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Καλώς ήρθατε στις «10 Μέρες Προσευχής 2021»! 
 

Αναζητώντας την  Αναζωπύρωση  
 
 
 
 

Ε ι σ α γ ω γ ή  

Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα Δέκα Μέρες Προσευχής 2021. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμο-

νες που μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτήν τη χρονιά με προσευχή. Ο Θεός έχει κάνει πολλά 

θαύματα κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών καθώς Τον αναζητήσαμε με προσευχή και 

νηστεία. Το Άγιο Πνεύμα έφερε αναζωπύρωση, μεταρρύθμιση, ανανέωσε τον ζήλο για ευαγ-

γελισμό, και αποκατέστησε διαλυμένες σχέσεις. Η προσευχή, πραγματικά, είναι η αρχή της 

αναζωπύρωσης! 

Πιστεύουμε πως τόσο η ζωή σας όσο και η ζωή εκείνων για τους οποίους προσεύχεστε, 

θα αλλάξει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Πατέρα. 

Παρακάτω θα διαβάσετε ορισμένες εμπειρίες από εκείνους που συμμετείχαν τα τελευταία χρό-

νια στο πρόγραμμα «Δέκα Μέρες Προσευχής»: 

«Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 10 Μέρες Προσευχής, είχα δύο αιτήματα: 1) η κόρη 

μου να ελευθερωθεί από τα δεσμά του εθισμού και 2) ο σύζυγός μου να έρθει στον Κύριο. 

Την επόμενη χρονιά, δόξαζα τον Θεό που η κόρη μου έμεινε οκτώ μήνες καθαρή από τη με-

θαμφεταμίνη, δεν ήταν πλέον άστεγη και είχε βρει δουλειά. Ο σύζυγός μου βαπτίστηκε ξανά 

και φέτος θα συμμετάσχει και αυτός στο πρόγραμμα 10 μέρες προσευχής. Όλη η δόξα ανήκει 

στον Θεό και Πατέρα μας, μέσω του Ιησού Χριστού.» (Ν.H.)  

«Ως εκκλησία προσευχόμασταν για βροχή λόγω της έντονης ξηρασίας που αντιμετώπιζε 

η χώρα μας. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να πανικο-

βάλλονται. Δοξάζω τον Θεό γιατί μετά από τρεις μέρες απάντησε στις προσευχές μας. Πλέον 

βρέχει καθημερινά.» (L.M.) 

«Μέσω της προσευχής, άρρωστοι θεραπεύτηκαν, αποξενωμένα μέλη οικογένειας επανε-

νώθηκαν, υπήρχε ελπίδα ακόμα και στο θάνατο αγαπημένων προσώπων, και πολλοί αφιέ-

ρωσαν τη  ζωή τους στο Θεό. Υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό! Ανυπομονούμε να δούμε τί 

έχει φυλαγμένο για εμάς φέτος.» Dereck.  

Σας έχει καλέσει ο Θεός για αναζωπύρωση; Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη υποσχέσεις για 

εσάς: 

«Και (εάν) ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και 

προσευχηθώσι και εκζητήσωσι το πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν από των οδών αυ-

τών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την 

αμαρτίαν αυτών και θεραπεύσει την γην αυτών» (Β’ Χρον. 7/ζ’14). 

«Και θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών» (Ιερ. 

29/κθ’13). 

«Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή» (Ιωήλ 2/β’32). 

«Πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς» (Ιακ. 4/δ’8). 

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την 

θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» 

(Αποκ. 3/γ’20) 

Ό,τι και να γίνεται στη ζωή σας τώρα, ο Θεός είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Θέλει να 

δώσει τις ευλογίες Του στην οικογένεια, στην εκκλησία, στην κοινωνία και στον κόσμο σας! 
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Το Θέμα της Προσευχής μας: Αναζητώντας την Αναζωπύρωση  
Φέτος σας καλούμε να αναζητήσετε την αναζωπύρωση μέσω της δύναμης του Αγίου 

Πνεύματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος Δέκα Μέρες Προσευχής. Καθώς προσεύχε-

στε επικαλεστείτε την υπόσχεση του Θεού προς τον Ζοροβάβελ, «Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά 

ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχ. 4/δ’6). Με άλλα 

λόγια, «Τα σχέδια σου δεν θα εκπληρωθούν με την δύναμη ενός στρατού, ούτε με ανθρώπινη 

δύναμη, αλλά μέσω του Πνεύματός Μου! Εγώ, ο Παντοδύναμος Κύριος και Θεός, το υπό-

σχομαι». 

Ο Θεός θέλει να κάνει εκπληκτικά πράγματα στη ζωή μας και στις εκκλησίες μας σήμερα. 

Τα σχέδια Του ξεπερνούν τις ικανότητές μας και μόνο μέσω διαρκούς προσευχής και σχέσης 

μαζί Του θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το έργο που μας ετοίμασε. Μας καλεί, «Κράξον 

προς εμέ και θέλω σοι αποκριθή και σοι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις» 

(Ιερ. 33/λγ’3). 

Ενωθείτε μαζί μας στην προσευχή για αναζωπύρωση και την υποσχόμενη δωρεά του Α-

γίου Πνεύματος. Ζητήστε πρώτα την βασιλεία του Θεού και δείτε πως Εκείνος θα ανοίξει τα 

παράθυρα του ουρανού. 

 

Προτεινόμενες οδηγίες για την ώρα της Προσευχής 
• Οι προσευχές σας να είναι σύντομες – μία ή δύο προτάσεις για το κάθε θέμα. Αφήστε 

και τους άλλους να προσευχηθούν. Μπορείτε να προσευχηθείτε όσες φορές θέλετε, όπως 

γίνεται με τη συζήτηση. 

• Η σιγή είναι όφελος, καθώς δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τι έχει να μας πει το Άγιο 

Πνεύμα. 

• Οι υμνωδίες είναι επίσης μεγάλη ευλογία. Δεν χρειάζεστε το πιάνο ή κάποιο άλλο μου-

σικό όργανο, μπορείτε να ψάλλετε και χωρίς μουσική. 

• Αντί να ξοδέψετε πολύτιμο χρόνο εξιστορώντας τις αιτήσεις σας για προσευχή, προ-

σευχηθείτε γι’ αυτές. Έτσι, και οι άλλοι θα προσευχηθούν για τις αιτήσεις σας και θα επικα-

λεστούν τις υποσχέσεις που χρειάζεστε. 
 

Επικαλούμενοι τις Υποσχέσεις 
Ο Θεός μάς έδωσε πολλές υποσχέσεις στο Λόγο Του. Είναι προνόμιό μας να τις επικαλού-

μαστε στην προσευχή. Όλες οι εντολές και οι συμβουλές Του είναι επίσης και υποσχέσεις. 

Ποτέ δεν θα μας ζητήσει κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε με την δύναμή Του. 

Όταν προσευχόμαστε εστιάζουμε πολύ εύκολα στις ανάγκες, στις δυσκολίες, στις προκλή-

σεις – και γκρινιάζουμε για την κατάστασή μας. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός της προσευ-

χής. Σκοπός της προσευχής είναι να ενδυναμωθεί η πίστη μας. Γι’ αυτό και σας ενθαρρύ-

νουμε να επικαλείστε τις υποσχέσεις του Θεού στην προσευχή σας. Θα σας βοηθήσουν να 

πάρετε το βλέμμα σας από τον εαυτό σας και τις αδυναμίες σας και να το στρέψετε στον 

Ιησού. Μένοντας στον Ιησού θα μπορέσουμε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας Του. 

«Κάθε υπόσχεση στο Λόγο του Θεού είναι για εμάς. Στις προσευχές σας να αναφέρετε τον 

λόγο του Κυρίου και με πίστη να επικαλείστε τις υποσχέσεις Του. Ο Λόγος Του μας βεβαιώνει 

πως αν ζητάμε με πίστη, θα λάβουμε όλες τις πνευματικές ευλογίες. Συνεχίστε να ζητάτε και 

θα λάβετε πολύ περισσότερα από αυτά που ζητήσατε ή σκεφθήκατε» (In Heavenly Places, σ. 

71). 

Πώς μπορείτε να επικαλεστείτε τις υποσχέσεις Του; Για παράδειγμα, όταν προσεύχεστε για 

ειρήνη μπορείτε να επικαλεστείτε το Ιωάν. 14/ιδ’ 27 και να πείτε, «Κύριε, μας είπες στο Λόγο 

Σου, “Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, 

σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά”. Δώσε μου την ειρήνη που 

υποσχέθηκες ότι θα μας αφήσεις.» Ευχαριστήστε τον Κύριο που σας δίνει ειρήνη, ακόμη και 

αν δεν το αισθανθείτε αμέσως. 
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Στο τέλος της Συμπροσευχής υπάρχουν «Υποσχέσεις που Μπορούμε να Διεκδικήσουμε 

στην Προσευχή», όπου θα βρείτε διάφορες υποσχέσεις που μπορείτε να επικαλεστείτε. Έχετε 

το κοντά σας όταν προσεύχεστε. Να επικαλείστε τις υποσχέσεις του Θεού τόσο στις προσω-

πικές όσο και στις δημόσιες προσευχές. 
 

Νηστεία 
Σας ενθαρρύνουμε να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια του προγράμματος τη νηστεία του 

Δανιήλ. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με νηστεία και 

προσευχή, αφιερώνοντας τη ζωή μας στον Θεό το νέο αυτό έτος. Η Ε. Χουάιτ λέει, «Από τώρα 

και έπειτα μέχρι το τέλος του κόσμου, ο λαός του Θεού πρέπει να είναι πιο ειλικρινής, και έτοι-

μος, να μην εμπιστεύεται τη δική του σοφία αλλά τη σοφία του Αρχηγού τους. Πρέπει να 

ξεχωρίσουν μέρες για νηστεία και προσευχή. Δεν είναι απαραίτητη η πλήρης αποχή από την 

τροφή, αλλά μπορούν να τρώνε το πιο απλό φαγητό» (Counsels on Diet and Foods, σ. 

188,189). 

Ξέρουμε ότι ο Δανιήλ έτρωγε φρούτα και λαχανικά για 10 μέρες. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν 

να ακολουθήσετε ένα πολύ απλό διαιτολόγιο για τις επόμενες 10 μέρες. Μία απλή δίαιτα, χω-

ρίς ζάχαρη, κατεργασμένες τροφές και αναψυκτικά, μπορεί να μας ωφελήσει σε διάφορα 

επίπεδα. Πρώτον, ένα απλό διαιτολόγιο δεν απαιτεί πολύ χρόνο για την προετοιμασία του και 

έτσι μας μένει περισσότερος χρόνος με τον Κύριο. Δεύτερον, όσο πιο απλό είναι το διαιτολό-

γιο τόσο πιο γρήγορη θα είναι η διαδικασία της χώνεψης και πιο καθαρός θα είναι ο νους 

μας. Ξέρουμε πολύ καλά πως η ζάχαρη επηρεάζει τον εμπρόσθιο λοβό, το κέντρο της σκέψης 

μας. Εάν θέλουμε να έχουμε καθαρό νου για να έρθουμε πιο κοντά Του πρέπει να βεβαιω-

θούμε πως η διατροφή δεν θα μας εμποδίσει. 

Η νηστεία όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το φαγητό. Σας ενθαρρύνουμε να νηστέψετε από 

την τηλεόραση, τις ταινίες, τα βιντεοπαιχνίδια, και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί 

από μόνα τους να μην είναι καταδικαστέα, ωστόσο καταναλώνουν πολύ χρόνο. Παραμερί-

στε καθετί που μπορεί να σας κλέψει χρόνο από τον Κύριο. 

Η νηστεία δεν είναι ο γρήγορος δρόμος για να δούμε ένα θαύμα από τον Θεό. Η νηστεία 

έχει να κάνει με την ταπείνωσή μας ενώπιον του Θεού ώστε να μπορέσει να εργαστεί μέσα 

μας και μέσα από εμάς. «Για ορισμένα θέματα η νηστεία και η προσευχή συνιστώνται και είναι 

κατάλληλες. Στα χέρια του Θεού είναι τα μέσα για τον καθαρισμό της καρδιάς και για έναν 

πιο καταδεκτικό νου. Λαμβάνουμε απαντήσεις στις προσευχές μας επειδή ταπεινωνόμαστε 

ενώπιον του Θεού» (Medical Ministry, σ. 283). 

Ας ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και ας Τον αναζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, το 

νου και τη δύναμη. Ας Τον πλησιάσουμε μέσω της προσευχής και της νηστείας, και Εκείνος 

θα έρθει πιο κοντά μας. 
 

Άγιο Πνεύμα 
Βεβαιωθείτε ότι ζητάτε το Άγιο Πνεύμα να σας δείξει πώς να προσεύχεστε για τη ζωή κά-

ποιου ή για κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Η Αγία Γραφή μάς λέει ότι δεν ξέρουμε τι να 

ζητήσουμε και πως το Άγιο Πνεύμα είναι που μεσολαβεί για εμάς. 

«Πρέπει όχι μόνο να προσευχόμαστε στ’ όνομα του Χριστού, αλλά και με την καθοδήγησή 

του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξηγείται και η σημασία της φράσης: “Αυτό το Πνεύμα ικετεύει  

υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων.” Ρωμ. 8/η’ 26. Αγάλλεται ο Θεός ν’ απαντήσει σε μία 

τέτοια προσευχή. Όταν με θέρμη προσφέρουμε μία προσευχή στ’ όνομα του Χριστού, αυτή 

η ίδια η θέρμη αποτελεί εγγύηση ότι ο Θεός θ’ απαντήσει στη δέησή μας “υπέρ πάντα όσα 

ζητούμε ή νοούμεν.” Εφεσ. 3/γ’ 20.» (Λ.Ζ. σ. 107). 
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Πίστη 
«Η προσευχή και η πίστη κατορθώνουν αυτό που καμία δύναμη πάνω στη γη δεν μπορεί 

να κατορθώσει» (Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 485). Επίσης, καλούμαστε όταν προσευχόμαστε να έχουμε 

την πίστη ότι ο Θεός μάς άκουσε και θα απαντήσει στην προσευχή μας. 

Για κάθε δωρεά που ο Θεός έχει υποσχεθεί, «πρέπει να πιστεύουμε ότι λαμβάνουμε, και να 

Τον ευχαριστήσουμε ότι το έχουμε ήδη λάβει» (Ε. σ. 245). Γι’ αυτό συνηθίστε να ευχαριστείτε 

τον Θεό από πριν έχοντας πίστη ότι θα ενεργήσει και θα απαντήσει στις προσευχές σας. 
 

Προσευχηθείτε για Άλλους 
Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα ημερών σας ενθαρρύνουμε να προσευχηθείτε ιδιαίτερα 

για κάποιους ανθρώπους που ο Θεός έφερε στη ζωή σας. Μπορεί να είναι συγγενείς, φίλοι, 

συνεργάτες, γείτονες ή απλώς γνωστοί σας. Αφιερώστε χρόνο και ζητήστε από τον Θεό να 

σας δείξει για ποιους θα ήθελε να προσευχηθείτε. Ζητήστε Του επίσης να σας δώσει πραγμα-

τικό καθήκον γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Γράψτε αυτά τα ονόματα σ' ένα χαρτάκι και φυ-

λάξτε το σ’ ένα χαρακτηριστικό μέρος, όπως για παράδειγμα, μέσα στην Αγία Γραφή σας. 

Υπάρχει κάτι δυνατό όταν γράφουμε τα ονόματα και θα εκπλαγείτε στον τρόπο με τον οποίο 

εργάζεται ο Θεός, για να έχουμε απαντήσεις στις προσευχές μας! 

 

Πρόκληση Ευαγγελισμού του Δέκα Μέρες Προσευχής 
Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να επισπεύσουμε την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού 

μέσα από την συμμετοχή όλων των μελών. 

«Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και με εποτίσατε, ξένος ήμην, και με 

εφιλοξενήσατε, γυμνός, και με ενεδύσατε, ησθένησα, και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην, 

και ήλθετε προς εμέ» (Ματθ. 25/κε’ 35,36). 

Είναι προνόμιο μας να δείξουμε στους άλλους την αγάπη του Ιησού. Έχουμε λάβει τόση 

αγάπη από τον Σωτήρα μας την οποία δεν πρέπει να κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Ας 

μοιραστούμε την αγάπη Του με άλλους. 

Προτρέπουμε εσάς και την τοπική σας εκκλησία να ζητήστε από τον Θεό μέσω της προ-

σευχής να σας δείξει πώς να προσεγγίσετε άλλους μετά το 10 Μέρες Προσευχής. Επιλέξτε μία 

ή παραπάνω δραστηριότητες, επιλέξτε μία μέρα και γίνετε τα χέρια και τα πόδια του Ιησού. 

Καθώς προσπαθείτε να οργανώσετε τα πάντα, μην αφήσετε την προσευχή. «Οι προσωπικές 

προσπάθειες που κάνετε για άλλους πρέπει να συνοδεύονται από προσευχή, γιατί χρειάζεται 

μεγάλη σοφία για να κατανοήσουμε την επιστήμη της σωτηρίας των ψυχών. Προτού έρθετε 

σε επαφή με ανθρώπους, ελάτε σε επαφή με τον Χριστό. Στο θρόνο της ουράνιας χάρης 

προετοιμαστείτε για τη διακονία ανθρώπων» (Prayer, σ. 313). 
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1η Μέρα – Το Πολυτιμότερο Δώρο του Ιησού 

 «Πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον  
εις τους αιτούντας παρ' αυτού;»  

Λουκάν 11/ια’ 13 

 
 

Δεν έχω τίποτα 

«Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε!» ζήτησαν οι μαθητές. Έβλεπαν πως ο Ιησούς κα-

θημερινά συνδεόταν με τον Ουράνιο Πατέρα και επιθυμούσαν την ίδια δύναμη στη ζωή τους. 

Ο Ιησούς απάντησε, δίνοντάς τους ένα μάθημα πάνω στην προσευχή που χωριζόταν σε 

τρεις φάσεις: το Πάτερ Ημών, την παραβολή του φίλου που έρχεται τα μεσάνυκτα, και την 

συνεχή ανάγκη μας να ζητάμε το Άγιο Πνεύμα (Λουκ. 11/ια’ 1-13). 

Στην παραβολή (εδ. 5-8) ο άνδρας δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον επισκέπτη που ήρθε 

αργά το βράδυ. Τρέχει στον γείτονα και ζητά ψωμί για να περιποιηθεί τον επισκέπτη του, εξη-

γώντας, «δεν έχω τίποτα». Επιμένει, μέχρι που τελικά παίρνει το ψωμί. Στην ιστορία αυτή βλέ-

πουμε πως πρέπει να πάμε στον Ιησού προκειμένου να έχουμε να μοιραστούμε κάτι με τους 

άλλους. Πολλές φορές, όταν θέλουμε να δώσουμε τον Άρτο της ζωής, συνειδητοποιούμε 

πως δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε! 

Έτσι, ο Ιησούς συνδέει το πρόβλημα αυτής της παραβολής (δεν έχω τίποτα) με την ανάγκη 

μας για Άγιο Πνεύμα, «Και εγώ σας λέγω· Αιτείτε και θέλει σας δοθή» (Λουκ. 11/ια’9).  

 

Ο Ιησούς μας καλεί: Αιτείται 

Εδώ στον Λουκ.11/ια’, αναφέρεται 10 φορές το πόσο σημαντικό είναι να ζητάμε το Άγιο 

Πνεύμα στην ζωή μας. Δεν θυμάμαι κανένα άλλο απόσπασμα να μας προτρέπει με τόση 

στοργή να πάρουμε κάτι τόσο σοβαρά. 

«Και εγώ σας λέγω· Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει 

σας ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει 

ανοιχθή. Και εάν τις εξ υμών ήναι πατήρ, και ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει 

εις αυτόν λίθον; και εάν οψάριον, μήπως αντί οψαρίου θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; ή και αν 

ζητήση ωόν, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν σκορπίον; εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε 

να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει 

Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;» (Λουκ. 11/ια’ 9-13). 

Σ’ αυτά τα λίγα εδάφια, ο Ιησούς χρησιμοποιεί ρήματα διαρκείας (αιτείτε, ζητείτε, κρούετε). 

Δείχνει ξεκάθαρα πως πρέπει να αναλάβουμε δράση για να πληρωθούμε με Άγιο Πνεύμα. 

Πρέπει συνεχώς να ζητάμε. Είναι ξεκάθαρο πως ο Ιησούς θέλει να αφυπνίσει την επιθυμία 

μας για Άγιο Πνεύμα με αυτήν την εγκάρδια πρόσκληση. Ξέρει πως θα μας λείπει κάτι σημα-

ντικό εάν δεν ζητάμε συνεχώς τις πλούσιες ευλογίες του Αγίου Πνεύματος.  

Στο Λύσεις για τη Ζωή της Ε. Χουάιτ, διαβάζουμε, «Ο Θεός δε λέει, “Ζητήστε μια φορά και 

θα λάβετε”. Μας προτρέπει να ζητούμε, επιμένοντας αδιάκοπα στην προσευχή. Η επίμονη 

αίτηση δημιουργεί σ’ αυτόν που ζητάει μία στάση πιο ένθερμη και μία αυξημένη επιθυμία να 

λάβει αυτά που ζητάει» (σ. 105,106). 

Και αναλογιστείτε για μια στιγμή, γιατί ο Ιησούς αφιέρωνε τόσο χρόνο στην καθημερινή 

προσευχή; Η Ε. Χουάιτ εξηγεί, «Κάθε πρωί επικοινωνούσε με τον Πατέρα Του στον ουρανό, 

και ανανέωνε καθημερινά το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα» (Signs of the Times, 21 Νοεμβρίου 

1895). 

Πράγματι, ο Ιησούς είναι το παράδειγμά μας. Αναρωτηθείτε: Εάν ο Ιησούς χρειαζόταν κα-

θημερινά να ανανεώνεται με Άγιο Πνεύμα, πόσο περισσότερο εγώ; 
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Μαρτυρία και Κλήση από ένα Μέλος της Εκκλησίας 
«Τα τελευταία δύο χρόνια προσευχόμουν καθημερινά για την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. 

Η πορεία μου με τον Θεό ήταν απίστευτη. Ο καρπός του Πνεύματος φαινόταν στη ζωή μου από 
τότε που ζήτησα από τον Ιησού να μείνει μέσα μου, να κάνω το θέλημά Του, και να με ανανεώνει 
καθημερινά με Άγιο Πνεύμα. Έχω μεγαλύτερη χαρά όταν μελετώ την Αγία Γραφή και δίνω τη μαρ-
τυρία μου για τον Χριστό, και έχω εντονότερη επιθυμία να προσεύχομαι για άλλους. Επιπλέον, η 
ζωή μου άλλαξε συναρπαστικά. Σας καλώ να προσεύχεστε καθημερινά για έξι εβδομάδες ζητώντας 
την πλήρωση με Άγιο Πνεύμα, και δείτε τι θα συμβεί.» (C.H.) 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Γιατί δεν έχουμε περισσότερες απαντήσεις στην προσευχή; 

«Αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε· ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δα-
πανήσητε εις τας ηδονάς σας.» (Ιακ. 4/δ’ 2,3). 

Ουράνιε Πατέρα, συγχώρησέ μας που δεν ζητάμε συνεχώς το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε 
γιατί εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, Είσαι πιστός στο να τις συγχωρήσεις. 
 

Με τις αιτήσεις μας δείχνουμε πόσο εκτιμούμε την προσφορά του Θεού. 
«Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλ-

λον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;» (Λουκ. 11/ια’ 
13). 

Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε που υπόσχεσαι να μας δώσεις το Άγιο Πνεύμα. Ζητάμε πλή-
ρωση με Άγιο Πνεύμα, και σε ευχαριστούμε για την απάντησή Σου. Δίδαξέ μας πώς να βασιζόμαστε 
σ’ αυτήν την υπόσχεση. 

 

Ο Θεός θέλει να μας δώσει ζωή, εν αφθονία! 
«Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της 

κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύο-
ντες εις αυτόν» (Ιωάν. 7/ζ’38,39). 

Κύριε, σε ευχαριστούμε για το ζωντανό νερό που δίνεις σε εκείνους που πιστεύουν σε Εσένα. 
Βοήθησέ μας να υποτασσόμαστε καθημερινά στον Χριστό για να εκπληρώσεις αυτήν την υπόσχεση 
στη ζωή μας. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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2η Μέρα – Αρπάζοντας το Δώρο  

«Να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος  
και βάθος και ύψος και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού.»  

Εφεσίους 3/γ' 18,19 
 

Αποδοχή, Υποταγή, Αύξηση 
Πώς μπορούμε να βιώσουμε την πληρότητα της αγάπης του Θεού; Διαβάστε τι λέει ο απ. 

Παύλος στην Εφεσ. 3/γ’14-21. 

1. Πρώτον, χρειάζεται να λάβουμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος. «Διά να δώση εις εσάς 

κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού 

εις τον εσωτερικόν άνθρωπον» (εδ. 16). 

2. Δεύτερον, υποτάσσουμε τη ζωή μας στον Χριστό και ζούμε έχοντας μία στενή και συνεχή 

σχέση μαζί Του «διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (εδ. 

17). 

3. Στη συνέχεια η πίστη μας αυξάνετε και ωριμάζει μέσω του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος 

μέσα μας. Είμαστε, «ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη» (εδ. 18). 

Το αποτέλεσμα; Βιώνουμε την πληρότητα της αγάπης του Θεού. Μας δίνει τη δύναμη για 

να καταλάβουμε «μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να 

γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν» (εδ. 18,19). 
 

Η Αγάπη του Θεού Περνάει Κάθε Δοκιμασία 
Σκεφτείτε την παραβολή του Ασώτου στο Λουκ. 15/ιε’11-32. Μία μέρα ο νεότερος γιος πήγε 

στον πατέρα του (που συμβολίζει τον Θεό) και δήλωσε πως ήθελε να φύγει από το σπίτι και 

να ζήσει τη ζωή του όπως εκείνος ήθελε. Προφανώς, οι κανόνες στο σπίτι του πατέρα του (οι 

εντολές του Θεού) δεν του ταίριαζαν. Ο γιος απαίτησε την κληρονομιά του, η οποία δεν ήταν 

δική του τη δεδομένη στιγμή, και παρόλα αυτά ο πατέρας τού την έδωσε. Ο πατέρας τού 

έδωσε ελευθερία επειδή τον αγαπούσε και σεβάστηκε την επιλογή του (το ίδιο κάνει και ο Θεός 

με εμάς). 

Ο γιος πήγε σε μία μακρινή χώρα όπου ξόδεψε την περιουσία του σε γλέντια και ιερόδουλες. 

Όσο τα χρήματα λιγόστευαν, τόσο ο κύκλος των «φίλων» του μίκραινε, μέχρι που δεν έμεινε 

τίποτα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, πείνα χτύπησε την περιοχή στην οποία έμενε. Απελπι-

σμένος για επιβίωση έψαχνε για δουλειά, αλλά η μόνη διαθέσιμη ήταν αυτή του χοιροβοσκού. 

Η πείνα τον θέριζε και παρόλα αυτά δεν του επέτρεπαν ούτε καν να φάει την τροφή των χοί-

ρων. 

Όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, άρχισε να αναλογίζεται τη ζωή του. Θυμήθηκε 

πως οι εργάτες του πατέρα του είχαν να φάνε, ενώ αυτός λιμοκτονούσε. Έτσι, αποφάσισε να 

επιστρέψει στον πατέρα του και να πει, «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου· 
και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου· κάμε με ως ένα των μισθωτών σου» (εδ. 

18,19). 

Ο γιος ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με ανάμικτα συναισθήματα, αλλά ο πατέρας του 

ήδη τον περίμενε. Γεμάτος ευσπλαχνία, ο πατέρας έτρεξε και έπεσε στον τράχηλο του γιου 

του, τον φίλησε, παρότι ο γιος του θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα βρώμικος. Πριν ο γιος ολο-

κληρώσει την εξομολόγησή του, ο πατέρας κάλεσε τους υπηρέτες να φέρουν τα καλύτερα 

ρούχα και να ετοιμάσουν μία γιορτή. Είναι ξεκάθαρο πως αγαπούσε τον γιο του το ίδιο όπως 

πριν. Στην ιστορία αυτή βλέπουμε όλο το σχέδιο της σωτηρίας – την μετάνοια και την εξομο-

λόγηση του αμαρτωλού, τον Πατέρα που υπομονετικά περιμένει, και το θερμό καλωσόρισμα 

που δέχεται όταν επιστρέφει. Η αγάπη του Θεού προς εμάς είναι άνευ όρων. Αλλά πρέπει να 

πάμε σ’ Αυτόν, όπως και ο γιος πήγε στον πατέρα του. Η αγάπη του Θεού ξεπερνάει κάθε 

δοκιμασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε καλωσορίσει.  
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Μόνο όταν ο γιος επέστρεψε, ο πατέρας μπόρεσε να του δείξει όλη την αγάπη του. Μόνο 

τότε ο γιος ήταν δεκτικός να λάβει όλα αυτά που ο πατέρας ήθελε να του προσφέρει. Επιτέ-

λους, τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη στενή τους σχέση, και ο γιος μπορούσε 

να βιώσει την καλοσύνη του πατέρα του που δεν σταμάτησε ποτέ να τον περιμένει. 

Πώς λοιπόν μπορούμε να βιώσουμε την πληρότητα της αγάπης του Θεού; Ζώντας κατά πά-

ντα υποταγμένοι στον Χριστό μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Και όταν η αγάπη 

του Θεού γεμίζει τη ζωή μας, γινόμαστε κανάλια της αγάπης Του στους άλλους, όσο περισ-

σότερο δίνουμε, τόσο περισσότερο λαμβάνουμε. Η Ε. Χουάιτ λέει, «Χρειάζεστε καθημερινό 

βάπτισμα της αγάπης. Στις αποστολικές μέρες αυτό ήταν που τους ένωνε» (Testimonies for 

the Church, τομ. 8, σ.191). 

Και γιατί είναι τόσο σημαντικό να καταλάβουμε την Θεϊκή αγάπη; «Ο Παύλος κατάλαβε ότι οι 

άνθρωποι πρέπει πρώτα να κατανοήσουν τον χαρακτήρα του Χριστού πριν να Τον αγαπή-

σουν ή να βλέψουν στο σταυρό με τα μάτια της πίστης. Εδώ ακριβώς πρέπει να αρχίσει η 

μελέτη που θα αποβεί η επιστήμη και ο ύμνος των λυτρωμένων στους ατελείωτους αιώνες.» 

Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ.239. Τι χαρά να μελετάμε την ασύγκριτη και πολύπλευρη αγάπη του Σωτήρα 

μας! Δεν θα ήθελες να επιλέξεις σήμερα, να στρέψεις τα μάτια σου στον Ιησού; 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε το βάθος της αγάπης του Θεού; 

«Διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του 
Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν 
ταις καρδίαις υμών, ώστε να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε 
μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσητε την αγάπην 
του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν» (Εφεσ. 3/γ’16-19). 

Πατέρα, σου ζητώ να με δυναμώσεις με το Άγιο Πνεύμα. Είθε ο Χριστός να ζει μέσα από εμένα 
μέσω της πίστης, και να με οδηγεί για να είμαι ριζωμένος στην αγάπη Του. Από τη στιγμή που αυτό 
το αίτημα είναι σύμφωνο με το θέλημά Σου, Σε ευχαριστώ που με ακούς και που θα απαντήσεις. 

 

Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή; 
«Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, “Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, 

και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου”…Δευτέρα δε ομοία αυτής, “Θέλεις αγαπά 
τον πλησίον σου ως σεαυτόν.» ( Ματθ. 22/κβ’37,39) 

Πατέρα, σε ευχαριστώ που με αγαπάς, Σε παρακαλώ βοήθησέ με να Σε αγαπώ με όλη μου την 
καρδιά, όλο μου το είναι, όλα μου τα συναισθήματα, όλη μου τη δύναμη. Σε ευχαριστώ που ήδη 
απαντάς σε αυτό το αίτημα κατά το θέλημά Σου. Θέλω να αγαπώ τον πλησίον μου με τη βοήθειά 
Σου. Κάνε με αγωγό της αγάπης Σου.  
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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3η Μέρα – Η Υποταγή Είναι το Κλειδί  

«Παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν,  
ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία.»  

Ρωμαίους 12/ιβ’ 1 
 
 

Το Ταξίδι Μου 
Όταν ήμουν επιχειρηματίας, στα 36 μου χρόνια, πέθανε ξαφνικά ένας φίλος μου ποιμένας 

41 ετών. Το συμβάν αυτό με έκανε να αναρωτηθώ: Τι θα γινόταν εάν ο Θεός με καλούσε να 

γίνω ποιμένας; Δεν το ήθελα. Για μία ολόκληρη εβδομάδα πάλευα και διαπραγματευόμουν 

με τον Θεό – πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Του εξηγούσα πως μπορούσα να Τον υπηρετήσω με 

άλλους τρόπους. Προφανώς δεν άκουγε τις ενστάσεις μου και καθώς έπεσα στα γόνατα 

δίπλα στο κρεβάτι μου, χωρίς να φέρω άλλα επιχειρήματα, μία γλυκιά σκέψη ήρθε στο νου 

μου: Ο Θεός σε αγαπάει! Και σκέφτηκα, Ναι, το πιστεύω. 

Μετά από λίγα λεπτά, η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού με έκανε να υποταχθώ πλή-

ρως. Τότε απέκτησα ειρήνη. Μετά από ενάμιση χρόνο, ο Κύριος με κάλεσε πράγματι να γίνω 

ποιμένας. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, και εξακολουθώ να Του είμαι ευγνώμον. 

Ήταν η απεριόριστη αγάπη και η σοφία Του που μου έδειξαν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο 

από αυτόν που είχα στο νου μου. Τώρα βλέπω, πως η ολοκληρωτική παράδοση έφερε μεγά-

λες ευλογίες στη ζωή μου. Ο Θεός με οδήγησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 

Γιατί να Παραδοθώ; 
Όπως ο Garrie F. Williams γράφει, «Η πλήρης παράδοση είναι το κλειδί της σωτηρίας, της 

αναγέννησης, της νίκης κατά της αμαρτίας και του πειρασμού, και της πλήρωσης με Άγιο 

Πνεύμα». (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Και να θέλουμε, δεν μπορούμε 

να τονίσουμε αρκετά αυτό το ενθαρρυντικό μήνυμα.  

Όπως εγώ έπρεπε να παραδοθώ ολοκληρωτικά πριν ο Θεός με χρησιμοποιήσει, έτσι και 

ο απ. Παύλος έπρεπε να αφήσει την παλιά του ζωή και τα σχέδιά του όταν ο Θεός τον κάλεσε 

στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος αργότερα παρακινεί 

τους πιστούς, «να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν» και «και τα μέλη σας όπλα 

δικαιοσύνης εις τον Θεόν» (Ρωμ. 12/ιβ’1, 6/ς’13). 

Πολλοί δεν έχουν παραδοθεί στον Θεό (συχνά λόγω άγνοιας) και έχουν πάρει τη ζωή τους 

στα χέρια τους. Τους λείπει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που είναι το δώρο που οδηγεί στα 

υπόλοιπα δώρα του Θεού. «Αλλά, όπως κάθε άλλη υπόσχεση, δίνεται και αυτή υπό όρους. 

Υπάρχουν πολλοί που ομολογούν ότι πιστεύουν στις υποσχέσεις του Κυρίου. Μιλούν περί 

του Χριστού και περί του Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτό δεν τους ωφελεί. Δεν παραχωρούν την 

ψυχή για να υποστεί τον έλεγχο και να καθοδηγηθεί από τις θεϊκές δυνάμεις.» (Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 

σ. 646). 

Ως άνθρωποι δεν θέλουμε να χάσουμε την ελευθερία μας και αντιδρούμε. Αλλά η επιθυμία 

του Θεού για μας είναι ακριβώς το αντίθετο: «Ο Θεός θέλει να μας θεραπεύσει, να μας ελευ-

θερώσει. Αλλά επειδή αυτό απαιτεί τέλεια μεταμόρφωση, πλήρη ανακαίνιση της φύσης μας, 

γι’ αυτό πρέπει να παραδοθούμε ολοκληρωτικά σε Αυτόν» (Β.Χ. σ.43) 

Η ζωή στην αμαρτία δεν είναι ζωή ελευθερίας όπως την φανταζόμαστε. «Κάθε ψυχή που 

αρνείται να παραχωρηθεί στο Θεό, υπάγεται στον έλεγχο μίας άλλης δύναμης. Δεν ανήκει 

στον εαυτό της. Μπορεί να μιλά για ελευθερία, αλλά βρίσκεται κάτω από την πιο ταπεινωτική 

σκλαβιά. Δεν μπορεί να διακρίνει την ομορφιά της αλήθειας γιατί ο νους του ανθρώπου αυ-

τού ελέγχεται από το Σατανά. Ενώ κολακεύεται ότι ακολουθεί τις υπαγορεύσεις της ατομικής 

του κρίσης, υπακούει στη θέληση του άρχοντα του σκότους. Ο Χριστός ήρθε για να σπάσει 

της ψυχής τα δουλευτικά δεσμά στην αμαρτία.» (Ζ.Χ. σ. 439). 

Αλλά ο πλάστης μπορεί να δουλέψει με τον πηλό που είναι στα χέρια του. Γι’ αυτό και 

παραχωρούμε τον εαυτό μας στον Θεό. «Η παραχώρηση όλων των δυνάμεων μας στον Θεό 
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απλοποιεί κατά μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της ζωής. Αποδυναμώνει και κόβει χιλιάδες μά-

χες με τα πάθη της φυσικής καρδιάς» (My Life Today, σ.6). 

Μόνο η παραχώρηση μπορεί να οδηγήσει στην διαρκή χαρά. «Όσοι στηρίζονται στο λόγο 

του Χριστού και παραχωρούν την ψυχή τους στη φύλαξή Του και τη ζωής τους στην καθο-

δήγησή Του, θα βρουν ειρήνη και ηρεμία. Τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να τους λυπήσει όταν 

ο Χριστός με την παρουσία Του τους χαροποιεί. Η τέλεια ανάπαυση πηγάζει από την τέλεια 

συγκατάθεση.» (Ζ.Χ. σ. 305). Σήμερα, σε προσκαλεί να νιώσεις αυτήν την τέλεια ανάπαυση! 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Κάνε μας όργανα της αγάπης Σου 

«Μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς 
εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν» (Ρωμ.6/ς’13). 

Κύριε, θέλουμε να Σου δώσουμε κάθε μέρος της ζωής μας. Κάνε μας να γίνουμε όργανα για τη 
δόξα Σου. 
 

Κάνε τη ζωή μας μια πράξη λατρείας 
«Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας 

θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι και η λογική σας λατρεία.» (Ρωμ. 12/ιβ’1) 
Πατέρα, σε ευχαριστώ τόσο πολύ που με καλείς να γίνω νέο κτίσμα. Δείξε μου πώς να  Σου πα-

ραδοθώ καθημερινά δίχως καμία αντίσταση. Ενδυνάμωσέ με να Σε ακολουθώ κατά πάντα. 
 

Προστάτεψέ μας από τον Πονηρό 
«Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ' όστις εγεννήθη εκ του Θεού 

φυλάττει αυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν.» (Α’ Ιωάν.5/ε’18). 
Κύριε, σε ευχαριστούμε που υπόσχεσαι να μας προστατέψεις από τον πονηρό όταν παραδο-

θούμε σε Σένα. Οδήγησέ μας στην τέλεια χαρά. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.   
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4η Μέρα – Εφαρμόζοντας την Αναζωπύρωση  

«Δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε. ζητείτε και δεν λαμβάνετε,  
διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.»  

Ιάκωβος 4/δ’ 2,3 
 

Σκεφτείτε τις Πιθανότητες 
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει ένα κήρυγμα αναζωπύρωσης στην εκκλησία σας. Στην 

τελική του έκκληση ο κήρυκας καλεί τους ακροατές να δεχτούν και να ακολουθήσουν για 

πάντα τον Ιησού. Κανείς δεν αποκρίνεται. Ίσως λίγοι. Από τη στιγμή που ο Θεός δημιούργησε 

τους ανθρώπους με την ελευθερία της επιλογής, δεν μπορούμε να πάρουμε την αναγνώριση 

για το πώς οι άλλοι ανταποκρίνονται σε μία πρόσκληση. Όταν πολλοί αποδέχονται το μή-

νυμα του Θεού και το εφαρμόζουν – είτε λόγω δημόσιου ευαγγελισμού, προσωπικών Βιβλι-

κών μελετών, ευαγγελισμού μέσω φιλίας, ή περιπτώσεις που ο Θεός άμεσα τους καλεί – τότε 

η μαρτυρία μας είναι ξεκάθαρα επιτυχημένη. Αυτού του είδους η αποτελεσματικότητα είναι 

δώρο του Αγίου Πνεύματος. Στεκόμαστε, έκπληκτοι και παρακολουθούμε τα θαύματα του 

Θεού. 

Πολλές φορές όμως η Χριστιανική μας ζωή δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι τα προγράμματα της εκκλησίας και οι ευαγγελιστικές προσπάθειες είναι μάταια. Ο 

Κύριος σίγουρα ευλογεί – όσο γίνεται – τις ειλικρινείς ανθρώπινες προσπάθειές μας. Πόσο 

σπουδαιότερη θα ήταν η εμπειρία μας εάν πληρωνόμασταν με Άγιο Πνεύμα; Μόνο ο Θεός 

ξέρει! Ο κήρυκας Henry T. Blackaby, γράφει, «Ο Θεός θα καταφέρει περισσότερα σε έξι μήνες 

μέσα από ανθρώπους που στηρίζονται σ’ Αυτόν, από ό,τι εμείς σε έξι χρόνια βασιζόμενοι 

στη δική μας δύναμη και σοφία» (Blackaby, Experiencing God, σ.108). 

Η προσευχή για αναζωπύρωση είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε 

εκεί. Σας καλώ να κάνετε τα απαραίτητα βήματα για να γίνεται πιο δυνατοί και πλήρεις από 

ποτέ. Έτσι, τόσο η οικογένεια όσο και η εκκλησία σας, θα έχουν νέα ζωή.  

 

Τι είναι αυτό που λείπει; 
Πρώτα, ορισμένες ερωτήσεις: «Δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε. ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι 

κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας» (Ιακ. 4/δ’2,3). Όπως είδαμε την 1η 

Μέρα, ο Θεός μάς καλεί να ζητάμε συνεχώς το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. «Γιατί δεν πεινάμε 

και δεν διψάμε για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, εφόσον αυτό είναι το μέσο για να λάβουμε 

δύναμη; Γιατί δεν μιλάμε γι’ αυτό, δεν προσευχόμαστε και δεν κηρύττουμε γι’ αυτό;» 

(Testimonies for the Church, τομ. 8,σ.22). 

Ο Ιάκωβος αναφέρει πως δεν λαμβάνουμε γιατί «κακώς ζητάμε». Πιθανόν, θέλει να πει πως 

ο Θεός δεν μπορεί να μας ευλογήσει όταν ο νους μας είναι στα σαρκικά. Ο Παύλος εξηγεί, 

«Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ει-

ρήνη» (Ρωμ. 8/η’6). 

Ποιο είναι το φρόνημα της σαρκός στο οποίο ο Παύλος αναφέρεται; Για την ακρίβεια, στην 

Αγία Γραφή βλέπουμε τρεις ομάδες ανθρώπων και τη σχέση τους με τον Θεό. Στην κάθε ο-

μάδα υπάρχουν διαφορές ανάλογα την ανατροφή που είχαν από τους γονείς τους, τον χα-

ρακτήρα τους, την αυτοσυγκράτηση, την ηλικία, την κουλτούρα, την εκπαίδευση κ.τ.λ. Παρά 

τις διαφορές, έχουμε ωστόσο τρεις βασικές ομάδες: τον «φυσικό» ή «κοσμικό» άνθρωπο, τον 

«πνευματικό», και τον «σαρκικό». Αυτές οι τρεις ομάδες περιγράφονται στην Α’ Κορ. 2/β’ 14-

16 και 3/γ’1-4. Όσον αφορά τον φυσικό άνθρωπο, εν συντομία θα εξηγήσουμε πως είναι 

εκείνος που ζει στον κόσμο και δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Τα μέλη της εκκλησίας ανή-

κουν σε μία από τις άλλες δύο ομάδες, και με μία γρήγορη ματιά στην περιγραφή τους θα 

μπορέσουμε να δούμε πού βρίσκεται κυρίως το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, σε ποια ομάδα 
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ανήκω εγώ; Με μία γρήγορη εξέταση θα είμαστε σε θέση βγάλουμε τη διάγνωση – φυσικά να 

έχουμε πάντα κατά νου πως εξετάζουμε τη δική μας ζωή και όχι των άλλων. Τι άτομο είσαι; 

Φυσικός: Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. «Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του 

Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν» (Α’ Κορ. 2/β’14). 

Πνευματικός: Έχει μία πλήρης, ειλικρινή σχέση με τον Θεό. Όταν είμαστε πνευματικοί, «έχο-

μεν νούν Χριστού» (Α’ Κορ. 2/β’16). 

Σαρκικός: Έχει παραποιημένη ή μερική σχέση με τον Θεό. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ηδυνήθην 

να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλ' ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν 

Χριστώ» (Α’ Κορ. 3/γ’1). 

Στην 5η μέρα θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του πνευματικού και του σαρκικού 

Χριστιανού. 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τις σκέψεις μας. 

«Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύ-
ματος.» (Ρωμ. 8/ε’5). 

Πατέρα γνωρίζουμε πως είμαστε είτε κάτω από την επιρροή της σάρκας μας είτε του Αγίου Πνεύ-
ματος. Σε παρακαλούμε, κάνε μας πνευματικούς Χριστιανούς και ο νους μας να είναι προσηλωμέ-
νος στα του Πνεύματος. 

 

Δεν είμαστε πλέον στο έλεος των παθών μας 
«Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός.» 

(Γαλ. 5/ε’ 16). 
Κύριε, σε ευχαριστούμε που το Άγιο Πνεύμα διαλύει τη δύναμη της αμαρτίας στη ζωή μας. Σε 

παρακαλούμε ωρίμασε τον καρπό του Πνεύματος στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γι’ αυτήν τη 
θαυμάσια υπόσχεση. 
 

Το Πνεύμα μας ελευθερώνει από την καταδίκη 
«Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας 

κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με 
ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. (Ρωμ. 8/η’1,2). 

Πατέρα, τι μεγάλη ευλογία είναι που ξέρουμε ότι τα δεσμά της αμαρτίας σπάνε όταν ζούμε με 
το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε που ο Χριστός πήρε την ενοχή πάνω Του, και μας ελευθέρωσε 
από την αμαρτία και τον θάνατο. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-

θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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5η Μέρα – Πνευματικός ή Σαρκικός: Ποια η διαφορά;  

«Ημείς όμως έχομεν νουν Χριστού»  
Α’ Κορινθίους 2/β’ 16 

Ο Δεσμός μας με τον Ουρανό 
Πριν ορίσουμε ποιοι είναι οι πνευματικοί και ποιοι οι σαρκικοί Χριστιανοί, πρέπει να θυμό-

μαστε πως δεν αναφερόμαστε σε «αμαρτωλούς» και «μη αμαρτωλούς». Όλοι οι άνθρωποι – 

πνευματικοί ή σαρκικοί – είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται έναν Σωτήρα. Η δικαιοσύνη μας 

έρχεται από Αυτόν. Το κριτήριο για την θέση μας στη μία ή στην άλλη ομάδα είναι η προσω-

πική μας σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έχει ορίσει ότι δεν μπορούμε να διακόψουμε τη 

σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα δίχως να καταστρέψουμε τη σύνδεσή μας με τον ουρανό 

(Ματθ. 12/ιβ’32). Η Ε. Χουάιτ εξηγεί, «Εκείνος όμως που απορρίπτει το έργο του Αγίου Πνεύ-

ματος, απομονώνεται εκεί όπου η μετάνοια και η πίστη δεν μπορούν να τον πλησιάσουν.» 

(Ζ.Χ. σ. 294). 

Και αξίζει να επαναλάβουμε: Tο μόνο πρόσωπο που πρέπει να αξιολογήσουμε εάν είναι 

πνευματικό ή σαρκικό, είναι ο εαυτός μας. Ο Θεός μπορεί να εργαστεί στην καρδιά των άλ-

λων και δεν χρειάζεται εμάς να καθορίσουμε τι είναι τα αδέρφια μας στην εκκλησία. Τα καλά 

νέα είναι πως εάν απογοητευτώ μ’ αυτά που θα φανερώσει στην καρδιά μου, μπορεί από 

σήμερα κιόλας να με αλλάξει! 
 

Το Πνευματικό Μέλος της Εκκλησίας 
Πνευματικός είναι ο πραγματικά αναγεννημένος Χριστιανός. Αν και γεννήθηκε αμαρτω-

λός, ονομάζεται «πνευματικός» επειδή έχει μία ζωντανή και αύξουσα σχέση με το Άγιο Πνεύμα. 

Ο απ. Παύλος γράφει, «Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπ' ουδενός ανακρί-

νεται. Διότι τις εγνώρισε τον νουν του Κυρίου, ώστε να διδάξη αυτόν; ημείς όμως έχομεν νουν 

Χριστού» (Α’ Κορ. 2/β’ 15,16). 

Ο Ιησούς είναι το κέντρο της ζωής του πνευματικού ανθρώπου και κατοικεί στην καρδιά 

του, καθορίζοντας τις προτεραιότητές του. Ο πνευματικός αφιερώνεται ολοκληρωτικά στον 

Ιησού και ζητά συνεχώς το Άγιο Πνεύμα (Λουκ. 11/ια’13). Στην Λαοδίκεια, ο πνευματικός είναι 

ο «ζεστός» (Αποκ. 3/γ’15). Στην παραβολή των 10 παρθένων, βρίσκεται στην κατηγορία των 

σοφών (Ματθ. 25/κε’2-4). Ο πνευματικός έχει ζωή «εν αφθονία» (Ιωάν. 10/ι’10) και είναι πλή-

ρης «με το πλήρωμα του Θεού» (Εφεσ. 3/γ’ 19). Χαίρεται που έχει σωθεί «διά της πίστεως» 

(Εφεσ. 2/β’8). Παρά τους πειρασμούς και τις αποτυχίες, ο πνευματικός έχει τα μάτια του στον 

Ιησού. 
 

Το Σαρκικό Μέλος της Εκκλησίας 
Ο σαρκικός μπορεί να έχει μία προσποιητή ή διαιρεμένη σχέση με τον Θεό. Μπορεί να είναι 

κάπως αδιάφορος ως προς το Άγιο Πνεύμα ή ακόμη και ανοικτά επαναστατικός. Προσέξτε 

τι λέει ο απ. Παύλος, «Και εγώ, αδελφοί, δεν ηδυνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευ-

ματικούς, αλλ' ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχί 

στερεάν τροφήν· διότι δεν ηδύνασθε έτι να δεχθήτε αυτήν. Αλλ' ουδέ τώρα δύνασθε έτι· επειδή 

έτι σαρκικοί είσθε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και έρις και διχόνοιαι, δεν είσθε σαρκικοί 

και περιπατείτε κατά άνθρωπον; Διότι όταν λέγη τις, Εγώ μεν είμαι του Παύλου. άλλος δε, Εγώ 

του Απολλώ. δεν είσθε σαρκικοί;» (Α’ Κορ. 3/γ’1-4). 

Εδώ βλέπουμε πως καθοριστικός παράγοντας πρέπει να είναι η σχέση μας με το Άγιο 

Πνεύμα. Σαρκικός είναι εκείνος που ζει με τη σάρκα, με τη φυσιολογική ανθρώπινη δύναμη 

και όχι με το Άγιο Πνεύμα. Και η μεγαλύτερη τραγωδία είναι πως δεν έχει επιλέξει να λάβει 

αιώνια ζωή (Ρωμ. 8/η’9). 

Ο Παύλος αποκάλεσε τους σαρκικούς, αδελφούς, δείχνοντας έτσι πως απευθυνόταν σε 

μέλη της εκκλησίας. Δεν μπορούσε να τους αποκαλέσει «πνευματικούς» επειδή δεν ήταν ε-

παρκώς γεμάτοι με Άγιο Πνεύμα. Δεν είχαν αυξηθεί στην πίστη όπως θα έπρεπε. Μπορεί να 
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είσαι μέλος της εκκλησίας για πολλά χρόνια και να είσαι σαρκικός Χριστιανός. Είναι πιθανό 

να έχεις Βιβλικές γνώσεις και να μην είσαι πνευματικά ώριμος. Πολλοί σαρκικοί Χριστιανοί είναι 

δυσαρεστημένοι, απογοητευμένοι, ή δεν έχουν κάποιο σκοπό στην πνευματική τους ζωή. Ο-

ρισμένοι είναι απαθείς και λένε, «Είμαστε απλά αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ 

αυτό.» 

Άλλοι σαρκικοί Χριστιανοί είναι ενθουσιώδεις και δραστήριοι, πιθανόν περήφανοι για τις 

σημαντικές θέσεις που έχουν στην εκκλησία. Με λύπη ο Ιησούς λέει, «Πολλοί θέλουσιν ειπεί 

προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω 

ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε 

θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι 

την ανομίαν.» (Ματθ. 7/ζ’22,23). Ποιο ήταν το πρόβλημα; Δεν είχαν προσωπική σχέση με τον 

Ιησού ούτε ζωντανή επαφή με το Άγιο Πνεύμα. 

Εάν συνειδητοποίησες ότι είσαι σαρκικός, έχε θάρρος! Έχεις τη δυνατότητα για νέα ζωή, 

ξεκινώντας από τώρα. Πολλοί σαρκικοί Χριστιανοί βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση χωρίς 

να το γνωρίζουν. Μπορεί ήδη να προσεύχεσαι να αποκτήσεις μία βαθύτερη εμπειρία πίστης. 

Ο Ιησούς θέλει, «η χαρά υμών να ήναι πλήρης» (Ιωάν. 15/ιε’11), και σε προσκαλεί να ανα-

παυθείς στην στέρεη ελπίδα της αιώνιας ζωής. 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Είμαστε σαρκικοί, αλλά υπάρχει ελπίδα 

«Και εγώ, αδελφοί, δεν ηδυνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλ' ως προς 
σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχί στερεάν τροφήν· διότι δεν ηδύνα-
σθε έτι να δεχθήτε αυτήν. Αλλ' ουδέ τώρα δύνασθε έτι· επειδή έτι σαρκικοί είσθε. Διότι ενώ είναι 
μεταξύ σας φθόνος και έρις και διχόνοιαι, δεν είσθε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον;» (Α’ 
Κορ. 3/γ’1-3). 

Κύριε μας σε ευχαριστούμε που στο παραπάνω εδάφια υπάρχει το «έτι» θυμίζοντάς μας πως 
δεν χρειάζεται να παραμείνουμε σ’ αυτήν την κατάσταση. Θέλουμε να μας αλλάξεις σήμερα. Σε 
ευχαριστούμε που ο φθόνος, η έριδα, και η διχόνοια αντιμετωπίζονται όταν ζούμε με το Άγιο 
Πνεύμα. 
 

Μήπως όταν ζητάμε, τα κίνητρά μας είναι σαρκικά; 
«Αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε· ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δα-

πανήσητε εις τας ηδονάς σας.» (Ιακ. δ/4’ 2,3). 
Πατέρα είμαστε πνευματικά ενδεείς, επειδή δεν ζητάμε, ή ζητάμε με εγωιστικά, ανθρώπινα κί-

νητρα. Σε παρακαλούμε να μεταμορφώσεις τις προσευχές μας και να μας οδηγήσεις με το Άγιο 
Πνεύμα. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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6η Μέρα – Η λύση του Θεού για τη μάχη μας  

«Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' 
ημέραν και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· 

και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν ομού, ούτος θέλει σώσει αυτήν.»  
Λουκάν 9/θ’ 23,24 

Δύο Μυστικά για Αναζωπύρωση που Διαρκεί 
Ο Ιησούς δίνει την λύση στους σαρκικούς Χριστιανούς που θέλουν να γίνουν πνευματικοί. 

Λέει, «Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν» (Ιωάν. 15/ιε’4). Πώς γίνεται όμως αυτό; 

Η Ε. Χουάιτ λέει πως το να μένουμε στον Χριστό σημαίνει –  

1.  «να δεχόμαστε συνεχώς από το Πνεύμα Του» και 

2.  «να παραχωρούμε τη ζωή μας ανεπιφύλακτα στην υπηρεσία Του» (Ζ.Χ. σ. 651) 

Αυτή η διμερής θεϊκή λύση δεν μας οδηγεί μόνο στην αναζωπύρωση αλλά και σε μία ευ-

τυχισμένη Χριστιανική ζωή. Γιατί; Ο Ιησούς είπε, «Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν 

υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης» (Ιωάν. 15/ιε’11). Ακολουθώντας αυτά τα 

δύο βήματα θα βιώσουμε τον «Χριστό μέσα μας», ή την παρουσία Του στην καθημερινότητά 

μας, και αυτό σημαίνει ότι μοιραζόμαστε την ελπίδα της δόξας Του (Κολ. 1/α’27). 

Το σημαντικό σημείο: Καθημερινά ζητάμε και λαμβάνουμε μέσω της πίστης το Άγιο 

Πνεύμα, και καθημερινά παραδίδουμε ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε στον Θεό. Εκείνος μας δίνει 

τη χαρά! 

Την 1η μέρα είδαμε πόσο σημαντικό είναι να ζητάμε το Άγιο Πνεύμα, και την 3η μέρα είδαμε 

την ανάγκη μας για υποταγή. Σήμερα θα εξετάσουμε κάπως διαφορετικά αυτά τα δύο βήματα 

– εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάγκη μας να ζητάμε και να παραδινόμαστε καθημερινά.  
 

Γιατί Πρέπει Καθημερινά να Ζητάμε το Άγιο Πνεύμα; 
Πριν από χρόνια διάβασα την ιστορία ενός γκάνγκστερ που πίστεψε στον Χριστό. Με κάθε 

ειλικρίνεια ομολόγησε όλα του τα εγκλήματα και ως αποτέλεσμα είδε πως ο Θεός επενέβη με 

αξιοθαύμαστο τρόπο στη ζωή του.  

Αυτό με εντυπωσίασε. Είπα στον εαυτό μου, Τα πάω σχετικά καλά, αλλά δεν έχω τέτοιου 

είδους εμπειρίες. Έτσι, προσευχήθηκα, «Κύριε, θέλω να εξομολογηθώ όλες τις γνωστές μου 

αμαρτίες καθώς και εκείνες που ακόμα δεν μου φανέρωσες. Επιπλέον, θα σηκώνομαι μία 

ώρα νωρίτερα την μέρα για να προσεύχομαι και να μελετώ την Αγία Γραφή. Θέλω να δω εάν 

θα επέμβεις και στη δική μου ζωή.» 

Δόξα τον Θεό, όντως επενέβη στη ζωή μου! Και αυτό όχι γιατί κέρδισα πόντους που ση-

κωνόμουν νωρίτερα, αλλά επειδή καθημερινά έθετα τον εαυτό μου ώστε το Άγιο Πνεύμα μπο-

ρούσε να με πλησιάσει. Εάν η βάπτιση με Άγιο Πνεύμα ήταν καθημερινή ανάγκη για τον Ιησού 

όσο ήταν στη γη, πόσο μάλλον για εμάς; Ο Παύλος γράφει για τον εσωτερικό άνθρωπο πως 

«ανανεούται καθ' εκάστην ημέραν», και προσεύχεται για τους πιστούς «κραταιωθήτε εν δυνά-

μει διά του Πνεύματος αυτού, εις τον εσωτερικόν άνθρωπον» (Β’ Κορ. 4/δ’16 και Εφεσ. 

3/γ’16). Και η Ε. Χουάιτ δίνει αυτήν την ελπίδα: «Ο Κύριος είναι περισσότερο πρόθυμος να 

χορηγήσει το Άγιο Πνεύμα Του σ’ αυτούς που Τον υπηρετούν από ό,τι είναι οι γονείς να δώ-

σουν καλά πράγματα στα παιδιά τους. Ο κάθε εργάτης θα έπρεπε να ζητάει από το Θεό το 

καθημερινό βάπτισμα του Πνεύματος. (Π.Α. σ. 38). Ο «εσωτερικός» άνθρωπος χρειάζεται κα-

θημερινή φροντίδα. 
 

Γιατί πρέπει να παραδινόμαστε καθημερινά στον Ιησού; 
Στην προσπάθειά Του να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη θυσιαστική φύση 

της μαθητείας, ο Ιησούς τούς είπε, «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν 

και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν και ας με ακολουθή» (Λουκ. 9/θ’23). Με την 
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αυταπάρνηση δίνουμε τον έλεγχο της ζωής μας καθημερινά στον Ιησού. Ο απ. Παύλος το 

εξηγεί ως, «Καθ' ημέραν αποθνήσκω» (Α’ Κορ. 15/ιε’31). 

Ως άνθρωποι αντιστεκόμαστε στην υποταγή, ξεχνώντας πως όταν είμαστε αδύναμοι, στην 

πραγματικότητα τότε είμαστε δυνατοί (Β’ Κορ. 12/ιβ’ 10). Με τη γέννησή μας αποκτούμε ζωή, 

ωστόσο για τη διατήρηση της υγείας μας είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε καθημερινά. Λαμ-

βάνουμε πνευματική ζωή όταν αναγεννιόμαστε, ωστόσο, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε 

πνευματική τροφή, διαφορετικά θα πεθάνουμε. Όπως δεν μπορούμε να τρώμε τα γεύματά 

μας πριν την ώρα τους, έτσι δεν μπορούμε να παραδοθούμε στον Χριστό για αύριο. Η Ε. 

Χουάιτ γράφει, «Όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι η αφιέρωσή μας, δεν έχει καμία αξία εάν δεν 

ανανεώνεται καθημερινά» (Our Father Cares, σ. 144). 
 

Πώς να ξεκινήσουμε 
Ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος για να λαμβάνουμε καθημερινά Άγιο Πνεύμα και να 

παραδοθούμε στον Ιησού είναι μέσα από καθημερινή προσωπική λατρεία. Εάν δεν επιλέ-

γουμε τον Θεό καθημερινά, οι υποσχέσεις και οι καλές προθέσεις μας είναι σαν «ιστός αρά-

χνης» (Β.Χ. σ. 39). Δεσμεύεσαι να αφιερώσεις το καλύτερο κομμάτι της μέρας σου σ’ Αυτόν; 

«Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι 

σας προστεθή» (Ματθ. 6/ς’33). 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Παραμείνετε στην καλύτερη δυνατή σχέση  

«Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρη καρπόν αφ' εαυτού, 
εάν δεν μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνητε εν εμοί… Εάν μείνητε εν εμοί και οι 
λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς.» (Ιωάν. 15/ιε’4,7). 

Κύριε, σε ευχαριστούμε που δυναμώνεις την εμπιστοσύνη μας καθώς καθημερινά παραδινόμα-
στε σε Σένα. Βοήθησέ μας να γνωρίσουμε καλύτερα το Άγιο Πνεύμα. Είθε οι επιθυμίες Σου να γί-
νουν και δικές μας. 
 

Ζώντας την καλύτερη δυνατή σχέση καθημερινά 
«Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' 

ημέραν και ας με ακολουθή» (Λουκ. 9/θ’23).  
«Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι 

σας προστεθή» (Ματθ. 6/ς’33). 
Αγαπημένε μας Κύριε, δίδαξέ μας πώς να Σου δίνουμε την πρώτη θέση σε όλα. Δείξε μας πώς να 

ξεκινάμε με Σένα την κάθε μέρα. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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7η Μέρα – Επικαλούμενοι τις υποσχέσεις του Θεού  

«Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε,  
και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.» 

Ματθαίον 7/ζ’ 7 
 

Απίθανες Νίκες που γίνονται Πιθανές 
Ο Ιησούς μας λύτρωσε ώστε «να λάβωμεν την επαγγελίαν του Πνεύματος διά της πίστεως» 

(Γαλ. 3/γ’14). Πώς όμως χτίζουμε πίστη σ’ αυτά που υποσχέθηκε; Πώς πρέπει να προσευχό-

μαστε για να πληρωθούμε με Άγιο Πνεύμα; Πώς η αναζωπυρωμένη καρδιά οδηγεί στην 

πραγματική Χριστιανική ωριμότητα; 

Εδώ και πολλά χρόνια ήξερα ένα πρόγραμμα μελέτης με τίτλο «προσευχή με υποσχέσεις», 

αλλά για ένα μεγάλο διάστημα δεν το εφάρμοζα. Μόλις όμως ανακάλυψα τις ευλογίες που 

έρχονται όταν προσευχόμαστε με τις υποσχέσεις του Θεού, ήθελα να το μοιραστώ και με 

άλλους. Πριν από μερικά χρόνια έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο, Βήματα προς την Προσωπική 

Αναζωπύρωση, (Steps to Personal Revival), όπου σε ένα κεφάλαιο αναφέρεται πως η χρήση 

εδαφίων της Αγίας Γραφής στην προσευχή είναι σημαντική για τη Χριστιανική εμπειρία. Ορι-

σμένοι αναγνώστες μου έστειλαν τις παρακάτω μαρτυρίες: 

«Δεν μπορούσα ποτέ μου να φανταστώ πως θα μάθαινα κάτι νέο για την προσευχή – την 

προσευχή που βασίζεται στις υποσχέσεις του Θεού, όπως εξηγήσατε. Στο μεταξύ, ο Θεός μού 

έδωσε νίκες που ποτέ μου δεν μπορούσα να φανταστώ πως ήταν δυνατές.» 

«Από τότε που έμαθα να προσεύχομαι με τις υποσχέσεις, η ζωή μου έχει μεταμορφωθεί… 

Και η σύζυγός μου πρόσεξε την αλλαγή. Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου.» 
 

Δοκίμασέ το και εσύ 
Τι σημαίνει να προσεύχεσαι με τις υποσχέσεις; Επιλέγουμε μία Βιβλική υπόσχεση ή μία ε-

ντολή, και φέρνουμε με προσευχή αυτά τα λόγια στον Θεό. Βασιζόμαστε σε Εκείνον να κάνει 

αυτά που υποσχέθηκε. Του επιτρέπουμε να οδηγήσει τις προσευχές μας και να μας μιλήσει 

μέσω του Λόγου Του. Και εάν έχουμε κάποιες αμφιβολίες – όπως όλοι ορισμένες φορές – 

στρεφόμαστε στις υποσχέσεις και τις επικαλούμαστε ως προσωπική εγγύηση του Θεού. Κα-

θώς γεμίζουμε την καρδιά μας και τις προσευχές μας με την Αγία Γραφή, η πίστη μας δυνα-

μώνει και μαθαίνουμε τον Θεό όπως ποτέ άλλοτε. Η Ε. Χουάιτ γράφει, «Αν σβήσουμε τις υπο-

σχέσεις του Θεού από τον Λόγο, είναι σαν να σβήνουμε τον ήλιο από τον ουρανό… Ο Θεός 

μάς έδωσε τις υποσχέσεις Του στην Αγία Γραφή για να μας καθοδηγεί στην πίστη μας προς 

Αυτόν. Μέσω των υποσχέσεών Του μας φανερώνει την αιωνιότητα» (My Life Today, σ.338). 

Η Αγία Γραφή δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για τις προσευχές μας. Πρώτον, καλούμαστε να 

κάνουμε τις αιτήσεις μας στο όνομα του Ιησού: «Εάν ζητήσητε τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω 

κάμει αυτό» (Ιωάν. 14/ιδ’14). Ο Θεός επίσης δίνει μία γενική υπόσχεση ότι απαντάει προσευχές 

που είναι σύμφωνες με το θέλημά Του: «Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς 

αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς (Α’ Ιωάν. 5/ε’14). Ο Θεός φα-

νερώνει το θέλημά Του στις εντολές και στις υποσχέσεις της Αγίας Γραφής, και μπορούμε να 

βασιστούμε σ’ Αυτόν πως θα κάνει αυτά που υποσχέθηκε. Στο εδ. 15 διαβάζουμε, «Και εάν 

εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα 

οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.» 

Τι σημαίνει αυτό; Όταν προσευχόμαστε για κάτι που γνωρίζουμε ότι είναι θέλημα Θεού, 

Εκείνος απαντάει την ίδια στιγμή. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ακόμη ορατά. Και 

συνήθως δεν νιώθουμε κάτι. Αλλά οι προσευχές μας απαντώνται με πίστη και όχι με τα συ-

ναισθήματα. Τα αισθήματα ακολουθούν αργότερα, αλλά για την ώρα, εμπιστευόμαστε την 

υπόσχεση. 

Για παράδειγμα, έμαθα κάτι καθώς προσευχόμουν με άτομα εθισμένα στο αλκοόλ και στη 

νικοτίνη. Εκείνη τη στιγμή που προσεύχονται για απελευθέρωση μπορεί να μη νιώσουν κάτι. 
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Πρέπει να λάβουν την απελευθέρωση μέσω πίστης. Πιθανόν όμως, μετά από λίγες ώρες να 

δουν ότι δεν έχουν την παλιά επιθυμία για ποτό ή τσιγάρο. Εκείνη τη στιγμή έλαβαν την πρα-

κτική απελευθέρωση που ζήτησαν στην προσευχή. 

Η Ε. Χουάιτ δίνει μερικές συμβουλές για την προσευχή με τις υποσχέσεις. «[Ο Θεός] ευχα-

ριστιέται  όταν αυτοί Του υποβάλλουν τα απαιτητικότερα αιτήματα για να μπορούν να δοξά-

ζουν το όνομά Του. Πρέπει να περιμένουν μεγάλα πράγματα αν έχουν πίστη στις υποσχέσεις 

Του.» Ζ.Χ. σ. 641). «Ας επικαλεστούν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός στέκεται 

πίσω από κάθε υπόσχεση που έχει δώσει. Με τη Γραφή στο χέρι ας πούμε:  Έκανα όπως είπες, 

παρουσιάζω την υπόσχεσή Σου, “αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε 

και θέλει σας ανοιχθή” (Ματθ. 7:7).» Λ.Ζ. σ.107). 

Ο Ιησούς υπόσχεται, «Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε 

ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς» (Μαρκ. 11/ια’24). Επικαλείστε τις υποσχέσεις Του κα-

θημερινά στις προσευχές σας; Όταν προσευχόμαστε στο όνομά Του και κατά το θέλημά Του, 

όλος ο ουρανός ενεργοποιείται! 

 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Ο Θεός περιμένει να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα 

«Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλ-
λον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;» (Λουκ. 
11/ια’13). 

«Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· 
διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.» (Ιωάν. 7/ζ’39). 

«Και ημείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων, και το Πνεύμα δε το Άγιον, το οποίον 
έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν.» (Πράξ. 5/ε’32). 

Πατέρα, διαβάζουμε ότι θα δώσεις το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που το ζητούν, σε εκείνους που 
πιστεύουν σε Σένα, σε εκείνους που Σε υπακούνε. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Σε παρακαλούμε κάνε 
το για μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Σε ευχαριστούμε που ξεχύνεις την αγάπη Σου στην καρδιά 
μας. 
 

Μας καλεί να πληρωθούμε με το Πνεύμα 
«Πληρούσθε διά του Πνεύματος» (Εφεσ. 5/ε’18).  
Αγαπημένε μας Πατέρα, δίδαξέ μας να ζητάμε συνεχώς και επαναλαμβανόμενα τη δωρεά του 

Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλουμε να μας λείπει Άγιο Πνεύμα, όπως έγινε με τις μωρές παρθένες. 
Πλήρωσέ μας με τη σοφία που βρίσκουμε στο Λόγο Σου. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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8η Μέρα – Υπακοή διαμέσου του Ιησού 

«Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα·  
τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα.»  

Β’ Κορινθίους 5/ε’17 

 
Βήματα Πίστης 

Θυμάστε το πρώτο θαύμα του Ιησού στο γάμο της Κανά; Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, 

είπε στους υπηρέτες, «Ό,τι σας λέγει, κάμετε» (Ιωάν. 2/β’5). Με αυτά της τα λόγια, η Μαρία 

έκτισε την εμπιστοσύνη των υπηρετών στο πρόσωπο του Ιησού. Όταν τους ζήτησε να γεμί-

σουν τα αγγεία με νερό, έκαναν ακριβώς αυτό που τους ζητήθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε, «Α-

ντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον» (εδ. 8). Για μία ακόμη φορά έκαναν αυτό 

που τους ζήτησε, και ας φαινόταν παράξενο – και πολύ σύντομα συνειδητοποίησαν το 

θαύμα που είχε γίνει. Ας δούμε τα βήματα ξανά: 

1. Με τις οδηγίες της, η Μαρία έκανε τους υπηρέτες να εμπιστευτούν τον Ιησού.  

2. Οι υπηρέτες εξέφρασαν την εμπιστοσύνη και την προθυμία τους κάνοντας αυτό που 

τους ζήτησε ο Ιησούς. Με άλλα λόγια, έκαναν τα προπαρασκευαστικά βήματα που επέ-

τρεψαν το θαύμα.  

3. Τότε ο Ιησούς έκανε το θαύμα. 

Οι υπηρέτες δεν έκαναν κάτι για να μετατραπεί το νερό σε κρασί – θα γινόταν όμως το 

θαύμα χωρίς τα δικά τους προπαρασκευαστικά βήματα; H υπακοή της πίστης εργάζεται με 

αυτόν τον τρόπο: Επιλέγουμε να εμπιστευτούμε τον Ιησού, να θέσουμε τα θέλω μας στα χέρια 

Του, και με υπακοή να κάνουμε τα βήματα της πίστης. Αλλά ο Ιησούς – και μόνο ο Ιησούς – 

κάνει τα θαύματα.  
 

Πώς γίνεται 
Ο απ. Παύλος μας εξηγεί ότι ένα μυστήριο μάς έχει αποκαλυφθεί με απόλυτο σκοπό να 

μας οδηγήσει στην υπακοή της πίστης (δείτε Ρωμ. 16/ις’25-27). Ποιο είναι αυτό το μυστήριο; 

Σύμφωνα με την Κολοσσαείς 1/α’27 είναι ο Χριστός σε εμάς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα 

όταν η υπακοή της πίστης επιτυγχάνεται μέσω του Χριστού; «Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι 

νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα.» (Β’ Κορινθίους 5/ε’17). Έχουμε 

νέα ζωή μέσω του Χριστού που ζει και ενεργεί μέσα μας. Είμαστε νέα κτίσματα! 

Όταν ο Χριστός είναι μέσα μας, η συμπεριφορά μας προς τις εντολές Του αλλάζει. «Αι 

εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι» (Α’ Ιωάν. 5/ε’3). «Διότι ο ζυγός μου είναι καλός», είπε ο Ιησούς 

(Ματθ. 11/ια’ 30). «Και θέλω εντρυφά εις τα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα», επειδή 

είναι «καλήτερος εις εμέ, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου» και «είναι υπέρ μέλι εις το στόμα 

μου» (Ψαλμ. 119/ριθ’47,72,103). «Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον σου» 

(Ψαλμ. 119/ριθ’165). Η υπακοή της πίστης είναι ευχάριστη, επειδή ο Θεός με την αγάπη Του 

μας έδωσε τους καλύτερους κανόνες.  

Και ενώ η υπακοή είναι σημαντική, δεν είναι το μέσο με το οποίο θα κερδίσουμε την σωτη-

ρία μας. Ποτέ δεν θα επιτευχθεί με τη δική μας καλοσύνη. Η Ε. Χουάιτ λέει, «Εκείνος που προ-

σπαθεί να πάει στον ουρανό με τα δικά του έργα, τηρώντας το νόμο, επιχειρεί κάτι το αδύ-

νατο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί χωρίς την υπακοή, ωστόσο τα έργα δεν πρέπει να 

γίνονται από αυτόν, αλλά ο Χριστός να είναι το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκία του» 

(Faith and Works, σ. 94). Αξίζει να τονιστούν τρία σημεία: 

1.  Είναι αδύνατον να πάμε στον ουρανό με τα δικά μας έργα. Είναι μάταιο να προσπαθή-

σουμε να κερδίσουμε κάτι από τον Θεό. 

2.  Ωστόσο, η υπακοή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής με τον Θεό, καθώς οι ακό-

λουθοι του Ιησού καλούνται να ζουν εν αρμονία με το θέλημά Του. 

3.  Η υπακοή δεν πρέπει να είναι δικό μας έργο, αλλά ένα θαύμα που θα κάνει ο Χριστός 

μέσα μας. 
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Ποιο είναι το δικό μας μέρος; 
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τον εαυτό μας, αλλά ο Θεός σέβεται την 

ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου και μας αφήνει να επιλέξουμε. Σύμφωνα με την Ε. Χουάιτ, 

«Ο Κύριος το έκανε έτσι ώστε η Θεϊκή δύναμη να συνεργάζεται με την ανθρώπινη προσπά-

θεια» (Ye Shall Receive Power, σ. 10). Τι σημαίνει αυτό; 

1.  Εμπιστευόμαστε. Επιλέγουμε να αναπτύξουμε την εμπιστοσύνη μας στον Ιησού που 

είναι «το θέλειν και το ενεργείν» (Φιλιπ. 2/β’13). Μας δίνει την προθυμία, και μας δείχνει 

τι πρέπει να κάνουμε. 

2.  Αποφασίζουμε. Πρέπει να επιλέξουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή 

που ολοκληρωτικά σέβεται την ατομικότητά μας και τη θέλησή μας, θα επέμβει μόνο 

εάν το αποφασίσουμε. Το περιμένει.  

3.  Προπαρασκευαστικά βήματα. Εκφράζουμε την απόφασή μας κάνοντας βήματα υπα-

κοής, τα οποία μπορεί να είναι μεγάλα ή μικρά. 

4.  Ο Θεός μόνο κάνει το σημαντικό έργο της σωτηρίας. 

Και να θυμάστε, ακόμη και το μέρος μας – εμπιστοσύνη, απόφαση και προπαρασκευαστικά 

βήματα – γίνονται μόνο με τη δύναμη του Θεού, όταν ο Ιησούς ζει μέσα μας, διά μέσω του 

Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι που κάνει την υπακοή ευχάριστη.  
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Η υπακοή μάς επιτρέπει να νιώσουμε πλήρως την αγάπη του Θεού  

«Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει 
αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις 
αυτόν.» (Ιωάν. 14/ιδ’21). 

Πατέρα, σε ευχαριστούμε που μας δείχνεις πώς να έχουμε την καλύτερη δυνατή ζωή. Συγχώρησέ 
μας όταν απορρίπτουμε τον νόμο Σου και την αγάπη Σου. Οδήγησέ μας να σε εμπιστευτούμε πλή-
ρως και να παραδώσουμε την καρδιά μας σε Σένα.  
 

Ο Θεός χαίρεται όταν ζητάμε να έχουμε υπάκουη καρδιά 
«Δος λοιπόν εις τον δούλον σου καρδίαν νοήμονα… Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον… ιδού, 

έκαμα κατά τους λόγους σου» (Α’ Βασ. 3/γ’9,10,12).  
Κύριε, δώσε μας νοήμονα καρδιά. Βοήθησέ μας να εμπιστευτούμε πλήρως την καθοδήγηση και 

τις αρχές Σου, ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνουμε. Δίδαξέ μας να δούμε την υπακοή μέσω της 
δύναμης του Αγίου Πνεύματος όχι σαν βάρος αλλά σαν ευχαρίστηση. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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9η Μέρα  – Εγώ εργάζομαι για τον Θεό  
ή μήπως Εκείνος εργάζεται μέσα από μένα;  

«Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην·  
ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί»  

Γαλάτας 2/β’ 20 
 

Δημιουργημένοι για Έργα Καλά 
Ο Ζολτ, φοιτητής θεολογίας από την Αυστρία, αποθαρρύνθηκε. Τον είχαν καλέσει για ευαγ-

γελισμό στην Κένυα, αλλά την πρώτη εβδομάδα υπήρχαν μόνο 30 επισκέπτες. Ήλπιζε για 

πολύ περισσότερους. Μπερδεμένος καθώς ήταν, κλειδώθηκε στο δωμάτιό του και προσευ-

χήθηκε για τέσσερις ώρες. Εξέθεσε στον Θεό την απελπισία του, παραδόθηκε ολοκληρωτικά, 

και περίμενε. Ήταν σίγουρος πως ο Θεός τον άκουσε, αλλά οι φόβοι και οι ανησυχίες τον 

προβλημάτιζαν. Ώσπου έφτασε η ώρα για την απογευματινή συνάντηση: 600 άτομα παρευ-

ρέθηκαν. Την επομένη 700 και αργότερα 1000. Με τη χάρη του Θεού, στο τέλος των συναντή-

σεων βαπτίστηκαν 39 ψυχές. 

Όποτε επιχειρούμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο για τον Θεό, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία 

ζωτική ερώτηση: Εργάζομαι για τον Θεό με τις ανθρώπινες μου ικανότητες; Ή μήπως ο Θεός 

εργάζεται μέσα από μένα με τις Θεϊκές Του ικανότητες; 

Η Αγία Γραφή αναφέρεται στο μυστήριο του πώς ο δυνατός Θεός εργάζεται μέσω αδύνα-

μων ανθρώπων. «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, 

τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς» (Εφεσ. 2/β’10). Το εδάφιο 

αυτό αναφέρεται σε δύο «έργα». Πρώτον, ο Θεός μάς δημιούργησε «εν Χριστώ Ιησού.» Αυτή 

είναι η νέα ζωή που μας έδωσε μέσω του Χριστού. Στη συνέχεια ο Θεός κάνει ένα δεύτερο 

έργο σε μας: τα «έργα καλά» για τα οποία ήδη μας προετοίμασε να κάνουμε. Πώς πρέπει να 

ζούμε ώστε ο Θεός να κάνει αυτά τα έργα μέσα από εμάς; 

1. Να ζούμε με το Άγιο Πνεύμα: «Μέχρι να λάβουν το Πνεύμα, δεν θα συνειδητοποιήσουν 

τι μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα από αυτούς» (Ye Shall Receive Power, σ.286). 

2.  Να ζούμε πλήρως παραδομένοι στον Χριστό: «Όποιος παραχωρεί τον εαυτό του ολο-

κληρωτικά στον Θεό, θα καθοδηγηθεί απ’ το Θεϊκό χέρι… Ενόσω εκτιμά σαν θησαυρό 

τα μαθήματα της Θεϊκής σοφίας, θα εξουσιοδοτηθεί με μία ιερή παραγγελία.» (Π.Α. σ. 

249.) 

Ολοκληρώνοντας αυτά που ο Θεός ετοίμασε για εμάς, αυξανόμαστε στην πίστη, και οι 

πνευματικές και διανοητικές μας ικανότητες αναπτύσσονται. Ακόμη και μέσα από τις αποτυ-

χίες μας μπορούμε να πάρουμε πολύτιμα μαθήματα, γιατί μαθαίνουμε πως δεν υπάρχει επι-

τυχία στην ανθρώπινη προσπάθεια εάν ο Θεός δεν είναι το κέντρο της. «Το κήρυγμα του 

λόγου δεν θα ωφελήσει χωρίς τη συνεχή παρουσία και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.» 

(Ζ.Χ. σ. 646.) 
 

Ουχί διά Δυνάμεως, Ουδέ διά Ισχύος 
Και όπως οι κήρυκες πρέπει να λάβουν δύναμη από το Πνεύμα του Θεού, το ίδιο ισχύει και 

για τους συγγραφείς πνευματικών θεμάτων: «Εάν η σωτηρία του Θεού είναι με εκείνον που 

γράφει στο χαρτί, το ίδιο πνεύμα θα νιώσει και ο αναγνώστης… Όταν όμως γράφεται κάτι 

και ο συγγραφέας δεν ζει στην δόξα του Θεού, δεν παραδίνεται ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν, οι 

άγγελοι νιώθουν την έλλειψη με λύπη. Απομακρύνονται και δεν εντυπωσιάζουν τον αναγνώ-

στη επειδή ο Θεός και το Πνεύμα Του δεν είναι εκεί. Τα λόγια είναι καλά, αλλά τους λείπει η 

ζεστή επιρροή του Πνεύματος του Θεού» (EGW Letters and Manuscripts, τομ. 1, σ. 532). 

Αυτή η αρχή είναι σημαντική παντού, είτε πρόκειται για διακονία, διδασκαλία, ιεραποστολικό 

έργο, εκπαίδευση ενός παιδιού ή κάτι άλλο. «Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που κάνει το έργο 

επιτυχές, αλλά η δύναμη των ουράνιων υπάρξεων που συνεργάζονται με τον ανθρώπινο 

παράγοντα και τελειοποιούν το έργο» (Christian Service, σ. 260). 



10 Μέρες Προσευχ ής    06-16 Ιανουαρίου 2021 
 

 

22 
 

Ακόμη και ο Ιησούς ως άνθρωπος βασιζόταν καθημερινά στη σχέση Του με τον ουρανό. 

Ρώτησε τους μαθητές: «Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; Τους 

λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων 

εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα» (Ιωάν. 14/ιδ’10). Δείτε τον απ. Παύλο. Πώς μπόρεσε ένας άν-

δρας να επιτελέσει με τέτοιον απίστευτο τρόπο αυτό το σπουδαίο ιεραποστολικό έργο; Είπε, 

«Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί» (Γαλ. 

2/β’20). Ο Παύλος αρνήθηκε την αυτονομία του, και άφησε τον Χριστό να οδηγήσει τη ζωή 

του.  Εξηγεί, «Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπω τι εξ εκείνων, τα οποία δεν έκαμεν ο Χριστός δι' 

εμού προς υπακοήν των εθνών λόγω και έργω, με δύναμιν σημείων και τεράτων, με δύναμιν 

του Πνεύματος του Θεού» (Ρωμ. 15/ιε’ 18,19). Το κλειδί είναι να είμαστε με τον Χριστό. 

Ο Θεός θέλει να κάνει απίστευτα πράγματα ακόμη και σήμερα. Τα σχέδια Του πηγαίνουν 

πέρα από τις δικές μας ικανότητες. Μόνο διατηρώντας συνεχή σχέση μαζί Του μέσω της προ-

σευχής μπορούμε να κάνουμε το έργο που προετοίμασε. Μας καλεί, «Κράξον προς εμέ και 

θέλω σοι αποκριθή και σοι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις» (Ιερ. 33/λγ’3). 

 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Με τις ανθρώπινες ικανότητες, θα έχουμε ανθρώπινα αποτελέσματα  

«Και εδιδάχθη ο Μωϋσής πάσαν την σοφίαν των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγοις και εν 
έργοις… Ενόμιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού ήθελον νοήσει ότι ο Θεός διά της χειρός αυτού δίδει εις 
αυτούς σωτηρίαν· εκείνοι όμως δεν ενόησαν… Ούτος εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και 
σημεία.» (Πράξ. 7/ζ’22,25,36). 

Πατέρα, οδήγησέ μας να παραδοθούμε όπως ο Μωυσής έκανε αφότου έζησε ως βοσκός. Ξέ-
ρουμε πως μπορείς και μέσα από εμάς να κάνεις σημεία και τέρατα όταν ζούμε με τη δύναμη του 
Αγίου Πνεύματος. Βοήθησέ μας να είμαστε πρόθυμοι να πάμε εκεί που θα μας οδηγήσεις. Σε ευ-
χαριστούμε για τη Θεϊκή Σου δύναμη.  

 

Δημιουργηθήκαμε εν Χριστώ, για έργα καλά  

«Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοί-
μασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς» (Εφεσ. 2/β’10).  

Κύριε, κάνε μας όργανα στα χέρια Σου για τη σωτηρία και την ευλογία των συνανθρώπων μας. 
Γνωρίζουμε πως η εκπλήρωση του ευαγγελίου στηρίζεται σ’ αυτήν την ερώτηση: Εργάζομαι για 
τον Θεό με τις ανθρώπινες μου ικανότητες, ή μήπως ο Θεός εργάζεται μέσα από μένα με τις Θεϊκές 
Του ικανότητες; Δίδαξέ μας πως δεν μπορούμε να Σε υπηρετήσουμε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε 
που υπόσχεσαι να εργαστείς μέσα από εμάς. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε το έργο των χειρών μας. 

 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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10η Μέρα – Αποζητώντας Μαζί την Αναζωπύρωση  

«Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος, αλλά διά του Πνεύματός μου,  
λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.» 

Ζαχαρίας 4/δ’ 6 
 

Τι ακολουθεί; Τρία βήματα για μία πνευματική επανεκκίνηση 
Θα θέλατε να ανανεωθείτε πνευματικά με την πνευματική σας οικογένεια; Σας προτείνουμε 

ένα σχέδιο που έφερε πνευματική αφύπνιση και ελπίδα στις εκκλησίες της Γερμανίας, της Ελ-

βετίας, της Αγγλίας, του Τατζικιστάν, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αναζωπύρωση μπορεί 

να συμβεί οπουδήποτε, ακόμη και σε κοσμικές χώρες, όταν οι άνθρωποι συνεχώς παραδί-

νονται στον Ιησού και ζητούν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. 

Προσευχηθείτε η εκκλησία σας, η οικογένειά σας ή και η ομάδα συμπροσευχής, να έχει μία 

πνευματική «επανεκκίνηση» φέτος. Κάντε ένα πρόγραμμα, ζητήστε τη συμβολή άλλων, θέστε 

μία ημερομηνία. Προσαρμόστε τις ιδέες σας ανάλογα την κουλτούρα, την κοινωνία και τις 

ανάγκες της ομάδας σας.  

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας το παράδειγμα της εκκλησίας στο Decatur, στην 

Αλαμπάμα των Η.Π.Α. 

1. Επανεκκίνηση 
Αφιερώστε μερικές εβδομάδες ή και μήνες στην προσευχή για Άγιο Πνεύμα σε συνδυασμό 

της μελέτης της Γραφής και ενός άλλου πνευματικού βιβλίου. 

Στην προετοιμασία τους για τις ευαγγελιστικές συναντήσεις, η εκκλησία στο Decatur αφιέ-

ρωνε 30 λεπτά στην προσευχή κάθε Σάββατο πρωί. Στον πίνακα ανακοινώσεων παρακινού-

σαν για προσευχή, αναζωπύρωση και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Για δύο Σάββατα, τα 

απογεύματα είχαν ένα σεμινάριο για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Με την ολοκλήρωση του 

σεμιναρίου μοίρασαν στα μέλη ένα μικρό βιβλίο για την πνευματική αναζωπύρωση και ζήτη-

σαν να διαβαστεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του προ-

γράμματος 10 Μέρες Προσευχή, προσευχήθηκαν για αναζωπύρωση και Άγιο Πνεύμα και 

πέρασαν το Σάββατο με προσευχή και δοξολογία. 

2. Φροντίδα Σχέσεων 
Ξεκινήστε διαμεσολαβητική προσευχή για πέντε άτομα, στη συνέχεια επιδιώξτε επαφή μαζί 

τους και τη διατήρηση φιλίας με ειλικρινή και διακριτικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου μπορείτε να διαβάσετε ένα άλλο βιβλίο για την προσευχή ή την αναζωπύρωση. 

Επιδιώξτε να μελετήσετε σε ζευγάρια για υποστήριξη και βαθύτερη κατανόηση. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης, τα μέλη της εκκλησίας στο Decatur ξεκίνησαν 

να μελετούν το βιβλίο «40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming» 

(40 Μέρες: Προσευχές και Εδάφια που προετοιμάζουν για τη Δευτέρα Παρουσία) σε ομάδες 

των δύο. Ως αποτέλεσμα, η χαρά τους να μιλήσουν για τον Ιησού μεγάλωσε. Όπως αναφέ-

ρεται και στο βιβλίο, τα μέλη άρχισαν να προσεύχονται για 5 πρόσωπα στη ζωή τους. Αυτό 

οδήγησε σε βαπτίσεις και ευλογίες τόσο για τα νέα μέλη όσο και για εκείνους που προσεύχο-

νταν γι’ αυτούς.  

Σκεφτείτε το: εάν 10 μέλη της εκκλησίας προσεύχονταν και κρατούσαν επαφή με πέντε ά-

τομα, αμέσως μιλάμε για 50 ανθρώπους. Στο τέλος των 40 ημερών, μπορείτε να προσκαλέ-

σετε τα πρόσωπα για τα οποία προσευχόσασταν σε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα της εκκλη-

σίας το Σάββατο. Στη συνέχεια, προσκαλέστε αυτά τα πρόσωπα σε μικρότερες ομάδες (Βιβλι-

κής μελέτης, υγιεινής μαγειρικής, άσκησης, κοινωνικών δραστηριοτήτων, ό,τι είναι κατάλληλο 

για τα ενδιαφέροντα του ατόμου). Μπορείτε επίσης να τους προσκαλέσετε σε επερχόμενες 

ευαγγελιστικές συναντήσεις. Θυμηθείτε να παρακολουθείτε τις συναντήσεις με τους φίλους 

σας και να τους βοηθήσετε να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. 
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3. Μοιραστείτε 
Κάθε μέλος μπορεί να προσκαλέσει τα άτομα για τα οποία προσεύχονταν, να παρακολου-

θήσουν τις ευαγγελιστικές συναντήσεις, να συμμετάσχουν στις μικρές ομάδες, στις Βιβλικές 

μελέτες (εάν κάποιο από τα πρόσωπα για τα οποία προσεύχεστε δεν είναι έτοιμο για Βιβλικές 

μελέτες, καλέστε το να συμμετάσχει σε δραστηριότητες μικρών ομάδων όπως άθληση, υ-

γιεινή μαγειρική, χόμπι ή κοινωνικές δραστηριότητες.) 

Όταν η εκκλησία στο Decatur ξεκίνησε ευαγγελιστικές συναντήσεις, τα μέλη είχαν αναζω-

πύρωση και βαθύτερη σχέση με τον Ιησού. Το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε στην καρδιά των κα-

λεσμένων και 10 άνθρωποι έδωσαν την ζωή τους στον Ιησού (αργότερα βαπτίστηκαν ακόμη 

πέντε ψυχές). Τα αποτελέσματα είναι μία μαρτυρία της δύναμης της προσευχής!  
 

Τι μπορεί να κάνει η εκκλησία σας; 
Προσευχηθείτε μαζί και κάντε ένα σχέδιο για την εκκλησία σας σήμερα. «Όλος ο ουρανός 

είναι σε εγρήγορση και οι άγγελοι του Θεού περιμένουν να συνεργαστούν με όλους όσους 

θέλουν να μεταφέρουν τα καλά νέα της σωτηρίας στις ψυχές για τις οποίες ο Χριστός πέθανε. 

Οι άγγελοι που διακονούν τους κληρονόμους της σωτηρίας, λένε στον κάθε αληθινό άγιο: 

“Έχεις έργο να κάνεις.” “Υπάγετε, και σταθέντες λαλείτε… προς τον λαόν πάντας τους λόγους 

της ζωής ταύτης” (Πράξ. 5/ε’20)» (Testimonies for the Church, τομ. 6. σ. 433,434). 

Ο Θεός σε στέλνει στον κόσμο μ’ αυτήν την υπόσχεση: «Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ι-

σχύος, αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχ. 4/δ’6). 
 

Προσευχή με τον Λόγο του Θεού 
Το Άγιο Πνεύμα θα το κάνει  

«Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος, αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνά-
μεων.» (Ζαχ. 4/δ’6). 

Αγαπημένε μας Πατέρα, μας λες πως η επιτυχία δεν έρχεται από ανθρώπινη προσπάθεια. Σε 
παρακαλούμε να μας συγχωρήσεις την έλλειψη δύναμης Αγίου Πνεύματος. Αναζωπύρωσέ μας για 
να μην είμαστε χλιαροί όπως οι Λαοδικείς. Αφύπνισέ μας για τη δική μας σωτηρία και τη σωτηρία 
των συνανθρώπων μας. Και σε ευχαριστούμε για την αιώνια χαρά που μας υπόσχεσαι. 
 

Προτεινόμενος Τύπος Για Συμπροσευχή 
Δοξολογία: Ευχαριστείστε για συγκεκριμένες ευλογίες, και δοξάστε τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Εξομολόγηση: Αφιερώστε λίγο χρόνο στην προσωπική εξομολόγηση και ευχαριστείστε τον Θεό για 
τη συγχώρεσή Του. 
Καθοδήγηση: Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει σοφία για τις προκλήσεις και τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε τώρα. 
Η εκκλησία μας: Ζητήστε από τον Θεό να ευλογήσει τις προσπάθειες της τοπικής, εγχώριας και 
παγκόσμιας εκκλησίας. 
Τοπικά Αιτήματα: Προσευχηθείτε για τις ανάγκες των μελών της εκκλησίας, για την οικογένεια και 
τους φίλους σας. 
Ακούστε και Ανταποκριθείτε: Αφιερώστε χρόνο στο να ακούσετε την φωνή του Θεού και αποκρι-
θείτε με δοξολογία ή υμνωδία.  
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Δεύτερο Σάββατο 
 

Προτεινόμενος Τύπος για το Τελευταίο Σάββατο 
Αυτό το τελευταίο Σάββατο θα πρέπει να είναι η ημέρα που θα χαρούμε για όλα όσα έκανε ο 

Θεός για εμάς και για την εκκλησία Του κατά τη διάρκεια των 10 Ημερών Προσευχής. Δοξάστε 

τον Θεό για την καλοσύνη και τη δύναμή Του. Σκεφθείτε πώς βιώσατε την δύναμη του Αγίου 

Πνεύματος τις τελευταίες δέκα ημέρες. Αυτό το Σάββατο είναι η ευκαιρία να χαρούμε για ό,τι 

Εκείνος έχει κάνει, για ό,τι κάνει, και ό,τι θα κάνει. 

Οι ανάγκες της κάθε συνάθροισης είναι μοναδικές, γι’ αυτό συνεργαστείτε με τους τοπικούς 

υπευθύνους για να βρείτε το κατάλληλο πλάνο για την εκκλησία σας. Ορισμένες προτεινό-

μενες ιδέες για την λατρεία το Σάββατο είναι: 
 

Θέματα Βιβλικής μελέτης: Μπορείτε να ζητήσετε από τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο ή κά-

ποιον υπεύθυνο να κάνει ένα σύντομο κήρυγμα πάνω στην αναζωπύρωση μέσω του Αγίου 

Πνεύματος. Προτείνεται η χρήση των παρακάτω Βιβλικών περικοπών: 

• Λουκάν 11/ια’9-13 (ζητώντας και λαμβάνοντας Άγιο Πνεύμα) 

• Πράξεις 2/β’ (η δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους πρώτους Χριστιανούς) 

• Ρωμαίους 8/η’ (ζώντας σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα) 

 

➢ Μαρτυρίες: Αφιερώστε χρόνο για μαρτυρίες που είχατε ως απάντηση προσευχών. 

Εκείνοι που συμμετείχαν στις 10 Ημέρες Προσευχής θα έχουν πολλές ιστορίες να μοιρα-

στούν με τα μέλη, ωστόσο θα πρέπει να είναι σύντομοι για να συμμετέχουν όλοι. Μπορεί 

και άλλοι να θέλουν να δώσουν τη δική τους μαρτυρία.  
 

➢ Ώρα προσευχής: Ας προσευχηθεί όλο το εκκλησίασμα. Μπορείτε να οδηγήσετε το εκ-

κλησίασμα με μία προσευχή παρόμοια με εκείνη που είχατε κατά τη διάρκεια της εβδομά-

δας. Προσευχηθείτε μαζί πάνω σε μία συγκεκριμένη περικοπή. Αυτό μπορεί να γίνει σε 

μικρές ομάδες ή όλοι μαζί. Άλλη μία επιλογή είναι να έχετε διάφορα είδη προσευχής την 

ώρα της λατρείας – μικρές ομάδες, ατομικές, όλο το εκκλησίασμα μαζί, σιωπηλή, κτλ. 

 

➢ Υμνωδία: Αυτή είναι μια μέρα χαράς για όλα όσα έκανε ο Θεός, και η μουσική είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε. Εάν υπάρχει κάποιος ύμνος που ψέλνατε ιδιαί-

τερα με την ομάδα σας, ψάλτε τον με όλο το εκκλησίασμα. 
 

➢ Μελλοντικά σχέδια: Εάν κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος αισθανθήκατε 

το κάλεσμα του Θεού για μία διακονία ή κάποιο ευαγγελιστικό πρόγραμμα, μοιραστείτε 

τις προθέσεις σας με την εκκλησία και προσκαλέστε τα μέλη να συμμετέχουν. 
 

➢ Παιδιά/Νέοι: Μία παιδική ιστορία σχετική με την προσευχή θα ήταν καλή ιδέα. Επίσης 

εάν είχατε στις συναντήσεις παιδιά ή νέους ενθαρρύνετέ τους να πουν τις εμπειρίες τους 

ή δώστε τους την ευκαιρία να καθοδηγήσουν την ώρα της προσευχής. 
 

➢ Προσαρμοστικότητα: Βεβαιωθείτε ότι είστε προσαρμοστικοί στα σχέδιά σας και αφή-

στε το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγήσει τη λατρεία. 
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Υποσχέσεις που Μπορούμε  
να Διεκδικήσουμε στην Προσευχή 

 
Υποσχέσεις για Άγιο Πνεύμα 
«Ζητείτε παρά του Κυρίου υετόν εν τω καιρώ της οψίμου βροχής· και ο Κύριος 

θέλει κάμει αστραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον 

βοτάνην εν τω αγρώ». Ζαχαρίας 10/ι’ 1 

«Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα 

σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους 

αιτούντας παρ' αυτού;» Λουκάν 11/ια’ 13 

«Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν 

τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει 

πάντα όσα είπον προς εσάς… και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον 

περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως» Ιωάν. 14/ιδ’26, 16/ις’8 

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω 

και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω 

προς τον Πατέρα μου, και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει 

τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ. Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, 

εγώ θέλω κάμει αυτό» Ιωάν. 14/ιδ’ 12-14 

«Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο 

Κύριος των δυνάμεων» Ζαχαρίας 4/δ’ 6 

Υποσχέσεις για το ότι ο Θεός απαντάει στις προσευχές 
«Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέ-

λητε, και θέλει γείνει εις εσάς» Ιωάν. 15/ιε’ 7 

«Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά 

να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας» 

Εβρ. 4/δ’ 16 

«Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμ-

βάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς» Μάρκ. 11/ια’ 24 

«Και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει, και θέλεις με δο-

ξάσει» Ψαλμ. 50/ν’ 15 

«Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί πα-

ντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυ-

τούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς» Ματθ. 18/ιη’ 19 

«Και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει» 

Ματθ. 21/κα’ 22 
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«Και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή 

ο Πατήρ εν τω Υιώ. Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό» 

Ιωάν. 14/ιδ’ 13,14 

«Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρ' εμού ουδέν. Αληθώς, αληθώς 

σας λέγω ότι όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει 

σας δώσει. Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου· αιτείτε και θέλετε 

λαμβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας.» Ιωάν. 16/ις’ 23,24 

«Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν 

τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι 

αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν 

παρ' αυτού» Α’ Ιωάν. 5/ε’ 14,15 

Υποσχέσεις για δύναμη του Θεού 
«Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον;» Γέν. 18/ιη’ 14 

«Ο Κύριος θέλει πολεμήσει διά σάς· σεις δε θέλετε μένει ήσυχοι» Έξ. 14/ιδ’ 14 

«Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς, λέγει· Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, 

αλλ' ουχί παρά τω Θεώ· διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ.» Μάρκ. 

10/ι’ 27 

«Πιστός είναι εκείνος όστις σας καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει» Α’ Θεσ. 5/ε’ 

24 

«Εξεύρω ότι δύνασαι τα πάντα, και ουδείς στοχασμός σου δύναται να εμπο-

δισθή» Ιώβ 42/μβ’ 2 

«Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, αλλ' ουχί παρά τω Θεώ· διότι τα πάντα 

είναι δυνατά παρά τω Θεώ» Μάρκ. 10/ι’ 27 

«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει 

είσθαι καθ' ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά πα-

ρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις 

ημάς τα πάντα;» Ρωμ. 8/η’ 31,32 

«Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να μεταμε-

ληθή· αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει εμμείνει;» Αρ. 

23/κγ’ 19 

«Δεν εγνώρισας; δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Ποιητής των 

άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει; δεν εξιχνιάζεται η φρόνησις 

αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ητονημένους και αυξάνει την δύναμιν εις τους α-

δυνάτους. Και οι νέοι θέλουσιν ατονήσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέ-

λουσιν αδυνατήσει παντάπασιν·αλλ' οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσιν 

ανανεώσει την δύναμιν αυτών· θέλουσιν αναβή με πτέρυγας ως αετοί· θέ-

λουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει· θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλου-

σιν ατονήσει.» Ησ. 40/μ’ 28-31 
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Υποσχέσεις για καθοδήγηση του Θεού 
«Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· 

διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης» Ναυή 1/α’ 9 

«Και ιδού, εγώ είμαι μετά σου, και θέλω σε διαφυλάττει πανταχού, όπου αν 

υπάγης, και θέλω σε επαναφέρει εις την γην ταύτην· διότι δεν θέλω σε εγκα-

ταλείψει, εωσού κάμω όσα ελάλησα προς σε» Γεν. 28/κη’ 15 

«Ιδού, εγώ αποστέλλω άγγελον έμπροσθέν σου διά να σε φυλάττη εν τη 

οδώ, και να σε φέρη εις τον τόπον τον οποίον προητοίμασα» Έξ. 23/κγ’ 20 

«Και εκείθεν θέλετε εκζητήσει Κύριον τον Θεόν σας και θέλετε ευρεί αυτόν, ό-

ταν εκζητήσητε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας» 

Δευτ. 4/δ’ 29 

«Κράξον προς εμέ και θέλω σοι αποκριθή και σοι δείξει μεγάλα και από-

κρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις.» Ιερ. 33/λγ’ 3 

«Πάσα φάραγξ θέλει υψωθή και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθή· και 

τα σκολιά θέλουσι γείνει ευθέα· και οι τραχείς τόποι ομαλοί· και η δόξα του 

Κυρίου θέλει φανερωθή και πάσα σαρξ ομού θέλει ιδεί· διότι το στόμα του 

Κυρίου ελάλησε.» Ησαΐας 40/μ’ 4,5 

«Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν, εις την οποίαν πρέπει 

να περιπατής· θέλω σε συμβουλεύει· επί σε θέλει είσθαι ο οφθαλμός μου.» 

Ψαλμ. 32/λβ’ 8 

«Και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου· αυτός θέλει είσθαι μετά 

σού· δεν θέλει σε αφήσει ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει· μη φοβού, μηδέ δειλία.» 

Δευτ. 31/λα’ 8 

«Αγαθός και ευθύς ο Κύριος· διά τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την 

οδόν.» Ψαλμ. 25/κε’ 12 

«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύ-

νεσίν σου· εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει 

τα διαβήματά σου.» Παρ. 3/γ’ 5,6 

«Και ανοίγης την ψυχήν σου προς τον πεινώντα και ευχαριστής την τεθλιμμέ-

νην ψυχήν· τότε το φως σου θέλει ανατέλλει εν τω σκότει και το σκότος σου 

θέλει είσθαι ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει 

την ψυχήν σου εν ανομβρίαις και παχύνει τα οστά σου· και θέλεις είσθαι ως 

κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος, της οποίας τα ύδατα δεν εκλεί-

πουσι.» Ησαΐας 58/νη’ 10,11 

«Και πριν αυτοί κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεσθαι· και ενώ αυτοί λαλούσιν, 

εγώ θέλω ακούει.» Ησαΐας 65/ξε’ 24 
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Υποσχέσεις για Νέα Καρδιά 
«Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν διά να με γνωρίσωσιν, ότι εγώ είμαι ο 

Κύριος· και θέλουσιν είσθαι λαός μου και εγώ θέλω είσθαι Θεός αυτών· διότι 

θέλουσιν επιτρέψει εις εμέ εξ όλης καρδίας αυτών.» Ιερ. 24/κδ’ 7 

«Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδίαν σου και την καρδίαν του 

σπέρματός σου, διά να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας 

σου και εξ όλης της ψυχής σου, διά να ζης» Δευτ. 30/λ’ 6 

«Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν 

υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας θέλω δώσει 

εις εσάς καρδίαν σαρκίνην» Ιεζ. 36/λς’ 26 

«Βέβαιος ων εις αυτό τούτο, ότι εκείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον 

θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού» Φιλιπ. 1/α’ 6 

«Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και 

ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού 

και αρετής, διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγ-

γελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν 

τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.» Β’ Πέτρ. 1/α’ 3,4 

«Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, 

τα πάντα έγειναν νέα.» Β΄Κορ. 5/ε’ 17 

«Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός 

ζη εν εμοί· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, 

όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού.» Γαλ. 2/β’ 20 

«Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατη-

ρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη 

παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος όστις σας 

καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει.» Α’ Θεσ. 5/ε’ 23,24 

Υποσχέσεις για συγχώρηση 
«Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυ-

τούς και προσευχηθώσι και εκζητήσωσι το πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν 

από των οδών αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρα-

νού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτίαν αυτών και θεραπεύσει την γην αυ-

τών.» Β’ Χρον. 7/ζ’ 14 

«Συνεχώρησας την ανομίαν του λαού σου· εσκέπασας πάσας τας αμαρτίας 

αυτών.» Ψαλμ. 85/οε’ 2 

«Διότι συ, Κύριε, είσαι αγαθός και εύσπλαγχνος και πολυέλεος εις πάντας 

τους επικαλουμένους σε.» Ψαλμ. 86/ος’ 5 

«Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ τι κατά τινός, διά να 

συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς τα αμαρτήματά 

σας.» Μάρκ. 11/ια’ 25 
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«Γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, 

καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού» Εφεσ. 4/δ’ 32 

«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγ-

χωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.» Α’ 

Ιωάν. 1/α’ 9 

«Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι 

ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκι-

νον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον.» Ησ. 1/α’ 18 

«Εγώ, εγώ είμαι, όστις εξαλείφω τας παραβάσεις σου ένεκεν εμού, και δεν 

θέλω ενθυμηθή τας αμαρτίας σου.» Ησ. 43/μγ’ 25 

«Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν 

θέλω ενθυμείσθαι πλέον.» Ιερ. 31/λα’ 34 

«Διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν 

των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού» Εφεσ. 1/α’ 7 

Υποσχέσεις για νίκη κατά της αμαρτίας 
«Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η 

νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών.» Α’ Ιωάν. 5/ε’ 4 

«Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς» Ρωμ. 8/η’37 

«Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών 

Ιησού Χριστού.» Α’ Κορ. 15/ιε’ 57 

«Μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός σου· 

σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθησα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δε-

ξιάς της δικαιοσύνης μου.» Ησ. 41/μα’ 10 

«Επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυ-

νηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα» Εφεσ. 6/ς’ 

16 

«Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός 

ζη εν εμοί· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, 

όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού» Γαλ. 2/β’ 20 

«Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την 

ευδοκίαν αυτού.» Φιλιπ. 2/β’ 13 

«Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυ-

μίαν της σαρκός.» Γαλ. 5/ε’ 16 

«Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας 

σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ' υμών. Αμήν.» Ρωμ. 

16/ις’ 20 
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«Και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά 

της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του 

Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.» Ρωμ. 12/ιβ’ 2 

«Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, 

η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ» Α’ Ιωάν. 2/β’ 15 

Υποσχέσεις για Θεραπεία 
«Και είπεν, Εάν ακούσης επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και πράτ-

της το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσης ακρόασιν εις τας ε-

ντολάς αυτού και φυλάξης πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει 

επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων· διότι 

εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε.» Έξ. 15/ιε’ 26 

«Και η δύναμίς σου ως αι ημέραι σου» Δευτ. 33/λγ’ 25 

«Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη λησμονής πάσας τας ευεργεσίας 

αυτού· τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου· τον ιατρεύοντα πάσας 

τας αρρωστίας σου· τον λυτρόνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου· τον στε-

φανούντά σε με έλεος και οικτιρμούς· τον χορτάζοντα εν αγαθοίς το γήρας 

σου· η νεότης σου ανανεούται ως του αετού.» Ψαλμ. 103/ργ’ 2-5 

«Μη φαντάζεσαι σεαυτόν σοφόν· φοβού τον Κύριον και έκκλινον από κακού. 

Τούτο θέλει είσθαι ίασις εις τα νεύρα σου και μυέλωσις εις τα οστά σου» Παρ. 

3/γ’ 7,8 

«Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος 

θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου απο-

στρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. 

Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτί-

σθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό 

Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις 

ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρή-

νην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.» Ησ. 

53/νγ’ 3-5 

«Ιασαί με, Κύριε, και θέλω ιαθή· σώσον με και θέλω σωθή· διότι συ είσαι το 

καύχημά μου» Ιερ. 17/ιζ’ 14 

«Διότι θέλω αποκαταστήσει την υγίειαν εις σε και θέλω σε ιατρεύσει από των 

πληγών σου, λέγει Κύριος» Ιερ. 30/λ’ 17 

«Ιδού, εγώ θέλω φέρει εις αυτήν υγιείαν και ίασιν και θέλω ιατρεύσει αυτούς, 

και θέλω κάμει αυτούς να ίδωσιν αφθονίαν ειρήνης και αληθείας.» Ιερ. 

33/λγ’6 

«Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της 

δικαιοσύνης με ίασιν εν ταις πτέρυξιν αυτού· και θέλετε εξέλθει, και σκιρτήσει 

ως μοσχάρια της φάτνης.» Μαλ. 4/δ’ 2 
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«Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, 

και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι 

του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος 

θέλει εγείρει αυτόν· και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν.» 

Ιακ. 5/ε’ 14,15 

Υποσχέσεις Ενδυνάμωσης για την Εκπλήρωση του Θεϊκού Θελήματος 
«Πρόσμενε τον Κύριον· ανδρίζου, και ας κραταιωθή η καρδία σου· και πρό-

σμενε τον Κύριον» Ψαλμ. 27/κζ’ 14 

«Διά τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλ' εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος 

φθείρηται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ' εκάστην ημέραν. Διότι η 

προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υ-

περβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπό-

μενα, αλλ' εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη 

βλεπόμενα αιώνια.» Β’ Κορ. 4/δ’ 16-18 

«Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, 

θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ.» Γαλ. 6/ς’ 9 

«Τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.» Φιλιπ. 4/δ’ 13 

«Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την 

ευδοκίαν αυτού.» Φιλιπ. 2/β’ 13 

«Και μοι είπεν· Αρκεί εις σε η χάρις μου· διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δει-

κνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθή μάλλον εις τας 

αδυναμίας μου, διά να κατοικήση εν εμοί η δύναμις του Χριστού.» Β’ Κορ. 

12/ιβ’ 9 

Υποσχέσεις σχετικές με την Μαρτυρία μας για τον Θεό 
«Μη φοβείσθε μηδέ τρομάζετε· έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσης και ανήγ-

γειλα τούτο; σεις είσθε μάλιστα μάρτυρές μου· εκτός εμού υπάρχει Θεός; βε-

βαίως δεν υπάρχει βράχος· δεν γνωρίζω ουδένα.» Ησ. 44/μδ’ 8 

«Σηκώθητι, φωτίζου· διότι το φως σου ήλθε, και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν 

επί σε.» Ησ. 60/ξ’ 1 

«Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, όστις διήλλαξεν ημάς προς εαυτόν διά του 

Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της διαλλαγής» Β’Κορ. 

5/ε’18 

«Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, Μη λέγε, είμαι παιδίον· διότι θέλεις υπάγει προς 

πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει· και πάντα όσα σε προ-

στάξω, θέλεις ειπεί.» Ιερ. 1/α’ 7 

«Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέ-

λετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και 

Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» Πράξ. 1/α’ 8 



10 Μέρες Προσευχ ής    06-16 Ιανουαρίου 2021 
 

 

33 
 

«Σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον 

οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας 

εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως» Α’ Πέτρ. 2/β’ 9 

«Αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε 

έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα 

από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν» Α’ Πέτρ. 3/γ’ 15 

 


