

✽ Και ζητάμε συγχώρηση για τις φορές που δεν μοιραστήκαμε το νερό της ζωής με τους 
άλλους γύρω μας.  

✽ Ότι συχνά κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, και δεν τους δεχόμαστε 
όλους.  

Παρακαλούμε: 

✽ Να γίνουμε σαν το δέντρο που περιγράφει ο ψαλμωδός: φυτεμένοι πλάι στα ζωογόνα 
νερά να δίνουμε πλούσιο καρπό. 

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους με αμεροληψία και να 
τους κάνουμε γνωστό το ευαγγέλιο σε κάθε γλώσσα, φυλή και έθνος. 

✽ Να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες για μαρτυρία ανάμεσα σε ξένους και πρόσφυγες που 
υπάρχουν σ’ όλη την πατρίδα μας. 

✽ Για τη διακονία της «Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας» που για 200 χρόνια τώρα διαδίδει το 
Λόγο του Θεού, το ζωντανό νερό. 

 
 
 

 

 
 

 (Γένεσις 32:22-32) 
 

Π α ρ α σ κ ε υ ή  1 0  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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Με μια πρώτη ματιά, η ζωή του Ιακώβ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η ιστορία 
ενός επαναστατημένου, ανυπόληπτου ανθρώπου, που παρακούει τον Θεό, μια ζωή όλο 
απάτες, καβγάδες, έχθρες, αντεκδικήσεις, μια ζωή που βίωνε τον διωγμό. Δύο φορές ανα-
γκάστηκε να δραπετεύσει: μία από το σπίτι του πατέρα του, και μία αργότερα από το σπίτι του 
πεθερού του. Όλο αυτό ήταν συνέπεια ενός δυσλειτουργικού πρότυπου οικογένειας, που ήδη 
προϋπήρχε σε προηγούμενες γενιές.  

Αν κοιτάξουμε καλύτερα, θα δούμε ότι πίσω από έναν άφρονα Ιακώβ υπάρχει ένας Θεός. 
Όχι ένας Θεός απόμακρος που αγνοεί τα φερσίματα του Ιακώβ ή κάποιος που τον παρεμποδίζει 
και του κάνει τη ζωή δύσκολη. Αντίθετα, είναι πάνω απ’ όλα ένας Θεός που κάνει αισθητή την 
παρουσία του με τις ευλογίες του και που εκπληρώνει τις υποσχέσεις του στη ζωή του Ιακώβ 
(Γεν 28:13). 

Όπως παλιότερα οι συγγενείς του, ο Ιακώβ σχεδιάζει τη ζωή του σύμφωνα με το δικό του 
μυαλό. Η δική του αντίληψη είναι ανταγωνιστική, μακριά από του να αντανακλά τον χαρακτήρα 
του Θεού που λάτρευε. Παρ’ όλα αυτά, ο Θεός δίνει τη δική του κατεύθυνση στις αντιλήψεις 
του και στις εξωτερικές περιστάσεις, προκειμένου να επιτύχει το δικό του σχέδιο της σωτη-
ρίας.. 

Ακόμα και τότε που ο Ιακώβ βρισκόταν στην κοιλιά της μάνας του, πάλευε με τον αδελφό 
του. Αργότερα παλεύει με τον Θεό για να του δείξει πόσο πιστός τού είναι και για να αποσπάσει 
την ευλογία του. Πριν απ’ αυτό το περιστατικό, ο Ιακώβ εξαπατά τον μεγαλύτερο αδελφό του 
και του κλέβει τα κληρονομικά δικαιώματα του πρωτότοκου αδελφού, αλλά αργότερα τον 
αποζημιώνει πλουσιοπάροχα με άφθονα δώρα. Νωρίτερα είχε παραδοθεί στον Θεό αλλά όχι 
απόλυτα. Τώρα η παράδοσή του είναι πλήρης, καθώς αναγνωρίζει την άπειρη καλοσύνη του 
Θεού στη ζωή του. Δεν κατάφερε να σταθεί ούτε στο σπίτι των γονιών του ούτε στο σπίτι του 
πεθερού του. Τώρα ξαναγυρίζει στην οικογένειά του με θριαμβευτικό τρόπο. Τώρα έχει 
βιώσει τη συγχώρηση, τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση. Στο ταξίδι της ζωής του 
ανακάλυψε πως η αληθινή του «πατρίδα» είναι η καρδιά του Θεού των πατέρων του. 

Καθώς διαβάζουμε την ιστορία του Ιακώβ, μπορεί η πρώτη ματιά να μας αφήνει με μια 
πικρή γεύση. Μια προσεκτικότερη ματιά, ωστόσο, μας αποκαλύπτει ότι ακόμα και τα πλήγματα 
των αποτυχιών μας δεν είναι αυτά που καθορίζουν την ταυτότητά μας ή το μέλλον μας. 
Υπάρχει πάντοτε ελπίδα όταν αντιμετωπίζουμε καινούργιες περιστάσεις, όταν συναντούμε τον 
Θεό μέσα σ’ αυτές, κι όταν φτάνουμε στο αληθινό μας σπίτι που είναι η αγάπη του Πατέρα. 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Που έδωσε σταθερότητα στη ζωή μας όταν ήμασταν σε δυσάρεστες καταστάσεις, απ’ που 
θέλαμε να γλιτώσουμε. 

✽ Που έδωσε καινούργια κατεύθυνση στη ζωή μας και μας διαβεβαίωσε πως υπάρχει ένα 
αληθινό σπίτι για μας –το σπίτι του ουράνιου Πατέρα. 

✽ Για την πατρίδα μας και την ειρήνη που απολαμβάνουμε στη χώρα μας.  
Εξομολογούμαστε: 

✽ Για τις φορές που αγωνιστήκαμε εναντίον του Θεού, όταν το «εγώ» μας πήγε ενάντια στα 
σχέδια του Θεού. 

✽ Και αναγνωρίζουμε την τάση μας να πετύχουμε τους βασικούς σκοπούς της ζωής μας με 
μέσα που δεν προέρχονται από τον Κύριο.
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Παρακαλούμε: 

✽ Η χριστιανική πορεία μας εδώ στη γη να είναι παράδειγμα για τους άλλους, καθώς 
λαχταράμε την ουράνια πατρίδα. 

✽ Για την ηγεσία των εκκλησιών μας τους ποιμένες, πρεσβυτέρους και διακόνους καθώς 
και τις οικογένειές τους. 

✽ Για την κινητοποίηση εργατών για το έργο του Θεού και την εκπαίδευσή τους ιδιαίτερα 
για τη διακονία του «Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου».  

✽ Προσευχόμαστε για το ιεραποστολικό έργο που γίνεται απ’ την πατρίδα μας σε όμορες ή 
μακρινές χώρες σ’ όλο τον κόσμο και για διακονίες όπως η AMG, EIE, SIM, GEM, OM, των 
Γεδεωνιτών και άλλες πολλές. 

 
 
 

 

 
 

 (Ησαΐας 1:1-3) 
 

Ο Ησαΐας αρχίζει το βιβλίο του με μια ανάλυση της κατάστασης του λαού του. 
Φέρνει στο φως τις εξαιρετικά σοβαρές συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται ο ισραηλιτικός 
λαός. Και η εξήγηση που δίνει είναι ότι αγνοούσαν εντελώς τη δύναμη του Θεού, και τώρα 
επιπλέον τού γυρίζουν τα νώτα. 

Ο Ησαΐας περιγράφει μια σκηνή που μοιάζει με δίκη, όπου ο Θεός κλητεύει τους μάρτυρες 
και απαγγέλλει τις κατηγορίες (εδ. 2-4). Κατ’ αρχάς, παρουσιάζει την υπόθεση, και βρίσκει το 
ισραηλιτικό έθνος ένοχο. Στη συνέχεια δίνει στον κατηγορούμενο την ευκαιρία να μετανοήσει 
και να δεχτεί συγχώρηση. Το έθνος είναι σαν το αντάρτικο παιδί που δεν έχει τον παραμικρό 
σεβασμό στον Θεό. Στην πραγματικότητα είναι χειρότεροι κι από τα ζώα που γνωρίζουν το 
αφεντικό τους: «Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του, και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί εκείνου που 
το ορίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει· ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί». 
Σατιρική η σύγκριση. Ούτε το βόδι ούτε το γαϊδουράκι έχουν καθόλου γνώση. Παρά την πε-
ριορισμένη «αντίληψή» τους, όμως, τα ζώα αυτά έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν ποιος τα 
φροντίζει και ποιος τους δίνει την τροφή τους. Αντίθετα, ο λαός του Ισραήλ την εποχή του 
Ησαΐα δεν δείχνουν καν αυτό το ελάχιστο επίπεδο αντίληψης, που απαντάται στα ζώα.  

Ο Θεός φρόντιζε για την τροφή τους και για όλα τα υπόλοιπα στη ζωή τους αλλά εκείνοι 
δεν τον αγαπούσαν ούτε καν τον υπολόγιζαν. Όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα πεισματικής άγνοιας. 
Ακόμη και ζώα όπως τα βόδια και τα γαϊδουράκια δείχνουν απέναντί μας περισσότερη ευ-
γνωμοσύνη γι’ αυτά που τους παρέχουμε, από ό,τι δείχνουμε εμείς στον Θεό που μας 
δημιούργησε και φροντίζει για μας. Υπήρχαν, βέβαια, στον Ισραήλ και άτομα όπως ο Ησαΐας 
και άλλοι προφήτες που είχαν προσωπική γνώση και πείρα του Θεού (Γένεση 4:1· Ιερεμίας 
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1:5), που πίστευαν ότι ο Θεός τούς είχε δώσει πλούσιες ευλογίες, κι αυτοί με τη σειρά τους τον 
αγαπούσαν και τον υπηρετούσαν. Αυτοί ήταν η πιστή μειονότητα, που εμπνέει κι εμάς τους 
χριστιανούς σήμερα, να αναγνωρίζουμε τον Θεό σαν τον επουράνιο Πατέρα που μας φροντίζει. 
Παρ’ όλα αυτά, όπως τότε έτσι και σήμερα, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο –
ακόμη και μέσα στις εκκλησίες– που ζουν και κινούνται σαν ο Θεός να μην είναι παρών στη 
ζωή τους.  

Όσο δεν γνωρίζουμε τι θέλει ο Θεός για τη ζωή μας, θα είναι δύσκολο για μας να τα 
βρούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους.  

Ο Θεός μάς λέει να τον εμπιστευτούμε και να μείνουμε πιστοί σ’ αυτόν. Μας καλεί να με-
τανοήσουμε, να ζητάμε τη συγχώρησή του κάθε φορά που χάνουμε τον δρόμο μας, και να ξα-
ναγυρίζουμε σ’ αυτόν. Με τη μετάνοια ο Θεός αλλάζει την καρδιά μας και απαιτεί να βαδίζουμε 
στον δρόμο του. Γιατί, όταν αλλάξει η καρδιά, τότε ο δρόμος προς την αγιότητα είναι για μας 
ανοικτός. 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Γιατί μας δημιούργησε και γιατί φροντίζει όλα όσα αυτός δημιούργησε. 
✽ Γιατί μας δίνει τη δύναμη να έχουμε πίστη, γιατί είναι υπομονετικός μαζί μας και γιατί με 

τη χάρη του μας επιτρέπει να πλησιάζουμε τον θρόνο του.  
Εξομολογούμαστε: 

✽ Για όλες τις φορές που δείχνουμε εγωϊσμό, όταν δεν παραδεχόμαστε τις αποτυχίες μας –
και μετανοούμε γι’ αυτό. 

✽ Για όλες τις φορές που δεν είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για τη φροντίδα του, και δεν 
θυμόμαστε ότι αυτός φροντίζει για μας.  

Παρακαλούμε: 

✽ Να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό ώστε να μεταδώσουμε την αγάπη του, το σχέδιο 
της σωτηρίας του για τους ανθρώπους, και την ευκαιρία της συγχώρησης που δίνει σε 
όλους όσοι έρχονται σ’ αυτόν με ταπεινή καρδιά.  

✽ Για τις οικογένειες μας και τα παιδιά μας καθώς κι όλες τις διακονίες που υπηρετούν την 
οικογένεια όπως η Agape καθώς και όλες οι διακονίες που υπηρετούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα όπως η «Κίνηση για τη Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση του Παιδιού». 

 
 
 

 

 
 (Αποκάλυψη 21:1-4) 
 

Το Αποκάλυψη 21:1-4 περιγράφει το μελλοντικό σπίτι του πιστού. Κάτι εξαιρετικά 
όμορφο! Όχι απλά μια όμορφη πόλη, αλλά κι ένα υπέροχο οίκημα και μια ουράνια συντροφιά. 
Η εικόνα αυτή μας παρηγορεί αφάνταστα και μας ηρεμεί: Εκεί δεν θα υπάρχει πια θάνατος 
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ούτε δάκρυα ούτε πόνος ούτε στεναγμοί. Αλληλούια! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από του 
να γνωρίζουμε πως η τελική μας κατοικία είναι γεμάτη από τον Θεό και την καλοσύνη του! 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακούφιση από του να ξέρουμε πως επιτέλους θα είμαστε 
ελεύθεροι, ελεύθεροι από την αμαρτία! 

Συμβαίνει καμιά φορά να πρέπει ν’ αλλάξουμε σπίτι και ν’ αγοράσουμε ένα άλλο. Θέλουμε 
ν’ αλλάξουμε διαμέρισμα αλλά δεν συμφωνούμε όλοι στην οικογένεια για τα κριτήρια: ποιο 
είναι το καλύτερο; Τελικά βρίσκουμε κάτι και το αγοράζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτό 
αλλά αμέσως διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε, γιατί ανακαλύπτουμε 
ότι στοιχίζει πολύ περισσότερα απ’ ό,τι μπορούμε να πληρώσουμε! 

Και τότε καταφεύγουμε στο δάνειο και στην υποθήκη. Για 25 χρόνια το σπίτι θα ανήκει σε 
άλλον –στην Τράπεζα– ώσπου να ξεπληρώσουμε το δάνειο με τους τόκους! Μήνας μπαίνει, 
μήνας βγαίνει, πρέπει να πληρώνουμε τη δόση. Για 25 χρόνια!  

Πέρα από το ότι δεν είναι το ιδανικό σπίτι για μας κι ότι πρέπει ακόμη να πληρώνουμε γι’ 
αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο: προβλήματα με το ίδιο το σπίτι. Μπορεί να πέσουμε θύματα 
διάρρηξης ή κάποιας πλημμύρας. Βέβαια η ασφάλειά μας θα μας βοηθήσει, αλλά δεν 
μπορούν να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν θα ξανασυμβεί. Την ασφάλεια δεν την αγοράσαμε με 
εγγύηση ότι δεν θα μας συμβεί τίποτα ποτέ, ούτε μας έδωσαν μαζί με το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και ένα έγγραφο που να μας διασφαλίζει την ευτυχία μέσα στο σπίτι. Καμιά φορά, 
πάλι, η ζωή μπορεί να γίνεται προβληματική μέσα στο σπίτι με όλη την οικογένεια μέσα σ’ 
αυτό. Ακόμη κι όταν είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, ακόμη κι αν προσπαθούμε να 
χαρούμε μέσα στο σπίτι και να το κάνουμε άνετο και ευχάριστο για όλη την οικογένειά μας, 
δεν θα γλιτώσουμε τις αρρώστιες, τις αδικίες και τα δυσάρεστα περιστατικά.  

Ίσως κανείς σκεφτεί πως είναι εντελώς αδύνατο να ζήσουμε ευτυχισμένοι σ’ αυτή τη γη. 
Μήπως είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πάντοτε εκτεθειμένοι σε κάποια μορφή κακού που 
θα μας βρει στον δρόμο μας; Πότε τελικά θα νιώσουμε απόλυτα ευτυχείς; Υπάρχει άραγε 
κάποιο μέρος, όπου να ’ναι όλα πληρωμένα, όπου κανένα κακό δεν μπορεί να μας ξαναβρεί 
ποτέ; Η απάντηση είναι: ναι, φίλοι μου, υπάρχει! Υπάρχει αυτός ο τόπος κι ονομάζεται 
ουρανός. Εκεί είναι το ιδανικό σπίτι. Το έχει πληρώσει για μας ο Χριστός και κανένα κακό δεν 
θα συμβεί ποτέ εκεί.  

Είναι το σπίτι που όλοι οι άνθρωποι έχουν λαχταρήσει, χωρίς ποτέ να το ξέρουν. Από τότε 
που ερχόμαστε σε σχέση με τον Χριστό, ξέρουμε πως αυτό το σπίτι μάς περιμένει. Όσο ζούμε 
σ’ αυτή τη γη, ξέρουμε πως αυτός ο κόσμος με όλες του τις θλίψεις δεν είναι παρά 
προσωρινός. Θα φύγουμε απ’ αυτό τον κόσμο και θα φτάσουμε στην αληθινή κατοικία μας, 
τον ουρανό. Αυτός είναι ο τόπος που τελικά ποθούμε να βρεθούμε για πάντα. 

 
Ευχαριστούμε τον Θεό: 

✽ Για το σπίτι που μας έχει ετοιμάσει όταν θα φτάσουμε στους ουρανούς.  
✽ Που η καρδιά μας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και προσμονή γιατί ξέρουμε ότι θα απο-

λαμβάνουμε τη δόξα του για πάντα. 
✽ Για τον σταυρό, που πάνω του θυσιάστηκε για μας ο Χριστός για να πιστέψουμε σ’ αυτόν, 

ν’ ακολουθήσουμε τα βήματά του και τελικά να φτάσουμε εκεί που κάθεται στον θρόνο 
του και μας περιμένει να τον συναντήσουμε.
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Εξομολογούμαστε: 

✽ Ότι πολύ γρήγορα αποθαρρυνόμαστε όταν μας καταβάλλουν οι καθημερινοί αγώνες για 
επιβίωση και δεν εκτιμάμε τα δώρα του Θεού. Δεν σκεφτόμαστε την ουράνια πατρίδα 
μας όπου δεν θα υπάρχει καμιά θλίψη. 

✽ Ότι έχουμε αφήσει να πάνε χαμένες οι ευκαιρίες, και δεν μιλήσαμε για την πατρίδα που 
περιμένει όλους όσοι έχουν δεχτεί τη σωτηρία του Θεού –ζητάμε συγχώρηση γι’ αυτό.  

Παρακαλούμε: 

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός να κηρύξουμε με θάρρος γύρω μας ότι υπάρχει μια αιώνια 
κατοικία που περιμένει όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό. 

✽ Να λάμψουμε όλοι σαν αστέρια. Να μας βοηθήσει να δείξουμε την ελπίδα που λάμπει 
στις καρδιές μας από τότε που ο Χριστός μάς έδειξε τον δρόμο που οδηγεί στην ουράνια 
πατρίδα. 

✽ Για την πόλη μας, τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους κοινωνικούς φορείς... ζούμε και 
ευλογούμε τις πόλεις που μας χάρισε ο Θεός. 

✽ Να ζήσουμε σαν Εκκλησία, σαν τη νύφη που περιμένει να συναντήσει τον νυμφίο της. Ω, 
έλα Κύριε Ιησού... 

 
 

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

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 ανακοι-
νώνεται. 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ:    
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θ’ ανακοινωθεί για την κάθε μέρα.



Ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: 
 
• 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 

Αιδ. Κων/νος Λαζαρίδης, ταμίας 

Παύλος Δημητριάδης, μέλος 

Ηλίας Χατζηελευθερίου, μέλος 

Στέφανος Μποτώνης, μέλος

Ευχαριστούμε: 
•  τον Χάρη Νταγκουνάκη για τη μετάφραση στα ελληνικά. 
•  το Logos Graphics και τη Δήμητρα Παπαναγή για την επιμέλεια της έκδοσης. 

Τα εδάφια είναι από τη Νέα Μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας © 2003.

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 παρόν 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)


