
Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α  Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ

6-13 Iανουαρίου 2019

ΟΔΗΓΟΣ  ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ενότητα 
στην 

Ποικιλομορφία

Ενότητα 
στην 

Ποικιλομορφία

Ενότητα 
στην 

Ποικιλομορφία



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 2019

Όταν η Ποικιλομορφία 
οικοδομεί την Ενότητα
Υπάρχει μεγάλος πλούτος και ποικιλομορφία ανάμεσα στις Ευαγγελικές Εκκλησίες. Και
πρέπει ακριβώς αυτή η πραγματικότητα να μας χαροποιεί και να δοξάζουμε τον Θεό γι’
αυτήν, αντί να μας δημιουργεί ανησυχίες κι επιφυλάξεις. 

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να χαρούμε και να γιορτάσουμε την ποικιλομορφία μας,
από την Εβδομάδα Προσευχής, που διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Ευρωπαϊκό Σύν-
δεσμο. Να έρθουμε όλοι μαζί και να λατρεύσουμε τον Κύριο, να του δώσουμε τις ευχαρι-
στίες μας, να ομολογήσουμε τα αδύνατα σημεία μας και να φέρουμε τα αιτήματά μας και
τις ανάγκες μας σ’ αυτόν.

Είναι πολλές οι επιμέρους Εκκλησίες στην Ευρώπη, που θεωρούν αυτή την Εβδομάδα
Προσευχής μεγάλη ευκαιρία για να οργανώσουν ενωμένες συμπροσευχές, κάτι που θα
θέλαμε ως Ευαγγελικός Σύνδεσμος να το ενθαρρύνουμε. Παραθέτουμε, λοιπόν, εδώ με-
ρικές προτάσεις να τις λάβετε υπόψη σας αν θέλετε κι εσείς να διοργανώσετε μια τέτοια
Εβδομάδα στην τοπική εκκλησία σας:

•  Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι Ευαγγελικές Εκκλησίες στις προγραμματι-
σμένες συνάξεις σας. Δείξτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκκλησίες μεταναστών ανάμεσά
σας, όπως π.χ. εκκλησίες Ρομά. Καθώς τους περιλαμβάνετε όλους στις συνάξεις σας, θα
εμπλουτίσετε την ενότητά σας και θα διευρύνετε την πολυμορφία σας.

•  Η εμπειρία σας εμπλουτίζεται πάντοτε αν πηγαίνετε σε διαφορετικά μέρη, χωρίς να παρα-
μελείτε τις μικρότερες εκκλησίες. Κάθε τοποθεσία είναι διαφορετική και προσθέτει χρώμα
στην ενότητά σας.

•  Πώς μπορείτε πρακτικά να εκφράσετε την ευρεία ποικιλομορφία σας στη χώρα σας; Της
αφήνετε χώρο να εκδηλωθεί; Δημιουργώντας χώρο στην ποικιλομορφία, διευρύνετε την
προοπτική της ενότητάς σας.

•  Είναι αυτή η Εβδομάδα σας Προσευχής μια ανοικτή πρόσκληση και για τη νεολαία; Θέ-
λουμε να σας ενθαρρύνουμε να ωθήσετε τη νεολαία να συμμετάσχει στις συμπροσευχές,
ακόμη και να σχεδιάσει και να προετοιμάσει μαζί σας αυτές τις βραδιές προσευχής. Η ενό-
τητα ανάμεσα στις ηλικίες είναι πολύ σπουδαία για την εκκλησία. 

•  Σχεδιάστε μια σωστή, δημιουργική, ελκυστική Εβδομάδα Προσευχών. Διασφαλίστε ότι οι
προσευχές θα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Η ενότητα μεταξύ των πι-
στών εκδηλώνεται και όταν αφιερώνουν χρόνο στην κοινή προσευχή.

Thomas Brucher
Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου
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Δυο Λόγια από τους Ευαγγελικούς
Συνδέσμους Ισπανίας και Πορτογαλίας
Τα τελευταία πενήντα χρόνια ο κόσμος μας έχει τόσο πολύ αλλάξει, που αν κάνεις με
αεροπλάνο τη μισή διαδρομή γύρω από την υδρόγειο, θα νιώσεις παράξενα καθώς θα δεις
πολύ διαφορετικά πράγματα αλλά παράλληλα θ’ αναγνωρίσεις τις ίδιες εμπορικές φίρμες κι
επιχειρήσεις που τις βλέπεις κάθε μέρα στη χώρα σου. Κάπως έτσι νιώθουμε και με την πα-
γκόσμια Εκκλησία του Χριστού. Έχουμε πολλά κοινά βασικά πιστεύω που μας ενώνουν, ενώ
έχουμε και διαφορές, που πολλές φορές μοιάζουμε σαν να μην ανήκουμε στην ίδια οικογένεια.
Το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε στους εαυτούς μας σαν Ευαγγελικοί Χριστιανοί είναι:
Αφού ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και το Άγιο Πνεύμα η πυξίδα μας και η Βίβλος είναι ο
χάρτης της ζωής μας, γιατί έχουμε τόσο πολλές και μεγάλες διαφορές; Η απάντηση εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες:

• Ο πεπερασμένος νους μας με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύσουμε τον Λόγο του Θεού.

• Η κοσμοθεωρία μας που επηρεάζεται από το πολιτισμικό επίπεδο μέσα στο οποίο ζούμε.
Αυτή η κουλτούρα είναι που μας κάνει να διαβάζουμε τη Βίβλο με γυαλιά, που ούτε
ξέρουμε ότι τα φοράμε!

• Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους εξωτερικεύουμε και εφαρμόζουμε αυτό που κα-
τανοούμε με βάση την ίδια Αλήθεια που μας αποκαλύπτεται.

Το ερώτημα που δέχομαι στην Ισπανία από μη πιστούς είναι το εξής: Πώς μπορείτε να
διατηρείτε την ενότητα στο πιστεύω σας, στον οραματισμό σας, στην πίστη σας και στη μορφή
της λατρείας σας χωρίς να έχετε έναν Πάπα, ένα πρόσωπο τελοσπάντων που να σας
κυβερνάει και να σας κατευθύνει; Πώς γίνεται μια Ευαγγελική Εκκλησία στην Ινδονησία να
έχει τόσα πολλά κοινά με μια Ευαγγελική εκκλησία στην Ευρώπη;

Η απάντηση βρίσκεται στον Λόγο του Θεού: Όποιος πιστεύει στον Χριστό είναι παιδί του
Θεού. Έχουμε τον ίδιο Πατέρα, ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Τα γνήσια αδέλφια πρέπει να
μοιάζουν μεταξύ τους.

Το κοινό πιστεύω μας προέρχεται από τη Βίβλο, τον γραπτό Λόγο του Θεού. Θέλουμε όλοι
ν’ ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού και των αποστόλων, και η συμπεριφορά μας στη
ζωή να είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, που όλοι ακολουθούμε. 

Μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε την εν Χριστώ ενότητά μας δια-
τηρώντας παράλληλα την πλούσια ποικιλομορφία μας, έτσι που η χάρη του Θεού να είναι
«πολυειδής» και το φως του ευαγγελίου να φτάσει στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του
κόσμου μας, που τόσο αγαπάμε.

Σ’ αυτή την Εβδομάδα των ενωμένων Προσευχών θα δούμε πώς, μέσα στην ποικιλομορφία,
υπάρχει ενότητα στην εκκλησία του Χριστού:

Ε ι σ α γ ω γ ή



4

• Ενότητα στην Αγάπη
• Ενότητα του Πνεύματος
• Ενότητα στο Πιστεύω
• Ενότητα στο Βάπτισμα
• Ενότητα σε ένα Σώμα
• Ενότητα στην Ιεραποστολή
• Ενότητα στον Οραματισμό
• Ενότητα εν Χριστώ

Ευχόμαστε η Ενότητα να κυριαρχήσει πάνω στην Ποικιλομορφία και να γίνει αισθητή στην
εκκλησία του Θεού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο!

Israel Montes

Ενότητα στην Αγάπη
[Α΄ Ιωάννου 4:1-21]

Όπως χρησιμοποιούνται οι λέξεις σήμερα, «αγαπώ» κάποιον ή «ανέχομαι» κά-
ποιον δείχνουν τάσεις αποκλειστικότητας με τρόπο αμοιβαίο. Αγαπώ κάποιον που με κάνει να
νιώθω όμορφα. Αν αρχίσω απλώς να τον ανέχομαι, αυτό δεν είναι πια αγάπη.

Όσο κι αν μας παραξενεύει, ο απ. Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς της Εφέσου «να
ανέχονται με αγάπη ο ένας τον άλλο» (Εφ 4:2). Η αγάπη δεν είναι απλά ένα αίσθημα, δεν είναι
εγωκεντρική, δεν δίδεται υπό όρους. Και το να ανέχομαι κάποιον διαφορετικό για πολύν καιρό,
επειδή του είμαι αφοσιωμένος, ίσως αποτελεί έκφραση της γνήσιας χριστιανικής αγάπης. Δεν
παρατάω κάποιον ή κάποια επειδή είναι κακός ή στριμμένος. Ο C. S. Lewis έλεγε ότι «Αγάπη
δεν είναι απλώς να νιώθω στοργή για κάποιον που αγαπώ, αλλά να επιθυμώ σταθερά και
στον υπέρτατο βαθμό το καλύτερο γι’ αυτόν». 

Σήμερα η λέξη «αγάπη» χρησιμοποιείται με τρόπο που τείνει να καταργήσει κάθε ηθικό
φραγμό. Σύμφωνα μ’ αυτό το σκεπτικό, αν αρνηθώ να συμφωνήσω σε μια αμαρτία όπου έχει
παγιδευτεί ο αδελφός μου, θα θεωρηθώ «μισαλλόδοξος»: δεν έχω δεσμούς αγάπης μαζί του.

Ο Παύλος όμως παροτρύνει τους πιστούς της Εφέσου, μαζί με την αγάπη, να έχουν και
την αληθινή πίστη (αληθεύοντες εν αγάπη ‒εδ. 15). Δεν προσπαθεί, συνεπώς, να περιθωριο-
ποιήσει ή να σχετικοποιήσει τη δογματική ή την ηθική καθαρότητα. Κι αν ονομάζω «αγάπη»
τον δισταγμό μου να είμαι σαφής και αντικειμενικός με κάποιον αδελφό που διαπράττει αμαρ-
τία, αυτό ίσως να δείχνει ότι στην πραγματικότητα αγαπώ τα συναισθήματά μου παραπάνω
από το πνευματικό συμφέρον του αδελφού.

Η ενότητα του πνεύματος (Εφ 4:3) είναι ένα πολύτιμο δώρο που έχει δώσει ο Θεός σε
όλους τους μαθητές του Χριστού. Η ενότητα, όμως, που δίνει η πίστη (εδ. 13) είναι ένας στόχος
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«Άλλο είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ 
και άλλο η Ομοιομορφία. 

Πιστεύω ότι ΕΝΟΤΗΤΑ έχομεν.
Μόνο που αυτή 

δεν έχει καλλιεργηθεί...» 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
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που μας καλεί να αγωνιστούμε γι’ αυτόν με ζήλο και επιμονή, ακόμη και αν η ζωή ή τα λόγια
του αδελφού μου με διώχνουν μακριά. Η αύξηση του σώματος (εδ. 16), όλων των μερών του,
είναι ένας στόχος για τον οποίο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του (πρβλ. Εφ 5:25-27).

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Για τη θυσία του Χριστού στον σταυρό, διά της οποίας αποκτούμε δωρεάν τη σωτηρία
μας, που με κανένα τρόπο δεν εξαρτάται από τα καλά μας έργα ή προσπάθειες.

✽ Για το γεγονός ότι η εκκλησία του Χριστού κάνει αισθητή την παρουσία της στις πιο ποικι-
λόμορφες τοποθεσίες και πολιτισμούς, με τον κοινό σκοπό να κηρύξει τη σωτηρία διά
του Χριστού.

✽ Για την κοινωνία που απολαμβάνουμε και βιώνουμε με τους εν Χριστώ αδελφούς και
αδελφές, όσο διαφορετικό κι αν είναι το υπόβαθρο του καθενός μας.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι έχουμε ανάγκη τη συγχώρηση για τους κοινωνικούς, φυλετικούς και δογματικούς
φραγμούς που συχνά μας αποτρέπουν από του να εκτιμήσουμε και ν’ αγαπήσουμε τους
αδελφούς και τις αδελφές μας εν Χριστώ, που είναι λυτρωμένοι με το αίμα του.

Παρακαλούμε:

✽ Να μην αφήνουν δευτερεύοντα ζητήματα να διαιρούν την εκκλησία, κι επιπλέον να
θεωρούν ότι αυτές οι διαφορές είναι σοβαρές. 

✽ Σκεφτείτε κάποια συνάθροιση στην περιοχή σας με την οποία διαφέρετε δογματικά και με
την οποία δεν έχετε πολλές σχέσεις και προσευχηθείτε: Βοήθησε, Κύριε, αυτή την
εκκλησία μαζί με τους υπευθύνους της να αυξηθούν εν Χριστώ και να εκπληρώσουν
τους σκοπούς που τους έχεις εμπιστευθεί.

✽ Για την ηγεσία των εκκλησιών μας τους ποιμένες, πρεσβυτέρους και διακόνους ο Κύριος
να τους γεμίζει με τον Πνεύμα Του καθώς διακονούν την υπόθεση του Ευαγγελίου.

✽ Για προετοιμασία εργατών του ευαγγελίου και ιδιαίτερα για το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο.

Ενότητα του Πνεύματος
[Α΄ Κορινθίους 1:4-17· Εφεσίους 4:1-6]

Κάτι περίεργο συνέβαινε στην εκκλησία της Κορίνθου: ήταν πλούσια σε γνώση και σε
χαρίσματα του Πνεύματος, τα μέλη της όμως όσο πήγαιναν ξεμάκραιναν ο ένας από τον άλλο
σε μια θλιβερή εξέλιξη διαίρεσης. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τέσσερις διαφορετικές
ομάδες γύρω από τέσσερις ηγέτες. Γράφοντας μετά από χρόνια στους πιστούς μιας άλλης εκ-
κλησίας, ο Παύλος τους μιλούσε για την ανάγκη να διατηρήσουν την ενότητα που δίνει το Άγιο
Πνεύμα με την ειρήνη που τους συνέδεε μεταξύ τους. Στην Κόρινθο, ωστόσο, η ενότητα είχε
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σπάσει και δεν είχαν πια ειρήνη στην εκκλησία τους. Αντί για έναν Κύριο, υπήρχαν τέσσερις
«κύριοι»· αντί για ένα σώμα, υπήρχαν τέσσερα μικρά «σώματα».

Για να χτυπήσει αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση, ο Παύλος εξήγησε στους χριστιανούς
της Κορίνθου την ισχυρή πραγματικότητα του σώματος του Χριστού, που μέλη του είναι όλοι
οι πιστοί κάτω από τη δική του ηγεσία. Σ’ αυτό το σώμα όλα τα μέλη έχουν καθένα την αξία
του, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, την κοινωνική τους θέση ή τα χαρίσματα του
Πνεύματος που είχε καθένας τους, και όλοι είναι ενωμένοι σ’ αυτό το σώμα με τον ίδιο τρόπο:
τη γέννησή τους από το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα είναι που παίζει τον κρίσιμο ρόλο ώστε να
δουλεύει αρμονικά το σώμα, γιατί το Πνεύμα είναι που μοιράζει τα χαρίσματα και φροντίζει
προσωπικά να συνεργάζονται όλοι μεταξύ τους. Ο Θεός όμως περιμένει όλοι μας να συνερ-
γαζόμαστε και με το Πνεύμα, καθώς «γεμίζουμε» με το Πνεύμα σαν ένας που μεθάει με
κρασί (Εφ 5:18 – δες και Α΄ Κορ 12:4-31). Κι εδώ οι Κορίνθιοι είχαν κάνει λάθος...

Δεν αρκεί να αναγεννηθούμε με τη δύναμη του Πνεύματος· πρέπει και να ακολουθούμε
το Πνεύμα (Γαλ 5:25), να είμαστε διαρκώς γεμάτοι με το Πνεύμα (Εφ 5:18-21) και να δείχνουμε
τον «καρπό» του Πνεύματος. Να έχουμε δηλαδή τα τόσο σπουδαία χαρακτηριστικά για την
ενότητα των πιστών, όπως αγάπη, ειρήνη, καλοσύνη, αποφεύγοντας «τα έργα της σαρκός»
που τόσο καταστρέφουν αυτή την ενότητα, όπως εχθρότητες, θυμοί και διχόνοιες (πρβλ. Γαλ
5:16-23).

Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την επιθυμία του Χριστού: «Να είναι όλοι
ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ μ’ εσένα. Να είναι κι αυτοί ενωμένοι
μ’ εμάς, κι έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι μ’ έστειλες εσύ» (Ιω 17:21).

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Γιατί με τη χάρη του σωθήκαμε και με την αναγέννηση του Πνεύματος ενωθήκαμε και
ανήκουμε στο σώμα του Χριστού.

✽ Για τα χαρίσματα του Πνεύματος που σκοπό έχουν την οικοδομή της εκκλησίας του.

Εξομολογούμαστε:

✽ Για τα «έργα της σαρκός» που βαραίνουν όλους μας, και πληγώνουν την ενότητα που
δίνει το Πνεύμα, και ζητούμε να μας συγχωρήσει ο Κύριος.

Παρακαλούμε:

✽ Να μας βοηθήσει να ζούμε κατά το Πνεύμα και να είμαστε πάντοτε γεμάτοι με αυτό· να
ζούμε πάντοτε με δοξολογία και ευχαριστία ενώπιον του Κυρίου, και να υποτασσόμαστε
ο ένας στον άλλο ως αδελφοί εν Χριστώ (Εφ 5:18-21).

✽ Να μας δώσει τη δύναμη να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό και με τους αδελφούς και τις
αδελφές μας, εκπληρώνοντας την επιθυμία του, ώστε να ελκύονται σ’ αυτόν όσοι ακόμη
δεν τον γνωρίζουν.

✽ Για διακονίες που υπηρετούν παιδιά και νέους. Ιδιαίτερα για τις κατασκηνώσεις μας και
τα διάφορα συνέδρια της κοινότητάς μας. Να είναι όλα πηγή ενότητας για την εκκλησία
του Χριστού.

✽ Για τις εκκλησίες μεταναστών που λειτουργούν σε διάφορες πόλεις στην πατρίδα μας.
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Ενότητα στο Πιστεύω
[Εφεσίους 4:7-16· Εβραίους 13:7-9]

Ο Αντρέας ξύπνησε μια μέρα κι ανακάλυψε πως είχε κάποια ανησυχητικά συμπτώ-
ματα. Μίλησε στους φίλους του γι’ αυτά και είδε ότι κι εκείνοι είχαν όλοι το ίδιο πρόβλημα.
Έτσι, πήγαν στον γιατρό. Ο συγκεκριμένος είχε κουράρει πολλούς με το ίδιο πρόβλημα κι έτσι
ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. Η έκπληξη ήρθε όταν ο Αντρέας και οι φίλοι του άρχισαν
να τσακώνονται για το ποια ήταν τα καλύτερα χάπια και η καλύτερη μέθοδος για να θεραπευ-
τούν. Η διαμάχη αυτή δεν τους άφηνε να δουν ότι ο μόνος που θα μπορούσε να τους θερα-
πεύσει ήταν εκεί, μπροστά τους.

Το τέταρτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους αφορά την ενότητα των οπαδών του
Χριστού. Μια από τις πλευρές αυτής της ενότητας είναι ότι χορηγείται από την πίστη. Ποια
είναι όμως αυτή η πίστη; Θεωρώ πως η επικέντρωση του Παύλου στο εδ. 13 μας δίνει μια
ένδειξη: «Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του
Υιού του Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο
Χριστός». Η αληθινή ενότητα που δίνει η πίστη είναι το πρόσωπο του Χριστού. Η ενότητα που
δίνει η πίστη βρίσκεται στον Θεό, τον οποίο πιστεύουμε. Όσα, όμως, σπουδαία δόγματα κι αν
υπάρχουν, πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως όταν συναντιόμαστε εν Χριστώ, κατα-
φέρνουμε να είμαστε ενωμένοι. Όταν συναντιόμαστε με κέντρο μας τον Θεό που έγινε
άνθρωπος για να επικοινωνήσει μαζί μας (μέχρι το σημείο να εμπιστευτεί την αποκάλυψή του
να γραφτεί από ανθρώπους σ’ ένα βιβλίο: την Αγία Γραφή), μπορούμε να τολμήσουμε να
είμαστε ενωμένοι. Όσο κι αν είναι σπουδαία τα φάρμακα και η μέθοδος θεραπείας, αυτό που
χρειαζόμαστε είναι ο γιατρός. Κατά τον ίδιο τρόπο καλούμαστε να δεχτούμε ότι η πίστη μας
στηρίζεται αποκλειστικά σ’ εκείνον που έχουμε πραγματικά ανάγκη: στον ίδιο τον Θεό. 

Ο Παύλος συνεχίζει: «Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλυδωνιζόμαστε και δεν θα μας
πηγαίνει πέρα δώθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα
που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε
όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή στον Χριστό. Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρ-
θρώσεις ολόκληρο το σώμα· και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε,
συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη» (Εφ 4:14-16).

Το στοίχημα για μας είναι να διακρίνουμε πού στηρίζεται η πίστη μας: στον Θεό ή στα
δόγματά μας, που όσο χρήσιμα και αν είναι, δεν είναι ο Θεός;

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Γιατί μας προσκάλεσε σε μια πίστη που επικεντρώνεται σ’ Εκείνον μόνο.
✽ Γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού η σωτηρία πέρα από τον Υιό του τον Ιησού Χριστό.
✽ Γιατί έχουμε έναν Σωτήρα που μας καλεί να αναπτυχθούμε και να γίνουμε σαν αυτόν.
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Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι στηριχτήκαμε περισσότερο στα δόγματά μας παρά σ’ Εκείνον· γιατί ξεχάσαμε πως Εκεί-
νος είναι ο μόνος Λυτρωτής. Και ζητούμε να μας συγχωρήσει ο Θεός γι’ αυτό (Πρόταση:
Σκεφτείτε τα δόγματα που υποστηρίζετε πιο πολύ, και δείτε αν η πίστη σας στηρίζεται πε-
ρισσότερο στην αλήθεια αυτών των δογμάτων ή στον Θεό).

Παρακαλούμε:

✽ Να μας δώσει το θάρρος να προβάλλουμε τον Χριστό πάνω απ’ οτιδήποτε άλλο.
✽ Να δυναμώσουμε τη μαρτυρία μας στον κόσμο σε κάθε τομέα καθημερινής μας ζωής.
✽ Για τους μαθητές και τους φοιτητές καθώς και για όλες τις διακονίες που τους υπηρετούν

μαζί και τους γονείς τους.
✽ Για τις ευαγγελιστικές κινήσεις και εκδηλώσεις της κοινότητάς μας.

Ενότητα στο Βάπτισμα
[Γαλάτας 3:23-28· Ρωμαίους 6:1-7]

Είναι εκπληκτικό να σκεφτεί κανείς ότι παρ’ όλες τις διαφορές μας, όταν μπούμε
σε μια οποιαδήποτε Ευαγγελική εκκλησία κι ακούσουμε τη λέξη «Κύριος», διαπιστώνουμε ότι
μιλάμε όλοι για το ίδιο Πρόσωπο (τον Ιησού Χριστό)· κι εμείς ορίζουμε τον εαυτό μας με τον
ίδιο τρόπο (είμαστε δούλοι του). Κι είναι ακριβώς αυτός ο όρος, «Κύριος», που ο Παύλος χρη-
σιμοποιεί για να στηρίξει την ενότητά μας στο βάπτισμα. Όπως το λέει ο John Stott: «Υπάρχει
μία ελπίδα που σχετίζεται με τη χριστιανική κλήση μας, μία πίστη και ένα βάπτισμα, επειδή
υπάρχει μόνον ένας Κύριος».

Ποτέ δεν θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό του Παύλου ότι στη μελλοντική εκκλησία
θα υπήρχαν διαφορετικοί τύποι βαπτίσματος. Πρέπει να καταλάβουμε, ωστόσο, ότι ο Παύλος
δεν μιλούσε για το εξωτερικό τυπικό του βαπτίσματος όταν έκανε λόγο για ένα μόνο βάπτισμα.
Ο απόστολος μιλάει για το βάπτισμα με την έννοια της δημόσιας ομολογίας για «μία πίστη» και
για «έναν Κύριο», δηλ. για την ένωση του πιστού με τον Χριστό και με το σώμα του (την
εκκλησία του).

Το βάπτισμα που όλοι μας δεχτήκαμε μια μέρα ομολογώντας την ίδια πίστη στον ίδιο
Κύριο, μας τοποθετεί όλους στην ίδια βάση. Σχετικά με αυτήν, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα
στον Ιουδαίο και στον εθνικό, στον δούλο και τον ελεύθερο ή στον άντρα και στη γυναίκα (Γαλ
3:26-28). Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καμιά διαφορά μεταξύ μας σαν άντρες και
γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά επίπεδα (πολλές φορές κι από το ίδιο
πολιτισμικό επίπεδο) και δεν είμαστε διαφορετικοί. Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, δεν καταργούν
το γεγονός ότι όλοι έχουμε σωθεί διά της χάριτος, με την ίδια πίστη στον ίδιο Κύριο –ένα
γεγονός που ομολογούμε με τον ίδιο συμβολικό τρόπο: το βάπτισμα.
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Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Γιατί μας έχει δώσει ένα εξωτερικό σύμβολο να εκφράσουμε αυτό που εκείνος έχει
κάνει μέσα μας.

✽ Γιατί μας καλεί στην ισότητα της σωτηρίας και όχι στην καύχηση ότι είμαστε κάτι παρα-
πάνω από τους άλλους πιστούς ή στην απογοήτευση ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους πι-
στούς. 

✽ Για τη χαρά που νιώσαμε όταν κάναμε δημόσια ομολογία της πίστης μας.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι κάποιες φορές δώσαμε μεγαλύτερη σημασία στα σύμβολα που είχαμε από την
κουλτούρα μας παρά στο σύμβολο που εκείνος μας έδωσε: το βάπτισμα. Ζητούμε
συγχώρηση γι’ αυτό.

Παρακαλούμε:

✽ Να μας δώσει ο Κύριος μάτια να βλέπουμε πέρα από τις δογματικές ή τις θεολογικές μας
διαφορές· μάτια να βλέπουμε έναν αδελφό ή αδελφή που ομολογούν πίστη στον Χριστό,
με τα ίδια μάτια που βλέπουμε τον εαυτό μας ως πιστό. 

✽ Για τις διακονίες και τα προγράμματα που υπηρετούν ξένους και πρόσφυγες και για τον
απέραντο ιεραποστολικό αγρό που ο Θεός έχει φέρει στην αυλή μας.

✽ Για το Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων που λειτουργούν οι εκκλησίες της κοινότητάς μας
στην πόλη της Θεσσαλονίκης και παρόμοιες δράσεις σε άλλες πόλεις της πατρίδας μας
από διάφορες διακονικές κινήσεις.

Ενότητα σε Ένα Σώμα
[Α΄ Κορινθίους 12:12-31]

Εύκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τα διάφορα μέλη του σώματος να καβγα-
δίζουν μεταξύ τους για το ποιο απ’ όλα είναι το πιο αξιόλογο. Και στο τέλος, το πιο περιφρονη-
μένο ν’ αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όλα παίζουν το
καθένα τον ρόλο του. Αλλά παρ’ όλα αυτά, αν κάποιο μέλος είναι άρρωστο ή δεν μπορεί να
λειτουργήσει, όλο το σώμα υποφέρει και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το ίδιο συμβαίνει και
με το σώμα του Χριστού.

Στο σημερινό ανάγνωσμά μας ο απ. Παύλος περιγράφει το ίδιο φαινόμενο πολύ παραστα-
τικά: Είμαστε όλοι διαφορετικοί αλλά είμαστε όλοι και μέλη του ίδιου σώματος. Έχουμε όλοι
διαφορετικά χαρακτηριστικά και λειτουργούμε διαφορετικά αλλά είμαστε ένα εν Χριστώ. Ο Θεός
είναι θαυμαστός Δημιουργός και μας έχει προικίσει με μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που συ-
μπληρώνεται από τους άλλους. Αυτό μας κάνει όλους μας απαραίτητους, έτσι ώστε το σώμα
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του Χριστού να λειτουργεί κανονικά και να επιτελεί το έργο του (Ρωμ 12:3-5). Ο Παύλος λέει ότι
έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, είτε είμαστε πόδια, χέρια αυτιά ή μάτια στο σώμα του Χριστού.
Σε μια τοπική διάλεκτο, όταν κάποιος είναι αδέξιος, λέμε ότι κάνει κάτι «με τα πίσω χέρια», δηλ.
με ανύπαρκτα χέρια! Ο Θεός δεν θέλει το σώμα του Χριστού να είναι αδέξιο. Γι’ αυτό και δίνει
στην εκκλησία του δασκάλους, καλλιτέχνες, μουσικούς, ιδεαλιστές και πραγματιστές και πολ-
λούς άλλους. Το κάθε χάρισμα, η κάθε προσωπικότητα, ο κάθε ζήλος είναι όλα απαραίτητα και
λειτουργούν σε συνεργασία με τα άλλα μέλη για να εκπληρώσουν τον σκοπό τους σαν ένα
σώμα. Και όλοι μας λειτουργούμε καθώς είμαστε συνδεδεμένοι με την Κεφαλή που είναι ο
Χριστός. Αυτός μας ενώνει και μας οδηγεί (Κολ 2:19· Εφ 4:15-16).

Το ότι είμαστε ένα σώμα, ωστόσο, σημαίνει πολύ περισσότερα από το ότι δουλεύουμε
μαζί. Σημαίνει κι ότι έχουμε μια σχέση με τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Ένα σώμα δεν
μπορεί να διαιρεθεί. Το ίδιο το σώμα φροντίζει τον εαυτό του και όλα τα μέλη του. Όταν ένα
μέλος πληγώνεται ή είναι χαρούμενο, όλο το σώμα πληγώνεται ή είναι χαρούμενο. Αλληλο-
οικοδομούμαστε και αυξάνουμε με αγάπη (Εφ 4:16).

Για να θυμηθούμε τους U2: «Είμαστε ένα, αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Βαστάμε ο ένας τον
άλλο». Είθε ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε ένα και να χαιρόμαστε τις διαφορές μας για τη
δόξα του.

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Γιατί είμαστε ένα τόσο μεγάλο σώμα σε όλο τον κόσμο με τα δικά του χαρακτηριστικά και
με τα τόσα χαρίσματα με τα οποία εκείνος μας έχει προικίσει. Και με αυτά συμβάλλουμε
στην αύξηση της εκκλησίας του και στην εξάπλωση της ένδοξης Βασιλείας του.

✽ Γιατί βλέπουμε πώς εκείνος εργάζεται στο σώμα του Χριστού και διά του σώματος του
Χριστού. Τον δοξάζουμε και τον αναγνωρίζουμε ως Κύριό μας. Είμαστε ευγνώμονες που
έχουμε έναν τόσο ανεκτικό Κύριο.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι πολλές φορές θέλουμε να διαμορφώσουμε τα πράγματα και να τα ταιριάξουμε με τις
δικές μας αντιλήψεις.

Παρακαλούμε:

✽ Να βοηθήσει ο Θεός τον καθένα μας να χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματά μας και τα
τάλαντά μας. Να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε ακόμα και τις διαφορές μας ώστε να
εμπλουτίζουμε το σώμα κι όχι να το κάνουμε να υποφέρει.

✽ Για διακονίες ελέους ανάμεσα σε ανθρώπους άστεγους, άπορους και με ειδικές ανάγκες
ή εξαρτήσεις, όπως ο Φιλήμων, ο Κεραμέας, το Καταφύγιο.

✽ Για τις διακονίες ανάμεσα στην «τρίτη» ηλικία που πρέπει να είναι η πρώτη της καρδιάς
μας για το ίδρυμα της Λωίδας στην Αθήνα και τον Καλό Σαμαρείτη στην Κατερίνη.

✽ Για τη χριστιανική μαρτυρία στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο για ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά
προγράμματα που φέρνουν το μήνυμα της χριστιανικής πίστης στις καρδιές πολλών αν-
θρώπων.
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Ενότητα στην Ιεραποστολή
[Ιωάννης 17:6-17]

Στα Εφ 4:1 και 4 διαβάζουμε για την κλήση ή αποστολή στην οποία έχουμε προσκλη-
θεί, σε ενότητα μ’ εκείνους που συμμερίζονται την ελπίδα μας. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι πιστοί
έχουμε τη διακονία της συμφιλίωσης. Μ’ αυτή τη διακονία, ως πρεσβευτές του Χριστού, πρέπει
μαζί με άλλους αδελφούς να παρακαλούμε τους ανθρώπους να συμφιλιωθούν με τον Θεό
(Β΄ Κορ 5:18-20).

Προκειμένου να εκπληρωθεί από κοινού με άλλους μια αποστολή, πρέπει να υπάρχει
μια ομάδα ανθρώπων που θα δουλεύουν ενωμένοι, με τάξη και συντονισμό, έτσι που όλα να
λειτουργήσουν σωστά. Πάρετε για παράδειγμα μια ιατρική ομάδα γύρω από ένα χειρουργικό
τραπέζι, η οποία πρόκειται να κάνει μια εγχείρηση. Αποστολή της ομάδας είναι να σώσει μια
ζωή, και για να το κάνει αυτό χρειάζονται ο χειρουργός, οι βοηθοί του γιατροί, ο υπεύθυνος
για τον ιατρικό εξοπλισμό, ο αναισθησιολόγος, ο βοηθός αναισθησιολόγος και μία ή περισσότερες
νοσοκόμες χειρουργείου. 

Τι θα συνέβαινε αν όλα αυτά τα μέλη της ιατρικής ομάδας άρχιζαν κατά τη διάρκεια της
εγχείρησης να φιλονικούν για τις διαφορετικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν,
οι ώρες περνούσαν και δεν κατέληγαν σε καμία συμφωνία; Ή, αν ο υπεύθυνος για τον ιατρικό
εξοπλισμό δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του με όλες αυτές τις διαφωνίες ή αν ο
επικεφαλής χειρουργός αποφάσιζε να φύγει στη μέση της εγχείρησης; Αν συνέβαιναν όλα
αυτά σε μια λεπτή εγχείρηση, ο ασθενής θα μπορούσε να πεθάνει, και την ευθύνη θα την είχε
όλη η ομάδα. Δυστυχώς, κι εμείς οι χριστιανοί, αντί να δουλέψουμε σαν μέλη μιας ομάδας για
να εκπληρώσουμε την αποστολή μας κάνοντας μαθητές για τον Χριστό, συχνά αναλωνόμαστε
σε ατέρμονες συζητήσεις, φιλονικώντας πολλές φορές γύρω από την αποστολή μας,
διασπώντας την ενότητα, επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε την ποικιλομορφία των ρόλων
μας. Ο χριστιανός συνθέτης και τραγουδιστής Marcos Vidal το είπε πολύ σωστά: «Κάποιοι πι-
στεύουν στην προφητεία, άλλοι όχι· κάποιοι κηρύττουν περισσότερο την πίστη, άλλοι την
αγάπη· κάποιοι μιλούν γλώσσες κι άλλοι καμαρώνουν για τις αρετές τους ‒κι ο κόσμος
πεθαίνει χωρίς να βλέπει το φως»... Δεν είμαστε αναντικατάστατοι στην εκπλήρωση της
αποστολής του Θεού. Ο Θεός θα το κάνει το έργο του. Μας έχει δώσει, όμως, το προνόμιο και
την εντολή να γίνουμε μέρος της ιεραποστολής στον κόσμο. Στο Ιωάννης 17:18 βλέπουμε τον
Χριστό να λέει στον Πατέρα του: «Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα
στον κόσμο αυτούς». Όλοι οι χριστιανοί αποστέλλονται με μια αποστολή: Να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να πιστέψουν στον Χριστό και πιστεύοντας να έχουν ζωή εν τω ονόματι αυτού. Η
αποστολή αυτή είναι αναγκαστική, υπερφυσική και κοινή για όλο τον λαό του Θεού. Η ενότητα
των ανθρώπων του Θεού δεν είναι απλά μια επιλογή, δεν είναι μια εναλλακτική. Είναι
απαραίτητη για να πλησιάσουμε τον χαμένο. Κι ο διάβολος προσπαθεί πάντοτε να καταστρέψει
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την ενότητα, για την οποία τόσο ένθερμα προσευχήθηκε ο Χριστός: «να είναι όλοι ένα, όπως
εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ μ’ εσένα» (Ιω 17:21). 

Ευχόμαστε ν’ αφήσουμε όλοι στην άκρη τις όποιες δογματικές διαφορές μας, τις διάφορες
γνώμες και τρόπους δράσης! Και όλοι ν’ ανταποκριθούμε με ενωμένο πνεύμα στην πρόσκληση
να ολοκληρώσουμε σαν εκκλησία την αποστολή μας: να φέρουμε στους χαμένους του
κόσμου μας το ευαγγέλιο της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής διά του Χριστού.

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Για το προνόμιο να εργαζόμαστε στη μεγαλύτερη επιχείρηση του κόσμου ‒την Ιεραποστολή.
Τον ευχαριστούμε για την τιμητική πρόσκληση που μας κάνει, καθώς και για την οδηγία
του και την ενθάρρυνσή του, που τόσο τα έχουμε ανάγκη.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι πολλές φορές δεν εκπληρώνουμε το χρέος μας και την αποστολή μας με πιστότητα.

Παρακαλούμε:

✽ Να μας βοηθήσει ο Κύριος ν’ αφήσουμε «τα δικά μας» και να αναζητήσουμε τι ωφελεί
την παγκόσμια εκκλησία του Θεού.

✽ Να είναι οι δικές μας εκκλησίες όπως τις θέλει ο Θεός: να είμαστε όλοι ενωμένοι στην Ιε-
ραποστολή.

✽ Για έλληνες αδελφούς που υπηρετούν την ιεραποστολή μέσα και έξω από την πατρίδα
μας σε διάφορες χώρες όπως η Ουγκάντα, η Τανζανία και το Περού και για όλες τις ιερα-
ποστολικές διακονίες, όπως π.χ. η Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση.

✽ Για διακονίες που υπηρετούν την οικογένεια, τα νεαρά ζευγάρια και προετοιμάζουν τους
νέους μας για να κτίσουν ένα χριστιανικό σπιτικό.

✽ Για κοινές δράσεις της κοινότητάς μας σε τραγικά συμβάντα όπως οι φωτιές στο Μάτι ή οι
πλημμύρες στην Μάντρα ή σεισμικές καταστροφές όπως στη Ζάκυνθο.

Ενότητα στον Οραματισμό
[Εφεσίους 4:1-29]

Πολλές χριστιανικές οργανώσεις και εκκλησίες προβάλλουν τον οραματισμό
τους πάνω απ’ όλα, για να φτάσουν στην επιτυχία. Συχνά αυτό γίνεται με μεγάλη δυσκολία
επειδή τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν διαφορές μεταξύ τους. Τι σημαίνει να είμαστε ενωμένοι
στον οραματισμό; Κατά τον απ. Παύλο, στο 4ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους, όλη η
υπόθεση ξεκινάει από την προσευχή του η ζωή μας να είναι άξια εκείνου που μας κάλεσε στη
νέα ζωή (εδ. 1) και εξελίσσεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο τριών απόψεων:
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Πρώτον (εδ. 1-2). Ο οραματισμός μας πρέπει να στοχεύει την καρδιά μας ‒στο ποιοι
πρέπει να είμαστε. Ο Παύλος μας παροτρύνει να φροντίζουμε για τον χαρακτήρα μας σε
σχέση με την κοινότητα ως σώμα: να είμαστε ταπεινοί, πράοι, υπομονετικοί και ανεκτικοί.

Δεύτερον (εδ. 7-16). Ο οραματισμός μας πρέπει να στοχεύει στα χέρια μας ‒τι οφείλουμε να
πράττουμε. Ο Παύλος μας παροτρύνει ειδικότερα να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που μας
δόθηκαν. Η εν Χριστώ κλήση οδηγεί στη δράση: στη διακονία και στην οικοδομή του σώματος
της εκκλησίας, για να φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός (εδ. 13).

Τρίτον (εδ. 17-29). Ο οραματισμός μας πρέπει να στοχεύει στο μυαλό μας ‒στον τρόπο που
πρέπει να σκεφτόμαστε. Ο Παύλος επιμένει ότι πρέπει να βιώνουμε τη διδαχή που λάβαμε· ο
καρπός φαίνεται μέσα από ένα ανακαινισμένο μυαλό κι από έναν νέο εαυτό, που εκδηλώνεται
με μια αλλαγμένη συμπεριφορά. 

Σχετικά με τα πρότυπα του κόσμου, η ζωή του Παύλου θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν
αποτυχία. Την εποχή που γράφει αυτή την Επιστολή βρίσκεται στη φυλακή, και συνεπώς τι
νόημα έχουν οι παρακλήσεις του; Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τη ζωή του καθενός
μας και για τις εκκλησίες μας. Παρ’ όλα αυτά η υπόσχεση ισχύει: αν ζούμε σαν ένα σώμα,
ενωμένοι στον οραματισμό, φροντίζοντας για τη συμπεριφορά μας, για τα χέρια και το μυαλό
μας, θα «φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό» (εδ. 15)· μια τέ-
λεια κοινωνία «που μέτρο της είναι ο Χριστός (εδ. 13). Μεγαλύτερη επιτυχία δεν υπάρχει. Δεν
υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση. 

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Για την υπόσχεσή του πως αν ζούμε με τον οραματισμό της ενότητας και της αύξησης εν
Χριστώ ως εκκλησία, θα έχουμε μια θαυμάσια ανταμοιβή.

Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι δεν έχουμε οραματισμό, και έχουμε ανάγκη πάντοτε πλάι μας τον Χριστό.
✽ Ότι υπάρχουν φορές που δεν βλέπουμε με τα μάτια του Θεού, δεν αγαπάμε ούτε νιώθουμε

όπως εκείνος. Ζητάμε τη συγχώρησή του γι’ αυτό.

Παρακαλούμε:

✽ Να μας δώσει ο Θεός πρόοδο στην καρδιά μας και στη συμπεριφορά μας καθώς συνυ-
πάρχουμε με τους άλλους σαν εκκλησία. Να μας δώσει περισσότερη ταπείνωση, υπομονή
και ανοχή.

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός να σκεφτόμαστε όπως εκείνος, ώστε να έχουμε καλύτερο ορα-
ματισμό για το πρόσωπό του, για τη Βασιλεία του, για τον εαυτό μας, για την ανθρωπότητα
και για την αποστολή μας σ’ αυτό τον κόσμο.

✽ Να προσευχηθούμε για ειδικές διακονίες όπως ανάμεσα στους Ρομά ή σε άλλες
ευαίσθητες ομάδες στην πατρίδα μας

✽ Για το έργο που επιτελεί η Κλινική Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη
✽ Για τις εκδόσεις, τα έντυπα και τα βιβλιοπωλεία της κοινότητάς μας που αποτελούν ένα

«φάρο» χριστιανικής μαρτυρίας μέσα στον κόσμο.
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Ενότητα εν Χριστώ
[Ιωάννης 17:20-26]

Το πρώτο δόγμα που κυριάρχησε στην αρχέγονη εκκλησία πήρε τη μορφή μιας σύντομης
διακήρυξης: «Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός» (Φιλ 2:11). Ο απ. Παύλος έβλεπε ότι ήταν θέλημα
Θεού να έρθει μια μέρα που αυτή τη διακήρυξη θα την κάνει όλη η ανθρωπότητα. Μόνο ένας
Κύριος υπάρχει, κι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας. Μόνον ο Κύριος βασιλεύει
στην εκκλησία, όλοι οι πιστοί βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία και στην υπηρεσία του ίδιου
Κυρίου.

«Δεν προσεύχομαι μόνο γι’ αυτούς αλλά και για κείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πι-
στεύουν σ’ εμένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ
μ’ εσένα. Να είναι κι αυτοί ενωμένοι μ’ εμάς, κι έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι μ’ έστειλες εσύ»
(Ιω 17:20-21). Πρόκειται για την πιο συγκινητική προσευχή του μεγάλου Διδασκάλου, η οποία
μας αποκαλύπτει το πιο ενδόμυχο τμήμα της καρδιάς του. Εκείνη τη στιγμή ήταν το θύμα πάνω
στο θυσιαστήριο, και στις τελευταίες του ώρες δεν σκεφτόταν μόνο τη σωτηρία των μαθητών
του αλλά μεσολαβεί στον Πατέρα και για την ενότητα εκείνων που θα σωθούν στο μέλλον με
το κήρυγμα των αποστόλων. 

Η ενότητα ήταν τόσο πολύ παρούσα στην καρδιά του Σωτήρα μας την ώρα του Πάθους,
που θα πρέπει να τη θεωρούμε σαν κάτι το πολύτιμο, το ανεκτίμητο. Η ενότητα δεν είναι κάτι
αυτόματο. Πρέπει να δουλέψουμε γι’ αυτήν. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να την επιτύχουμε.
Η επίτευξη της ενότητας προϋποθέτει απόφαση, προσπάθεια και ωριμότητα. 

Ο Χριστός θέλει όλα τα πρόβατα να συγκεντρωθούν σε μία ποίμνη κάτω από τη δική του
φροντίδα. Όσοι έχουν ζωοποιηθεί διά του Αγίου Πνεύματος κι έχουν ζωντανή σχέση με τον
Κύριο, πρέπει να οικοδομούν την ενότητα. Η αγάπη του Χριστού μάς υποχρεώνει να βλέπουμε
τον αδελφό μας όχι σαν ξένο αλλά σαν συμπολίτη μας στη χώρα των αγίων του Θεού. 

Πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η ενότητά μας βασίζεται στην αγάπη που ο Χριστός μάς ζητάει
να έχουμε μεταξύ μας, αγαπώντας τους άλλους όπως εκείνος αγάπησε εμάς. Ο Χριστός προ-
σεύχεται για την ενότητα της εκκλησίας του, ώστε όλοι οι πιστοί να οδηγηθούν σε μια ενότητα
ζωής μαζί του. Αμήν.

Ευχαριστούμε τον Θεό:

✽ Για τον Υιό του τον Ιησού Χριστό.

✽ Γιατί ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, είναι και θα είναι αυτός που περισσότερο από κάθε
άλλον ενδιαφέρεται για την ενότητα της εκκλησίας του. Εμπιστευόμαστε το αιώνιο σχέδιό
του και δεχόμαστε το έργο του.
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Εξομολογούμαστε:

✽ Ότι δεν ζούμε πάντοτε με την πεποίθηση ότι ο Χριστός είναι Κύριος σε όλους τους τομείς
της ζωής μας. Έχουμε ανάγκη τη βοήθειά του για να ποθήσουμε την κυριότητά του.

Παρακαλούμε:

✽ Η παγκόσμια εκκλησία του Θεού να αναγνωρίσει την αληθινή ενότητα που βρίσκεται στον
Κύριο και Σωτήρας μας, τον Ιησού Χριστό. 

✽ Να θυμόμαστε ότι παρά την ποικιλομορφία μας, είμαστε ένα, κι ευχόμαστε αυτή η
ενότητά μας να είναι ορατή στον κόσμο γύρω μας.

✽ Να δημιουργήσουμε κοινές δράσεις για να δείξουμε έμπρακτα την ενότητα μας προσευ-
χόμενοι για το καλό της πόλης μας, τους κυβερνήτες μας, το προσωπικό των σχολείων
και των δήμων μας.

✽ Για τις διακονίες παραγωγής και προώθησης της Αγίας Γραφής, όπως η Ελληνική Βιβλική
Εταιρία, οι Γεδεωνίτες κλπ.

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.



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

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)


