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Καλεσμένοι  
στη χαρά του Θεού 
 
Μας ξαφνιάζει ευχάριστα ο φετινός τίτλος του Προγράμματός μας. Δεν μπορώ 
ν’ αντισταθώ και να μη σεργιανίσω σε όλους τους τίτλους έναν-ένα. Βλέπει κανείς ότι 
υπάρχουν τόσοι λόγοι για να νιώσει χαρά! 

Βέβαια, υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Όλη η δημιουργία υποφέρει. Και όμως, παρ’ όλα 
αυτά τα δυσάρεστα, υπάρχει ακόμα τόση ομορφιά, τόσοι λόγοι για να νιώσουμε 
θαυμασμό. Η φύση αντέχει και ο κύκλος της γονιμότητας δεν σταματά. Μπορούμε, 
επομένως, να νιώθουμε απέραντη χαρά μέσα στη δημιουργία του Θεού, και 
πανευτυχείς για τα δώρα του. 

Καθώς μπαίνουμε στην Εβδομάδα Συμπροσευχών του 2023, πίσω μας ακόμη αντηχεί 
η χαρά των Χριστουγέννων. Γιορτάσαμε και χαρήκαμε για τη γέννηση του Χριστού, 
αυτού που μας φέρνει τη χαρά. Και γι’ ακόμη μια φορά θαυμάσαμε πώς μέσα από μια 
ταπεινή φάτνη γεννήθηκε η χαρά για όλο τον κόσμο! 

Ένα από τα αποτελέσματα του ερχομού του Κυρίου μας στη γη μας είναι ότι μας έστειλε 
το Πνεύμα του το Άγιο στις καρδιές μας. Μπορούμε τώρα ως πιστοί ν’ απολαμβάνουμε 
τον καρπό του Πνεύματος, τη χαρά. Και η δύναμη του Πνεύματος είναι που κάνει αυτή 
τη χαρά να μεγαλώνει μέσα μας, καθώς ακολουθούμε τα βήματα της μαθητείας. 

Όσο δύσκολοι κι αν είναι οι καιροί, μπορούμε να κρατηθούμε από τη διαβεβαίωση ότι 
έχουμε πλαστεί για να χαιρόμαστε. Η χαρά είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πλήρους 
εν Χριστώ ζωής. Δεν είναι απλά μια ζωή όπου πράττουμε το σωστό αλλά μια ζωή η 
οποία μας δόθηκε σαν δώρο από τον Θεό και με τη δύναμή του την απολαμβάνουμε 
μαζί με όλο τον λαό του. 

Υπάρχει χαρά στην κοινωνία μεταξύ των πιστών. Σ’ έναν κόσμο όπου η μοναξιά γίνεται 
όλο και πιο σκληρή, μπορούμε να χαρούμε όλοι μαζί για τα μεγαλεία του Θεού. Η χαρά 
μέσα και διά της κοινωνίας των αγίων του Θεού. 

2



3

Σίγουρα, πολλές φορές τα μπερδεύουμε στη ζωή μας. Υπάρχει, ωστόσο, ελπίδα και 
μπορούμε να χαρούμε ξανά, καθώς μετανοούμε για την αμαρτία μας. Μετάνοια 
σημαίνει ότι ξαναγυρίζουμε στο σπίτι όπου και ανήκουμε. Σημαίνει σωτηρία και 
λύτρωση, όχι μόνο για μας αλλά και για όλους τους άλλους που έρχονται στον Χριστό. 
Να μια άλλη αιτία για να χαρούμε!  

Κοιτώντας πίσω, στον χρόνο που μας πέρασε, θα διακρίνουμε πολλές δυσάρεστες 
περιπτώσεις, στη ζωή τη δική μας και των άλλων. Πολλοί πιστοί του Χριστού έχουν να 
διηγηθούν ότι παρ’ όλη τη θλίψη και τις αντιξοότητες που συνάντησαν, βίωσαν τη χαρά 
στη ζωή τους. Είναι εκπληκτικό και δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι όμως μια 
πραγματικότητα: χαρά μέσα και ενάντια σε όλες τις θλίψεις. 

Με όλα αυτά στον νου μας, βλέπουμε πως υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι να έχουμε 
χαρά μέσα σ’ αυτό τον κόσμο. Επιπλέον, υπάρχει και μια άλλη όψη στο θέμα: η χαρά 
της αιωνιότητας. Δεν μιλάμε για κάποια απόδραση από τη χαρά αυτού εδώ του κόσμου 
αλλά για την χαρά του ουρανού. Για την τωρινή χαρά που έχει ρίξει την άγκυρά της κι 
έχει πιαστεί στέρεα από τον Βράχο Χριστό, που προσκαλεί τους πιστούς δούλους του 
να μπουν και αυτοί στη χαρά του –να γιορτάσουν μαζί του! 

Ας απολαύσουμε αυτή την Εβδομάδα της προσευχής με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είθε ο 
Θεός να ευλογήσει όλους μας με τη δική του χαρά, καθώς προσευχόμαστε όλοι μαζί, 
ενωμένοι στην παρουσία του. 

Thomas Bucher 
πρ. Γενικός Διευθυντής 

του Πανευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου  

 

Μετάφραση κειμένων: Χάρης Νταγκουνάκης.  
Βιβλικά κείμενα: από τη Νέα Μετάφραση της Βίβλου, εκδ. «Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, © 2003. 
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ΧΑΡΑ   
«Ώστε να έχουν τη δική μου χαρά μέσα τους  
σε όλη την πληρότητά της» 
 

Πάνω από μία φορά η Βίβλος μιλάει για τη χαρά που ο απόστολος Παύλος νιώθει 
μέσα στις θλίψεις, στις ταλαιπωρίες και στην αδυναμία. Ο Παύλος μάς παροτρύνει να 
κάνουμε κι εμείς το ίδιο: «Χαίρετε!» Εύκολο να το λες – δύσκολο να το κάνεις. Παράδειγμα, 
όταν σηκωνόμαστε μ’ έναν πόνο το πρωί και πρέπει να τρέξουμε στις δουλειές μας όλη τη 
μέρα. Ή, όταν βλέπουμε εικόνες με πολέμους, και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος εδώ 
κι εκεί, δίχως εμείς να μπορούμε να κάνουμε κάτι στη θλίψη τους. Ή, όταν στεκόμαστε 
μπροστά στο μνήμα ενός αγαπημένου μας κι αποζητάμε απεγνωσμένα την παρουσία του/της 
στη ζωή μας, μια παρουσία που τόσο μας λείπει. Ναι, ακόμα και σε τέτοιες αντίξοες 
περιστάσεις, ο Λόγος του Θεού μάς ενθαρρύνει με τις Επιστολές του Παύλου, να χαιρόμαστε. 
Μήπως ο Θεός εδώ κάνει κακό χιούμορ; Είναι δυνατόν αυτή η στάση ζωής να δείχνει τον 
δρόμο προς μια ολοκληρωμένη ζωή; 

«Θα μπορούσα να πιστέψω σ’ αυτό τον Λυτρωτή [...] αν οι οπαδοί του έδειχναν λίγο 
παραπάνω λυτρωμένοι». Αυτή η πολυχρησιμοποιημένη ατάκα του Νίτσε χαρακτηρίζει τη 
συχνή αδυναμία μας να βάλουμε τη χαρά στη ζωή μας. Σίγουρα δεν μπορούμε να 
δημιουργήσουμε χαρά με το πάτημα ενός κουμπιού, όσο κι αν το προσπαθήσουμε. Αν, 
ωστόσο, αφήσουμε το έργο της αγάπης του Θεού να πλημμυρίσει το είναι μας, αν αφήσουμε 
το έργο της λύτρωσης διά του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού να κυριαρχήσει μέσα 
μας, τότε η χαρά θα κατακλύσει τη ζωή μας. Με άλλα λόγια, το Πάσχα δεν είναι μόνο μία 
μέρα τον χρόνο αλλά όλες τις μέρες του χρόνου. 

Στη διάρκεια της Εβδομάδας Προσευχής του Ευαγγελικού Συνδέσμου, για το 2023, θα 
αναζητήσουμε το μυστικό μιας τέτοιας «πασχαλινής» ζωής, εξετάζοντας από  διαφορετική 
οπτική, κάθε μέρα, το χριστιανικό μήνυμα της χαράς: Τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της 
κοινωνίας με τον Χριστό, τη χαρά σαν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει ότι 
δημιουργηθήκαμε για τη χαρά, ποια είναι η χαρά της κοινωνίας μεταξύ μας, η χαρά της 
λύτρωσης, η χαρά μέσα στις θλίψεις, και τέλος η χαρά της αιωνιότητας.  

Είθε να ευλογηθούμε όλοι με τη χαρά που εκπηγάζει από το ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς 
θα μελετάμε τα καθημερινά αναγνώσματα και τα ερωτήματα που τα συνοδεύουν, και καθώς 
θα προσευχόμαστε μαζί.   

Daniela Bauman 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ελβετικού Ευαγγελικού Συνδέσμου (Γερμανόφωνο Τμήμα) 

Stephane Klopfenstein 
Υποδιευθυντής και Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ελβετικού Ευαγγελικού Συνδέσμου 
(Γαλλόφωνο Τμήμα) 
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 

«Ο Θεός δεν άφησε αφανέρωτο τον εαυτό του· γιατί και τότε εκδηλωνόταν 
ευεργετώντας, στέλνοντάς σας από τον ουρανό βροχές και εποχές 
καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας»  
(Πράξεις 14:17) 

 
Εμείς που σκεφτόμαστε, αναπνέουμε, νιώθουμε την καρδιά μας να χτυπάει, 
και τη ζωή να σκιρτάει στις φλέβες μας, αναρωτηθήκαμε ποτέ γι’ αυτό το ασυνήθιστο, 
περίεργο, εκπληκτικό φαινόμενο της ζωής; Όχι μόνο της δικής μας ζωής αλλά και όλης 
της γύρω μας ζωής και της ζωής όλων των δημιουργημάτων; Θα μπορούσαμε να εί-
μαστε στην ανυπαρξία για πάντα. Ποια χάρη μάς έφερε στην ύπαρξη; Η συνειδητοποίηση 
του φοβερού αυτού προνομίου της ύπαρξης είναι πηγή χαράς για μας, τα δημιουργήματα 
και παιδιά του Θεού. Μιας χαράς, στην οποία συμμετέχουμε όλοι και που μας ενώνει 
με όλη την υπόλοιπη δημιουργία. 

Η Βίβλος αρχίζει με τη χαρούμενη περιγραφή μιας πλημμυρίδας ζωής στον κόσμο. Στο 
Γένεσις 1:2 ο Θεός προστάζει: «Να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις πλήθος, και 
να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού». Η απέραντη ποικιλία 
των χρωμάτων, των σχημάτων και των εκφράσεων της ζωής μοιάζουν με ξεφωνητά 
χαράς και δοξολογίας. Στον Ψαλμό 148, τα ουράνια σώματα, τα δέντρα στους αγρούς, 
τα ζώα, όλα τα έθνη δοξολογούν τον Κύριο που τα δημιούργησε. «Χωρίς να ’χουν μιλιά 
και δίχως λόγια· η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως, σ’ όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά 
τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης» (Ψλ 19:4-5). 

Η χαρά της δημιουργίας είναι η απάντηση στη χαρά του ίδιου του Θεού: «Ας είναι αιώνια 
η δόξα του Κυρίου· ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του!» (Ψλ 104:31). Η χαρά που 
νιώθουμε όταν ερχόμαστε στην ύπαρξη μας ενώνει με τη χαρά του Θεού ο οποίος με 
τόση λαχτάρα θέλησε να έρθουμε στη ζωή. 

Δυστυχώς, η αντίληψή μας για τον Θεό και τη λύτρωση διά του Χριστού έχει περιοριστεί 
μόνο στην ανθρώπινη ύπαρξη. Σαν η υπόλοιπη δημιουργία να ήταν απλώς ένα σκηνικό 
ή ένα σουπερμάρκετ, στο οποίο το μόνο που έχει σημασία είναι να εξυπηρετηθεί ο 
άνθρωπος. Διαβάζοντας προσεκτικά τη Βίβλο μας και ανακαλύπτοντας τον πλούτο της 
δημιουργίας, βλέπουμε πως η αγάπη του Θεού, τα σχέδιά του και η μελλοντική σωτηρία 
του επεκτείνονται σε όλη τη δημιουργία του (βλ. Κολ 1:20). Στον Ιώβ διαβάζουμε τα λόγια 
του Θεού στον δούλο του: «Κοίτα τον ιπποπόταμο. Είναι κι αυτός καθώς εσύ, το 
δημιούργημά μου· κι αυτός όπως το βόδι με το χορτάρι τρέφεται» (40:15). 

Κ υ ρ ι α κ ή  8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023



6

Η αφθονία αγαθών και η γενναιοδωρία του Θεού για τη συντήρησή μας είναι άλλη μια 
πηγή χαράς για τη δημιουργία. Όλα είναι δώρα του Θεού για τα παιδιά του. Όλοι μπορούν 
να τα απολαύσουν. Κι όπως το μάννα στην έρημο, είναι άφθονα για όλους. 

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Η χαρά της δημιουργίας: είναι ανοιχτά τα μάτια μου για να δουν τη χαρά των δημι-
ουργημάτων του Θεού; επικοινωνώ με τα λουλούδια στους αγρούς ή με τα πουλιά 
στον αέρα; ακούω τα χαρούμενα τραγούδια τους; 

✽ Η χαρά του Θεού: Έχουμε καταλάβει τη χαρά του δημιουργού, καθώς έφτιαχνε τον 
κόσμο, τη χαρά που την καταλαβαίνουμε ξανά κάθε πρωί και κάθε άνοιξη;  

✽ Η αφθονία στη δημιουργία: Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι εξαρτιόμαστε από τη φύση 
για να ζήσουμε, κι ότι αυτή μας δίνει άφθονα ό,τι έχουμε ανάγκη; μού δείχνει όλο 
αυτό την αγάπη και τη γενναιοδωρία του Θεού; δεν είναι αυτό αιτία χαράς; 

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Προσευχόμαστε να είναι ανοιχτές οι καρδιές μας να νιώθουμε τη χαρά του Θεού 
για τη δημιουργία του. Ας χαρούμε μαζί με όλα τα δημιουργήματα του Θεού. 

✽ Ομολογούμε ότι το υπερβολικό ενδιαφέρον για τη δική μας ζωή και επιβίωση κα-
ταστρέφει τη δημιουργία και τα δημιουργήματα του Θεού, τα οποία διακηρύττουν τη 
χαρά του. 

✽ Ευχαριστούμε για όλους εκείνους που έχουν κληθεί ειδικά για να φροντίσουν τη 
δημιουργία του Θεού. Ευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογεί και να τους οδηγεί στο 
έργο τους, έτσι ώστε η χαρά που νιώθουμε για τη δημιουργία να διαρκέσει στον 
χρόνο για τη δόξα του Θεού. 

 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Θεέ μου, η χαρά σου ακούγεται στο πιο βαθύ δάσος, στον ήχο των κυμάτων, στο αεράκι 
που χαϊδεύει τα λουλούδια. Πόσο μεγάλη η χάρη σου που με έφερε στη ζωή! Θέλω να 
χαρώ κι εγώ μαζί σου και να κάνω τη χαρά σου ν’ ακουστεί παντού. Ξέρεις, Κύριε, των 
αγώνα μου για τη δημιουργία σου. Βοήθησέ με να επικεντρώνω μόνο στη δόξα σου, 
εγκαταλείποντας είδωλα όπως ο καταναλωτισμός, η εμμονή ν’ αποκτήσω όλο και 
περισσότερα, η συμβατικότητα και η οκνηρία. Θέλω να τιμάω εσένα, Κύριε, και θέλω 
να αλλάξεις τη ζωή μου. Κάνε η χαρά σου να είναι το κίνητρο της ζωής μου. Αμήν. 

 

* * * 
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
 
«Μόλις έφτασε στ’ αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, 
σκίρτησε από αγαλλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σ’ αυτήν 
που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος»  
(Λουκάς 1:44-45) 

 

Η προσμονή είναι ένα πολύ όμορφο είδος χαράς. Ας πούμε, η προσμονή των 
Χριστουγέννων ή η αναμονή ενός ιδιαίτερου γεγονότος ή η προσμονή ενός προσώπου 
που πρόκειται να συναντήσουμε. Πόσο μάλλον μεγαλύτερη είναι η χαρά όταν αυτό που 
περιμένουμε για καιρό γίνεται πραγματικότητα! Η Παρθένος Μαρία επισκέπτεται την 
εξαδέλφη της Ελισάβετ, τον καιρό που και οι δύο είχαν μείνει έγκυες. Ο Ιωάννης, 
έμβρυο ακόμα, σκιρτάει από χαρά στην κοιλιά της μητέρας του της Ελισάβετ, όταν αυτή 
συναντάει τη Μαρία, μητέρα του Ιησού. Εδώ πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο από 
μια απλή προσμονή∙ πρόκειται να εκπληρωθεί η υπόσχεση για έναν σωτήρα, που τον 
περίμεναν αιώνες. Σε λίγο θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. 

Γύρω από το γεγονός της γέννησης του Χριστού κυριαρχεί η χαρά: Ο Ιησούς έρχεται 
στον κόσμο και οι άγγελοι αναγγέλλουν το μήνυμα της χαράς στους βοσκούς. Οι Μάγοι 
φέρνουν δώρα γεμάτοι χαρά. Ο γέροντας Συμεών αναγαλλιάζει από χαρά όταν τελικά 
βλέπει με τα ίδια του τα μάτια τον Σωτήρα. «Ευαγγέλιο» σημαίνει την αναγγελία ενός 
χαρμόσυνου μηνύματος για τον Χριστό, αυτόν που δίνει τη χαρά. Αλλά δεν είναι μόνον 
αυτό. Ο Ιησούς είναι και το αντικείμενο της χαράς. Ο ίδιος πρόσφερε τον εαυτό του θυσία 
στον σταυρό για χάρη μας. Η λέξη «χαρά» προέρχεται από τη λέξη «χάρη». Έτσι, χαρά 
και χάρη σχετίζονται στενά. Επειδή ο Χριστός πέθανε για μας στον σταυρό και ο Θεός 
μάς έδειξε έτσι το έλεός του, εμείς τώρα χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό για τη 
χάρη του. 

Μετά από καιρό μαζί με τον Χριστό μπορεί να ξεθωριάσει η μεγάλη χαρά της κοινωνίας 
μας μαζί του. Το μωρό στην κοιλιά της Ελισάβετ ένιωσε τη συνάντηση με τον Ιησού. Ο 
Θεός γίνεται άνθρωπος. Προσφέρει απόλυτα τον εαυτό του. Πεθαίνει για τις δικές μας 
αμαρτίες. Εμείς λαμβάνουμε τη συγχώρηση δωρεάν. Δεν είμαστε πια αναγκασμένοι 
να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας. Δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας. Ελευθε-
ρωθήκαμε διά του Χριστού, που μας έσωσε. Τι δώρο χάριτος και τι αιτία χαράς! Αλλη-
λούια! Μπορούμε να χαιρόμαστε κάθε μέρα γι’ αυτό το δώρο. 

Δ ε υ τ έ ρ α  9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Έχουμε αποδεχτεί συνειδητά το δώρο αυτό της χάρης του Θεού; 
✽ Όταν αναθυμόμαστε τη στιγμή που συνειδητά βιώσαμε αυτή τη χαρά διά του Χριστού,  

τι αισθήματα και σκέψεις δημιουργούνται μέσα μας; 
✽ Αν έχουμε κάποια χρόνια ζωής με τον Χριστό, εξακολουθούμε ακόμη να είμαστε γεμάτοι 

με την ίδια χαρά που μας πλημμύρισε όταν τον δεχτήκαμε στη ζωή μας; 
 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Να ξαναβρούμε τη χαρά της κοινωνίας με τον Χριστό. 
✽ Να πληρωθούμε εντελώς με τη χαρά του Χριστού. 
✽ Ευχαριστούμε για το χαρμόσυνο άγγελμα και για τη χάρη που λάβαμε από τον Χρι-

στό. 
✽ Για την επαναλειτουργία των εκκλησιών μας και την σταδιακή επιστροφή σε κανο-

νικούς ρυθμούς διακονίας.  
 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, για τη χαρά που έφερες καθώς ήρθες στον κόσμο 
και πέθανες για τον καθένα μας στον σταυρό. Σ’ ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο της 
χαράς που γεμίζει την καρδιά μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, να ζούμε την κάθε μέρα μας 
αγκαλιά μ’ αυτό το δώρο και να είμαστε γεμάτοι από χαρά. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες 
της καθημερινότητας είμαστε ευτυχείς μ’ αυτό το δώρο σου της χαράς. Βοήθησέ μας 
να θυμόμαστε αυτό το δώρο κάθε μέρα. Γέμιζέ μας με τη δική σου χαρά. 

 

* * *
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Η ΧΑΡΑ – ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 

«Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία,  
η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια» 
(Γαλάτας 5:22) 

Καθώς πορευόμαστε μαζί με τον Χριστό, σαν μαθητές του, έχουμε μια θαυμάσια 
πρόσκληση να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε σαν αυτόν. Όταν 
μιλάει γι’ αυτή την αλήθεια ο απ. Παύλος, αναφέρεται ειδικότερα στη χριστιανική 
διαγωγή, που την ονομάζει και «καρπό του Πνεύματος» (Γαλ 5:22).  

Ένας καρπός περιέχει μέσα του ό,τι χρειάζεται για να πολλαπλασιαστεί, δίχως να κάνει 
ο ίδιος καμιά προσπάθεια να γίνει γλυκός ή να φαίνεται όμορφος. Απλά είναι αυτό που 
είναι. Αυτό μας δείχνει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλουμε καμιά προσπάθεια για να 
προβάλουμε τον καρπό του Πνεύματος. Το Πνεύμα που ζει μέσα μας θα προβάλει τον 
εαυτό του προς τα έξω και θα δείξει τη χαρά σαν καρπό δικό του. Δεν είναι, ωστόσο, 
πάντοτε εύκολο να είμαστε χαρούμενοι... Θα ήταν λάθος να πούμε σε κάποιον που 
περνάει δύσκολα «Είσαι μαθητής του Χριστού, πρέπει να είσαι χαρούμενος!» 

Πώς, λοιπόν, μπορούμε σταδιακά να βιώνουμε τη χαρά και να τη νιώθουμε μέσα μας; 
πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε αυτή τη χαρά, που είναι καρπός του Πνεύματος, ανε-
ξάρτητα από τις περιστάσεις; Αξίζει να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα του καρπού για ν’ 
απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι από τις δικές μας προσπάθειες ή από τη 
δύναμη της θέλησής μας. Αντίθετα, η χαρά μας θα μεγαλώνει όταν θυμίζουμε στον 
εαυτό μας ότι αυτή είναι καρπός του Πνεύματος, κι ότι προκύπτει σαν φυσιολογικό 
αποτέλεσμα στη ζωή μας. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε πραγματική χαρά, είναι να 
ζούμε με το Πνεύμα και διά του Πνεύματος του Θεού. 

Στην αφετηρία του ταξιδιού μας σαν μαθητών του Χριστού βρίσκεται η «αναγέννηση». 
Γεννηθήκαμε «από το νερό κι από το Πνεύμα» (Ιωάννης 3). Μιας και γεννηθήκαμε από 
το Πνεύμα και γίναμε μαθητές του Χριστού, πρέπει να συνεχίσουμε να περπατάμε διά 
του Πνεύματος, με αποτέλεσμα η χαρά μας να αυξάνει. 

Στην κοινωνία μας που θεωρείται μετα-χριστιανική, οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία 
και τη χαρά παντού και με κάθε τρόπο. Όμως, αυτή η ανήσυχη αναζήτηση της χαράς 
είναι αφάνταστα κουραστική. Καλλιεργώντας τη χαρά του Πνεύματος στη ζωή μας, 
έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να δείξουμε στους άλλους έναν διαφορετικό τρόπο για 
να βρουν την αληθινή χαρά. Μπορούμε να τους δείξουμε μια χαρά που προέρχεται 
από έναν άλλο κόσμο, τη βασιλεία του Θεού. 

Τ ρ ί τ η  1 0  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Πώς μπορούμε να ριζωθούμε βαθύτερα στο Πνεύμα, έτσι που να δείχνουμε όλο 
και πιο πολύ τον καρπό του;  

✽ Πώς μπορούμε να δείχνουμε τον καρπό του Πνεύματος και να είμαστε γεμάτοι 
χαρά, όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή μας; 

✽ Πώς ο Κύριος είναι πάντα παρών στη ζωή μας σε κάθε εποχή και σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες και η χαρά Του είναι η δύναμή μας;  

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Θέλουμε να μοιάζουμε όλο και περισσότερο στον Χριστό ως προς τον χαρακτήρα 
μας. 

✽ Για την προστασία Του πάνω στην εκκλησία Του καθώς το μήνυμα του Λόγου του 
Θεού αντιμετωπίζεται όλο και πιο εχθρικά από την κοινωνία.  

✽ Για όλες τις διακονίες της Κοινότητάς μας ανάμεσα σε ευάλωτες ομάδες συναν-
θρώπων μας, καθώς επίσης κι ανάμεσα σε πρόσφυγες και αστέγους.  

 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Σ’ ευχαριστώ, Κύριε, που με οδηγείς να βαδίζω διά του Πνεύματός σου κάθε μέρα, και 
που ανανεώνεις τον χαρακτήρα μου. Βοήθησέ με η χαρά μέσα μου να αυξάνει όλο και 
περισσότερο και κάνε με ευλογία στους γύρω μου. Αμήν. 

 

* * *
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Η ΧΑΡΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΜΕ 
 

«Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία  
με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι: να χαίρεστε»  
(Φιλιππησίους 4:4) 

«Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω 
και πάλι: να χαίρεστε». Αυτή η διπλή προστακτική της ευφορίας είναι συνηθισμένη 
στον Παύλο. Δεν θεωρείται ένας απόστολος που εκδηλώνεται προσεκτικά ή διπλωμα-
τικά. Η καρδιά του έχει έναν αυθορμητισμό, σε σημείο εριστικό. Και πραγματικά, βρί-
σκουμε εδώ ριζοσπαστική την απαίτησή του από τους Φιλιππήσιους. Γίνεται σκληρός 
στα όρια της χειραγώγησης: «Πώς μπορείς να διατάξεις τη χαρά;» θα ρωτούσαμε τον 
Παύλο. «Λες και είναι δυνατή η χαρά με το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι καθαρά θέμα 
διάθεσης!» 

Αν ο Παύλος υποστήριζε το ευαγγέλιο της ευημερίας ή διαφήμιζε την πίστη σαν ένα 
μαλακτικό ρούχων, θα απορρίπταμε με αγανάκτηση την εξωπραγματική αυτή απαίτησή 
του. Ο Παύλος, όμως, ξέρει τι λέει. Αυτό που κηρύττει το ζει, κι αυτό μας προβληματίζει: 
Μετά από μια τόσο βίαιη συνάντηση με τον Θεό στον δρόμο της Δαμασκού, τα «ποντάρει» 
όλα σε ένα χαρτί: τον Ιησού. Τον βλέπουμε να κάνει παράτολμα ιεραποστολικά ταξίδια, 
να ρισκάρει τη ζωή του, να βρίσκεται επανειλημμένα αλυσοδεμένος για την πίστη του. 
Πώς μπορούσε να χαίρεται συνεχώς με τον Χριστό μέσα απ’ όλες τις στερήσεις, τα βα-
σανιστήρια, τις αγωνίες; Την Επιστολή του προς Φιλιππησίους τη γράφει, όπως και 
άλλες, μέσα από τη φυλακή. Η κατάστασή του είναι αβέβαιη∙ περιμένει τη θανατική κα-
ταδίκη. Κι αν αυτή η Επιστολή του ήταν ένα γράμμα θρήνου, γεμάτο παράπονα, δεν θα 
τον παρεξηγούσαμε. Όμως, όχι! Σε καμιά Επιστολή του δεν είναι τόσο προφανής η 
χαρά του όσο στην προς Φιλιππησίους. «Ποιο είναι το μυστικό σου, Παύλε;» θα ρωτού-
σαμε. 

Υποθέτω πως ο Παύλος ποτέ δεν ξέχασε την άνευ όρων αποδοχή που είχε βιώσει στη 
συνάντησή του με τον Ιησού. Είχε ανατραπεί ο τυφλός ζηλωτισμός του, και ο ίδιος είχε 
τεθεί στην υπηρεσία του Κυρίου. Ο Χριστός τού είχε δείξει το έλεός του, κι αυτός θεω-
ρούσε τον εαυτό του «τον πρώτο των αμαρτωλών». Ο Θεός είναι με το μέρος του. Κι 
εδώ είναι που πατάει ο Παύλος. Επανειλημμένα έχει βιώσει τον λόγο του Χριστού ότι ο 
ζυγός του δεν είναι βαρύς και το φορτίο του είναι ελαφρύ – ακόμη και σε περιπτώσεις 

Τ ε τ ά ρ τ η  1 1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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όπου η ζωή του είναι ένα βαρύ φορτίο από ανθρώπινη άποψη. Ένας παλιός ύμνος 
λέει: «Ήρθε ο Χριστός, αιτία αιώνιας χαράς». Η διαρκής αυτή χαρά του Χριστού μέσα 
μας έχει τη δύναμη να μας κρατήσει στεριωμένους ενάντια σε κάθε είδους αντιξοότητα: 
τότε στη ζωή του Παύλου, σήμερα στο δικό μας περπάτημα με τον Χριστό.  

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Με τι μπορούμε εμείς να χαιρόμαστε; τι μπορεί να μας εκπλήξει; για ποια πράγματα 
μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό; 

✽ Δίνω στον εαυτό μου στιγμές χαράς; είναι εύκολο για μένα να δίνω στους άλλους 
χαρά; Όχι μόνον όταν χαίρομαι κι εγώ αλλά όταν περνώ θλίψεις, φόβο, ντροπή ή 
απογοητεύσεις; 

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Για κείνους γύρω μας που παλεύουν με τη ζωή τους και με τον Θεό ταυτόχρονα. 
✽ Για μια νέα αναζωπύρωση της χαράς μας λόγω του ευαγγελίου και για ν’ αποκτή-

σουμε περισσότερο θάρρος να δίνουμε τη μαρτυρία μας στον κόσμο. 
✽ Για σοφία να διακρίνουμε την παρουσία του Θεού δίπλα μας, στην καθημερινότητά 

μας. 
✽ Για τις διακονίες των Κατασκηνώσεων, των Κυριακών Σχολείων, ανάμεσα στα παι-

διά και γενικά για το έργο της χριστιανικής εκπαίδευσης στις εκκλησίες μας. 
 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ, για τις ευκαιρίες και την ενθάρρυνση που μας δίνεις με 
ανθρώπους σαν τον Παύλο να ζήσουμε με χαρά. Σ’ ευχαριστούμε για τη δύναμη που 
μας δίνεις να στηριζόμαστε στην πίστη. Μη μας αφήσεις να ξεχάσουμε ποτέ ότι μπορούμε 
να ερχόμαστε σ’ εσένα για οτιδήποτε μας συγκινεί ή μας στενοχωρεί. Σ’ ευχαριστούμε 
που το μάτι σου είναι πάνω μας με αγάπη. Σ’ ευχαριστούμε γιατί τίποτα δεν είναι πιο εν-
θαρρυντικό από την αίσθηση ότι είσαι δίπλα μας. Ζωντάνεψε μέσα μας τη χαρά με το 
Πνεύμα σου. Θέλουμε η ειρήνη σου, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη λογική, να προ-
στατεύει την καρδιά μας και τις σκέψεις μας. Αμήν. 

 

* * *
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 
 

Κάθε μέρα οι πιστοί συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στον ναό, τελούσαν τη θεία 
Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτοι χαρά και με απλότητα  
στην καρδιά. Δοξολογούσαν τον Θεό, κι όλος ο λαός τούς εκτιμούσε.  
(Πραξ 2:46-47α) 
 

Πώς εκδηλώνουμε τη χαρά μας για την καλοσύνη του Θεού; Με την ευχαριστία 
μας και την μετάδοση της χαράς μας στους άλλους. Πολλές φορές, ωστόσο, γεννιέται 
το βασανιστικό ερώτημα μέσα μας: «Έχει κανένας άλλος τέτοια εμπειρία χαράς, ή μόνος 
μου τα λέω;» Σε τέτοιες στιγμές συχνά απλώνεται εκκωφαντική σιγή. Κοιτάζουμε γύρω 
μας με την ελπίδα ότι και κάποιος άλλος θα έχει κάτι ανάλογο να πει για τη χαρά μέσα 
του. 

Τι συμβαίνει; γιατί δυσκολευόμαστε να συμμεριστούμε τη χαρά μας με τους άλλους; 
μήπως να τα λέγαμε γύρω από ένα τραπέζι σ’ ένα γεύμα; θα ήταν ευκολότερο τότε να 
εκφράσουμε τη χαρά μας για τα μεγαλεία του Θεού στη ζωή μας; ή μήπως πρέπει να 
ψάξουμε στην έλλειψη κουλτούρας να εκφράζει κανείς δημόσια τη χαρά του, ακόμα 
και για την καλοσύνη του Θεού στη ζωή του; 

Η Γραφή επανειλημμένα μας παροτρύνει θα θυμόμαστε τις θαυμαστές επεμβάσεις του 
Θεού στη ζωή μας, να χαιρόμαστε γι’ αυτές και να τον δοξάζουμε εκφράζοντας την ευ-
χαριστία μας σε κάθε περίπτωση (Ψλ 103:2 Εφ 5:20). Και δεν θα πρέπει να μένουμε 
σιωπηλοί. Θα πρέπει να κοινολογούμε τη χαρά μας και τις εμπειρίες μας στους άλλους 
πιστούς! 

Δείτε τι γίνεται με τις Ειδήσεις κάθε μέρα. Ακριβώς το ίδιο: μεταδίδονται διάφορα  γε-
γονότα. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, τα ρεπορτάζ είναι αρνητικά, επικριτικά ή 
απειλητικά. Είναι γιατί σήμερα επιδιώκεται η «αντικειμενικότητα». Η αντικειμενικότητα 
αυτή, όμως, δεν οδηγεί στη χαρά αλλά στον φόβο και την ανασφάλεια – συνεπώς 
συχνά και στη μοναξιά. 

Συμβαίνει συχνά ο συμμερισμός της ευτυχίας να είναι διπλή χαρά. Όποιος διαβάσει το 
κήρυγμα του Πέτρου την Πεντηκοστή (Πραξ 2:14-36) καταλαβαίνει ότι οι αφηγήσεις πε-
τυχαίνουν κάτι: συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και μεταδίδουν ένα μήνυμα. Μας 
αποκαλύπτουν μια προοπτική για το μέλλον και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Στο κεί-
μενο των Πράξεων των Αποστόλων κάτι τέτοιο συνέβη πραγματικά σε 3.000 ανθρώπους 
περίπου, και στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλοι με τον καιρό. Μέσα σε όλη τη Βίβλο 

Π έ μ π τ η  1 2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία δίδεται στις αφηγήσεις, καθώς αυτές επαναλαμβάνονται 
και διαδίδονται. Μια επιμέρους εικόνα είναι η θεία Ευχαριστία. Η συμμετοχή σε ένα 
γεύμα, ανοίγει κι αυτή ένα δρόμο για την ανταλλαγή περιστατικών. 

Η ανταλλαγή θαυμαστών επεμβάσεων του Θεού μεταξύ των πιστών φέρνουν τη χαρά 
στην επικοινωνία τους. Κι αυτή η χαρά ενθαρρύνει όλους να αντιμετωπίσουν το μέλλον 
με ελπίδα. Θα εξακολουθήσουμε να μη δίνουμε τη μαρτυρία μας για το τι ο Θεός κάνει 
κάθε μέρα στη ζωή μας; 

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Πώς μπορούμε να δίνουμε πιο συχνά τη μαρτυρία μας για τις επεμβάσεις του Θεού 
στη ζωή μας και να δίνουμε χαρά στις συναθροίσεις μας; 

✽ Πώς μπορούμε να εξασκηθούμε ο καθένας μας να συμμεριζόμαστε συχνότερα τέ-
τοιες εμπειρίες; 

✽ Ποιες επεμβάσεις του Θεού τις θυμόμαστε καθένας μας με χαρά και θέλουμε να τις 
συμμεριστούμε και με τους άλλους; 

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Να μας βοηθήσει ο Θεός να μην ξεχνούμε ποτέ τι έχει κάνει στη ζωή μας και πώς 
μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις επεμβάσεις του με τους άλλους. 

✽ Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα που να επικεντρώνει πρώτα απ’ όλα στη χαρά 
και στην ενθάρρυνση μεταξύ μας. 

✽ Να βρούμε δημιουργικές ιδέες να μεταδίδουμε πάντοτε το όμορφο, το αγαθό, το ευ-
χάριστο, το ενθαρρυντικό. Η μαρτυρία των καλών νέων... 

✽ Για τις διακονίες διάδοσης του Λόγου του Θεού, τις εκδόσεις, τα χριστιανικά βιβλιο-
πωλεία και τη διακονία της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και των Γεδεωνιτών.  

 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Επουράνιε Πατέρα μας, εσύ που μας δίνεις κάθε τέλειο δώρο, εσύ είσαι η χαρά μας. 
Ξέρεις πόσο συχνά είμαστε αρνητικοί κι αφήνουμε αυτή την αρνητικότητα να μας κλέβει 
τη χαρά.  

Ο Ιησούς, όμως, είπε στους μαθητές του: «Εσείς τώρα λυπόσαστε· αλλά θα σας ξαναδώ 
και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. 
Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν 
ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει» (Ιω 16:22-23). 

Εσύ δίνεις τη χαρά στους μαθητές σου, σ’ εμάς, και μας γεμίζεις με το Πνεύμα σου το 
Άγιο. Κάνε αυτή η πλήρωση να φαίνεται έμπρακτα στη ζωή μας. Αμήν. 
 

* * *
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
 

«Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού  
για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού»  
(Λουκάς 15:10) 
 

Ο Δαβίδ εκφράζει τη χαρά κάποιου που ο Θεός τού συγχώρησε την αμαρτία του, 
όταν ανακράζει: «Μακάριος είν’ εκείνος που του αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα, του 
συγχωρήθηκε αμαρτία συνειδητή» (Ψλ 32:1). Σ’ ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ο Παύλος 
επανειλημμένα εκφράζει κι αυτός τη χαρά του γι’ αυτούς που ξαναγυρίζουν στο σπίτι 
του Πατέρα. Και ο Λουκάς κάνει λόγο κι αυτός στις Πράξεις των Αποστόλων για την 
ίδια χαρά: «Ο κόσμος όλος με μια καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακού-
γοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Από πολλούς, που είχαν πνεύματα 
δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή, και πολλοί παραλυτικοί και 
κουτσοί θεραπεύονταν. Έτσι, στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά» (Πραξ 8:6-8).   

Με διάφορες παραβολές, όπως η παραβολή του ασώτου ή του χαμένου προβάτου ή 
της χαμένης δραχμής, ο Ιησούς μάς μιλάει για τη μεγάλη χαρά του Πατέρα και του Υιού, 
όταν άνθρωποι χαμένοι ξαναγυρίζουν στον Θεό (δες Λουκάς 15). Όταν οι άνθρωποι με-
τανοούν, γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά (15:10) διαβάζουμε: 
«Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρ-
τωλού». 

Ο Θεός εξακολουθεί να ενεργεί με την ίδια δύναμη και σήμερα. Καθώς βιώνουμε εκ-
δηλώσεις της δύναμης του Θεού, η χαρά μας αυξάνεται και η πίστη μας ανανεώνεται 
διαρκώς. Συνήθως λέω στους ανθρώπους για το προνόμιο που έδωσε ο Θεός να 
γίνομαι μάρτυρας της επιστροφής πολλών ανθρώπων σ’ αυτόν. Αυτό μου δίνει μεγάλη 
χαρά, κι αυτή η χαρά είναι μεταδοτική σε όσους συναντώ! 

Η χαρά της σωτηρίας μάς ωθεί προς τα εμπρός με νέα δύναμη. Όταν το Άγιο Πνεύμα 
εκχέει μέσα μας αυτή τη χαρά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια είναι 
να βάλουμε σε ενέργεια την πίστη μας. Πέφτουμε στα γόνατα με προσευχή και λαχταράμε 
να μεταδώσουμε το ευαγγέλιο, όπου μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Είναι ανάγκη να 
θυμόμαστε τη χαρά και την αγάπη που βιώσαμε προς τον Χριστό, όταν του είπαμε 
«ναι», να έρθει στη ζωή μας. Μακάρι αυτή η χαρά της σωτηρίας μας να ξαναζωντανέψει 
μέσα μας με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος! 
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ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Γιατί χαίρεται τόσο πολύ ο Θεός όταν κάποιος επιστρέφει σ’ αυτόν; 
✽ Έχουμε νιώσει τη μεγάλη χαρά, όταν βοηθήσαμε κάποιον να έρθει στον Χριστό; 
✽ Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους εντός και εκτός των εκκλησιών μας που 

πλήττονται από τα δεινά της εποχής μας (ανεργία, φτώχια, κακοποίηση, αποκλει-
σμός); 

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Η καρδιά μας να γεμίσει με την αγάπη του Θεού, έτσι που να ανταποκριθούμε στη 
Μεγάλη Εντολή του Χριστού να πάμε και να κάνουμε μαθητές του όλα τα έθνη (Μτ 
28). 

✽ Όλες οι προκαταλήψεις για το ευαγγέλιο και την πίστη στον Θεό να διαλυθούν, έτσι 
που τα λόγια και οι πράξεις μας να φέρουν στους ανθρώπους σε μετάνοια που οδη-
γεί στη λύτρωση. 

✽ Για τις δομές ηλικιωμένων της Κοινότητάς μας, όπως είναι «Ο Καλός Σαμαρείτης», 
στην Κατερίνη, και η «Λωίδα», στην Αθήνα, καθώς και για το έργο της Κλινικής 
«Άγιος Λουκάς», στη Θεσσαλονίκη. 

 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Σου ζητώ, Κύριε, να μου δώσεις όλους τους καρπούς που μου έχεις υποσχεθεί διά του 
Αγίου Πνεύματος. Σε παρακαλώ ν’ αλλάξεις την καρδιά μου και να την πλημμυρίσεις 
με την αγάπη στον ύψιστο βαθμό, για να μπορώ να κηρύττω το ευαγγέλιο και να προ-
σεύχομαι γι’ αυτούς που συναντώ στη ζωή μου. Σου ζητώ να εξαφανίσεις όλα τα 
εμπόδια που δε αφήνουν το Πνεύμα σου να κινηθεί στη ζωή μου. Γέμισέ με, Κύριε, με 
τη χαρά σου. Κάνε με να χαίρομαι που βλέπω πολλούς να έρχονται σ’ εσένα. Πλήρωσέ 
με, σε παρακαλώ, με τη χαρά σου και την ειρήνη σου, έτσι που η ελπίδα μου να αυξηθεί 
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ζει μέσα μου! Όλα αυτά σου τα ζητώ στο Όνομα 
του Ιησού Χριστού, του Υιού σου. Αμήν. 

 

* * *
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Η ΧΑΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ 
 

«Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που 
υστερούν. Έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να 
φροντίζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα 
υπόλοιπα μέλη· κι όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα υπόλοιπα μέλη»  
(Α΄ Κορινθίους 12:24-26) 
 

Στις 21 Μαρτίου 2022 οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν το άνοιγμα των σχολείων για τα 
κορίτσια –μια υπόσχεση που χαιρετίστηκε από τη διεθνή κοινότητα. Στις 23 Μαρτίου, 
ώρες μόνο μετά που άνοιξαν επίσημα τα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας πήρε πίσω την 
απόφασή του: τα δευτεροβάθμια σχολεία έκλεισαν για τα κορίτσια του Αφγανιστάν και χι-
λιάδες κοπέλες, μαζί οι γονείς τους, βίωσαν την απόγνωση και την απογοήτευση στη 
χώρα. 

Μια Χριστιανή, η Hana Nasri, εξηγεί ότι άσχετα με το κλείσιμο των σχολείων ή όχι, η ιδε-
ολογία των Ταλιμπάν στοχεύει στην αποδυνάμωση των γυναικών. «Όταν δίνεις σε μια 
γυναίκα τη δυνατότητα να βγει από το σπίτι και να πάει σε ένα σχολικό κτίριο, της δίνεις 
δύναμη. Οι Ταλιμπάν θέλουν να αποστερήσουν τις γυναίκες από κάθε δύναμη».  

Καθώς συμπαραστεκόμαστε στους περισσότερο διωκόμενους Χριστιανούς του κόσμου, 
εκεί στο Αφγανιστάν, καταλαβαίνουμε πως η εκκλησία δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη 
στη θλίψη και στην καταπίεση κανενός πιστού.  

Η θλίψη μπορεί να πάρει πολλές μορφές: την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, τις 
περιορισμένες προοπτικές επιτυχίας, την έλλειψη σχέσεων ή στοργής κλπ. Όλα αυτά δεν 
είναι μόνο οδυνηρά αλλά μας κλέβουν τη χαρά και μας στερούν την ελπίδα. Συχνά αυτός 
ο πόνος έρχεται από πηγές που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, π.χ. τους Ταλιμπάν. Κά-
ποιες φορές, όμως, οι πιο βαθιές πληγές προκαλούνται από άτομα πολύ κοντινά μας, 
από τους εν Χριστώ αδελφούς και αδελφές, που τα άσκεφτα λόγια και οι κατηγόριες τους 
μας φέρνουν θλίψη. Τέτοια «εξ οικείων βέλη» κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή στη 
χαρά μας και στις ελπίδες μας. 

Ο απόστολος Παύλος, ωστόσο, περιγράφει το Σώμα του Χριστού σαν ένα χώρο όπου δεν 
εφαρμόζονται οι κανόνες της κοσμικής κοινωνίας. Η βιβλική αυτή αλήθεια προσφέρει 
χαρά κι ελπίδα σε κλειστές χώρες, πέρα από κάθε περιορισμό που συνθλίβει τη ζωή. 

Το μήνυμα του προγράμματος Restorations (Αποκατάσταση - ένα πρόγραμμα υποστήριξης 
για τη διωκόμενη εκκλησία) προς τους διωκόμενους πιστούς είναι απλό: «Ανεξάρτητα 
από το πόσο λίγο σε εκτιμούν ή σε εμπιστεύονται έξω από την κοινωνία της εκκλησίας, 
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μέσα σ’ αυτήν η φωνή σου γίνεται σεβαστή και έχεις αξιοπρέπεια. Όση ευθύνη και ντροπή 
κι αν σου ρίξουν έξω από τον ιερό χώρο της εκκλησίας, εδώ είσαι αθώος, ενδυναμωμένος 
και ελεύθερος». 

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Μπορούμε να σκεφτούμε κάποιους που υποφέρουν ή είναι περιθωριοποιημένοι 
στην κοινωνία; Πώς μπορούμε να τους δείξουμε την αγάπη του Χριστού; 

✽ Μήπως κρίνουμε τους άλλους; Ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας ελέγξει και να 
μας βοηθήσει ν’ αντικαταστήσουμε την κριτική μας με την αγάπη. 

✽ Πώς μπορεί η εκκλησιαστική μου κοινότητα να αντιμετωπίσει μαζί αυτούς που θλί-
βονται και αυτούς που χαίρονται, σαν εκδήλωση ενότητας εν Χριστώ; 

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Για την ανανέωση της ταυτότητάς μας ως χριστιανών· να ζητήσουμε οι διωκόμενοι 
Χριστιανοί να μείνουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού και να μπορούν να χαίρονται 
μέσα στις θλίψεις. 

✽ Ευχαριστούμε για την αξία που μας δίνει ο Θεός σαν παιδιά του· να μην τη μειώ-
σουμε ποτέ ό,τι και αν πουν εναντίον μας. 

✽ Για τους νέους μας καθώς οι κοινωνικές συνθήκες τούς οδηγούν στην απογοή-
τευση και την παραίτηση.   

✽ Να κρατήσουμε την εν Χριστώ ενότητά μας: να αφουγκραζόμαστε και να νιώθουμε 
ο ένας τις θλίψεις του άλλου σαν να ήταν δικές μας. 

✽ Για το έργο του ΠΕΣ και την γόνιμη συνεργασία των εκκλησιαστικών σωμάτων, το-
πικών εκκλησιών και διακονικών κινήσεων της κοινότητάς μας.  

✽ Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αφαίρεσε κάθε ενοχή εν Χριστώ Ιησού. Ας ζητή-
σουμε τη δύναμή του να αντισταθούμε στις προσπάθειες της κοινωνίας να μας βάλει 
να ντροπιάσουμε ή να υποτιμήσουμε έναν συνάνθρωπό μας.  

 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

Σ’ ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα μας, που δεν μένεις αδιάφορος στις θλίψεις μας. Σ’ 
ευχαριστούμε που έστειλες τον Υιό σου να ζήσει σαν άνθρωπος στην κοινωνία των αν-
θρώπων. 

Κύριε, Ιησού Χριστέ, εσύ που ξέρεις τον πόνο των άδικων κατηγοριών και της προδοσίας 
από τους ίδιους σου τους φίλους, σ’ ευχαριστούμε για το παράδειγμα της ταπείνωσης 
και της θυσίας. Σ’ ευχαριστούμε που νίκησες όλο το κακό που μας περιβάλλει και βα-
σανίζει τη ζωή μας. Συγχώρησέ μας που κι εμείς, πολλές φορές, προκαλούμε πόνο 
στους άλλους. 

Ω, Άγιο Πνεύμα, γέμιζε με την παρουσία σου το είναι μας, έτσι που να βιώνουμε τη 
χαρά ότι είμαστε δικοί σου και να γινόμαστε φορείς αυτής της χαράς και προς τους άλ-
λους.
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ 
 

«Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας, με μιας, όπως γεμίζουνε  
οι ξερές κοίτες των χειμάρρων. Όσοι με δάκρυα σπέρνουνε θα χαίρονται στο 
θερισμό. Αυτός που κλαίει στον πηγαιμό τον σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας  
θα τραγουδάει χαρούμενος δεμάτια φορτωμένος»  
(Ψαλμοί 126:4-6) 

Όταν συναντιέμαι με φίλους από τα παλιά, αναθυμόμαστε πορείες στα βουνά 
που κάναμε μαζί. Γελάμε με τα γλιστρήματα που τρώγαμε στα χιόνια και θυμόμαστε τα  
αγριοκάτσικα που συναντούσαμε αναπάντεχα μπροστά μας· θυμόμαστε τις ξαφνικές 
καταιγίδες κι αναπολούμε τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Χαιρόμαστε με όλο αυτό τον 
θησαυρό των κοινών αναμνήσεων. Ο Ψαλμιστής θυμάται κι αυτός τα μεγαλεία που 
έχει κάνει ο Θεός: «Όταν ο Κύριος μας έφερε απ’ την αιχμαλωσία πίσω στη Σιών, 
ήμασταν σαν να βλέπαμε όνειρο» (Ψλ 126:1-2). Αυτό που κάποτε ήταν αδιανόητο, 
συνέβη: ο Θεός ελευθέρωσε τον λαό του. Οι αναμνήσεις φέρνουν χαρά. 

Υπάρχει κάτι που είναι ίσως καλύτερο από το ίδιο το γεγονός που προσδοκούμε! Είναι 
η αναμονή του. Όταν προετοιμάζω μια πορεία στα βουνά, ενθουσιάζομαι καθώς μελετώ 
χάρτες, περιγραφές περιηγήσεων και προγνωστικά για τον καιρό. Με κάθε λεπτομέρεια, 
που σχεδιάζω, η εικόνα της εκδρομής γίνεται πιο καθαρή στο μυαλό μου και η χαρά 
μου αυξάνεται. Η χαρά του Ψαλμιστή δεν μεγαλώνει μόνο με αναμνήσεις από το πα-
ρελθόν αλλά και με τις υποσχέσεις  του Θεού για το μέλλον, τότε που οι αιχμάλωτοι θ’ 
απελευθερωθούν και θα κατακλύσουν τη χώρα τους, όπως τα ορμητικά νερά γεμίζουν 
τις ξερές κοίτες των χειμάρρων, κι όπως ο πλούσιος θερισμός γεμίζει με χαρά της 
καρδιά του σποριά. 

Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε πως η ξηρασία και τα δάκρυα δεν θα διαρκούν για 
πάντα. Ο Θεός μάς υπόσχεται ένα μέλλον ευλογημένο, ανθηρό και ξέχειλο από χαρά. 
Είμαστε προσκολλημένοι αμετάκλητα σ’ αυτό το όραμα του μέλλοντος, επειδή πιστεύουμε 
ότι με την ανάσταση του Χριστού η αποκατάσταση αυτή έχει ήδη αρχίσει. Αυτή την πε-
ποίθηση τη διατηρούν οι πιστοί, μολονότι τώρα «σπέρνουν με δάκρυα». Το γέλιο δεν 
αποκλείει το κλάμα ούτε το κλάμα αποκλείει το γέλιο στη χριστιανική ζωή. Μέσα στις 
θλίψεις και στις όποιες αντιξοότητες μπορούμε να αισθανόμαστε καλά, επειδή ξέρουμε 
ότι οι υποσχέσεις του Θεού είναι σίγουρες. Μια μέρα εκείνος θα σκουπίσει τα δάκρυα 
από τα μάτια μας (Απ 21:4) και θα μας προσκαλέσει στο μεγάλο τραπέζι του γάμου του 
Αρνίου (Απ 19:9· Μτ 8:11· 22:2εξ· 25:10· Λκ 12:36· 14:8).  
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Τα καλύτερα έρχονται! Αυτό δεν είναι μια φτηνή παρηγοριά, που μας βοηθάει να δρα-
πετεύσουμε από την πραγματικότητα. Εμείς οι χριστιανοί ελπίζουμε στο μέλλον που 
μας προσκαλεί να γιορτάσουμε, να διατηρήσουμε την πίστη μας και να έχουμε αγάπη 
για όλους, εδώ και τώρα. Στα τραπέζια μας οι άνθρωποι να παίρνουν από τώρα μια 
πρόγευση ουρανού. Μ’ αυτό τον τρόπο μια γιορτή μπορεί να γίνει μια από τις καλύτερες 
μορφές αντίστασης –μ’ αυτό τον τρόπο διακηρύττουμε πως η θλίψη δεν είναι η τελική 
πραγματικότητα κι ότι μας περιμένει ένα όμορφο μέλλον. 

ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Πώς φανταζόμαστε τη νέα δημιουργία του Θεού; Γεμίζει αυτή η σκέψη με χαρά την 
καρδιά μας; 

✽ Πώς εκδηλώνουμε αυτή την προσμονή μας στην οικογένειά μας, στην εκκλησία 
μας και στις συναναστροφές μας; 

✽ Υπάρχει χώρος τόσο για το γέλιο όσο ΚΑΙ για τη λύπη στη ζωή μας; 
 
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ... 

✽ Οι άνθρωποι εκτός εκκλησίας γύρω μας να δουν τις υποσχέσεις του Θεού που γε-
μίζουν ελπίδα τη ζωή μας και τον κόσμο όλο. 

✽ Για κείνους που θλίβονται, ο Θεός να τους δώσει τη χάρη του να ζουν μέσα στα δά-
κρυά τους με τη χαρά της προσδοκίας του ουρανού. 

✽ Για τις διακονίες που δουλεύουν με ανθρώπους εξαρτημένους, με τη σωματεμπο-
ρία και με άλλες ευάλωτες ομάδες.  

 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ... 

Με τη χαρά της προσδοκίας σε πλησιάζουμε, Θεέ μας, γιατί εσύ θα ξαναδώσεις ζωή σε 
ό,τι έχει πεθάνει και καταστραφεί. Ό,τι διαλύθηκε εδώ, θα το ξαναδούμε ολοκληρωμένο 
στον καινούργιο κόσμο σου. 

Με τη χαρά της προσδοκίας σε πλησιάζουμε, Θεέ μας, γιατί υπόσχεσαι να καλύψεις τις 
ανάγκες των δικών σου που αδικούνται, που έχουν χάσει το σπίτι τους, την πατρίδα 
τους ή την οικογένειά τους. Χαιρόμαστε στην παρουσία σου γιατί κάνεις τα πάντα ολο-
κληρωμένα. 

 

* * *
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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 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.:             

Φώτης Ρωμαίος, πρόεδρος 

Αιδ. Παντελής Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος 

Γιώργος Καλοτεράκης, ταμίας 

Στέφανος Μποτώνης, γ. γραμματέας  

Μέλη: Ηλίας Χατζηελευθερίου, Παύλος Δημητριάδης του Ιωαν., 

Παύλος Δημητριάδης του Ανέστη, Σωκράτης Αναστασιάδης 

Δημήτρης Λέκκας, Αντώνης Δημητριάδης 

Ευχαριστούμε: 

•  τον Χάρη Νταγκουνάκη για τη μετάφραση των κειμένων. 
•  το Logos Graphics και τη Δήμητρα Παπαναγή για την επιμέλεια της έκδοσης.

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)


