Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Υποτροφίας «Τιμόθεος»
Σκοπός του Προγράμματος
H υποτροφία είναι απάντηση προσευχών εκ μέρους των χορηγών, για την με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο συμβολή τους στην ικανοποίηση οικονομικών και άλλων
αναγκών της ευρύτερης Ευαγγελικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Σκοπός της
υποτροφίας είναι να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να
μπορέσουν, οικονομικά, να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με
σκοπό να υπηρετήσουν στη συνέχεια τον Κύριο πιο αποτελεσματικά και με
συνέπεια. Γι' αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη μιας τοπικής
Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.
Η προϋπόθεση μετάβασης στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές απορρέει από
την βαθειά επιθυμία των χορηγών να μπορέσουν οι νέοι να δοκιμάσουν, ζώντας
ίσως για πρώτη φορά σε ένα «ξένο» περιβάλλον, να στηρίζονται στον Θεό για τις
όποιες ανάγκες τους και να αναζητούν προσωπικά το θέλημά του στη ζωή τους και
να μην αποδέχονται, αβασάνιστα και σε θέματα που τους αφορούν, την όποια
γνώμη άλλων. Ευχή είναι, με την αλλαγή περιβάλλοντος, επίσης να ενισχυθεί η
πεποίθηση των νέων στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους, γι' αυτό που εκείνοι
αποκλειστικά θέλουν να κάνουν και όχι αυτό που θέλουν ίσως οι γονείς τους, ή η
τοπική τους εκκλησία, γι' αυτούς.
Περαιτέρω επιθυμία των χορηγών είναι, η αναζήτηση, εκ μέρους των υποτρόφων,
χριστιανικής συναναστροφής στον τόπο σπουδών τους στο εξωτερικό, ώστε να τους
δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν και να «σπουδάσουν» τον τρόπο ζωής και τις
πνευματικές ανησυχίες και άλλων πιστών χριστιανών πέραν, ίσως, του
εκκλησιαστικού περιβάλλοντος που ζούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακαλύπτοντας
τον «πλούτο της Δόξας του Θεού», έτσι όπως εκφράζεται η ποικιλομορφία του σε
οικουμενικό επίπεδο.
Απώτερος στόχος και επιθυμία των χορηγών είναι να επιστρέψουν οι υπότροφοι,
μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, στην Ελλάδα και να συμμετάσχουν στις
εκκλησιαστικές δραστηριότητες τόσο της τοπικής τους εκκλησίας όσο και της
ευρύτερης Ευαγγελικής Κοινότητας, εμπλουτίζοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία
τους το έργο και την αποστολή, που η Ευαγγελική Εκκλησία επιτελεί στην Ελλάδα.
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