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ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1
1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρὸς 
πάντας τοὺς ἁγίους ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοὺς ὄντας ἐν Φιλίπποις 
μετὰ τῶν ἐπισκόπων καὶ διακόνων.
2 χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου  
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3 Εὐχαριστῶ τὸν Θεὸν μου ὁσάκις σᾶς ἐνθυμοῦμαι, 4 πάντοτε 
ἐν πάσῃ προσευχῇ μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν δεόμενος μετὰ 
χαρᾶς, 5 διὰ τὴν εἰς τὸ εὐαγγέλιον κοινωνίαν σας ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἡμέρας μέχρι τοῦ νῦν, 6 βέβαιος ὤν εἰς αὐτὸ τοῦτο, 
ὅτι ἐκεῖνος ὅστις ἤρχισεν εἰς ἐσᾶς καλὸν ἔργον θέλει 
ἐπιτελέσει αὐτὸ μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
7 καθὼς εἶναι δίκαιον εἰς ἐμὲ νὰ φρονῷ τοῦτο περὶ πάντων 
ὑμῶν, διότι σᾶς ἔχω ἐν τῇ καρδίᾳ μου, καὶ εἶσθε πάντες σεῖς 
καὶ εἰς τὰ δεσμὰ μου καὶ εἰς τὴν ἀπολογίαν καὶ εἰς τὴν 
βεβαίωσιν τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνοὶ μου τῆς χάριτος. 8 Διότι 
μάρτυς μου εἶναι ὁ Θεός, ὅτι σᾶς ἐπιποθῶ πάντας μὲ 
σπλάγχνα Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9 Καὶ τοῦτο προσεύχομαι, νὰ 
περισσεύσῃ ἡ ἀγάπη σας ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον εἰς ἐπίγνωσιν 
καὶ εἰς πᾶσαν νόησιν, 10 διὰ νὰ διακρίνητε τὰ διαφέροντα, 
ὥστε νὰ ἦσθε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι μέχρι τῆς ἡμέρας 
τοῦ Χριστοῦ, 11 πλήρεις καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ. 
12 Θέλω δὲ νὰ ἐξεύρητε, ἀδελφοί, ὅτι τὰ συμβάντα εἰς ἐμὲ 
συνέτρεξαν μᾶλλον εἰς πρόοδον τοῦ εὐαγγελίου, 13 ὥστε τὰ 
διὰ τὸν Χριστὸν δεσμὰ μου ἔγειναν φανερὰ εἰς ὅλον τὸ 

πραιτώριον καὶ εἰς πάντας τοὺς λοιπούς, 14 καὶ οἱ πλειότεροι 
τῶν ἐν Κυρίῳ ἀδελφῶν πεποιθότες εἰς τὰ δεσμὰ μου τολμῶσι 
περισσότερον νὰ κηρύττωσιν ἀφόβως τὸν λόγον.
15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριδα, τινὲς δὲ καὶ ἀπὸ καλῆς 
θελήσεως κηρύττουσι τὸν Χριστόν· 16 οἱ μὲν κηρύττουσιν ἐξ 
ἀντιζηλίας τὸν Χριστόν, οὐχὶ ἐν καθαρότητι, νομίζοντες ὅτι 
προσθέτουσι θλῖψιν εἰς τὰ δεσμὰ μου· 17 οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, 
ἐξεύροντες ὅτι εἶμαι τεταγμένος εἰς ἀπολογίαν τοῦ 
εὐαγγελίου. 18 Τί λοιπὸν πλήν κατὰ πάντα τρόπον, εἴτε ἐπὶ 
προφάσει εἴτε τῇ ἀληθείᾳ, ὁ Χριστὸς κηρύττεται· καὶ εἰς τοῦτο  
χαίρω ἀλλὰ καὶ θέλω χαίρει.

I.  Οι δοκιμασίες χτίζουν το χριστιανικό 
χαρακτήρα

II.  Οι δοκιμασίες του πιστού ενθαρρύνουν 
την Εκκλησία

III. Οι δοκιμασίες μας δοξάζουν τον Κύριο

Η ΧΑΡΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ


