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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Επανάσταση και Λύτρωση 
 
Με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, η αμαρτία 

εμφανίστηκε στην τέλεια δημιουργία του Θεού, και έτσι ξεκίνησε η 
γνωστή σε όλους μας, Μεγάλη Διαμάχη. Εκείνο το οποίο σίγουρα 
γνωρίζουμε, είναι πως και εμείς εμπλεκόμαστε σ’ αυτήν τη 
διαμάχη. Είναι μία μάχη από την οποία κανείς δεν μπορεί να 
δραπετεύσει. 

Ωστόσο, δεν ήταν απαραίτητο τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι. 
Η δημιουργία ήταν πολύ καλή, και ο Θεός την είχε ευλογήσει.  

Παρότι ο Κύριος ήταν ο Συντηρητής αυτής της τέλειας 
Δημιουργίας, είχε αναθέσει στον Αδάμ και στην Εύα την ευθύνη και 
την φροντίδα όλων όσων είχε δημιουργήσει για εκείνους. Η Μεγάλη 
Διαμάχη ήρθε στη γη όταν ο Σατανάς απάτησε τους 
πρωτόπλαστους και κατάφερε με κολακείες κατάφερε να στρέψει 
την πίστη και την υποταγή τους προς αυτόν. Εάν έμεναν πιστοί σ’ 
αυτά που τους είχε πει ο Θεός, εάν υπάκουαν στην απλή εντολή 
Του, ο κόσμος μας δεν θα ήταν έτσι όπως τον ξέρουμε. Οι θλίψεις, 
οι δοκιμασίες και οι δυστυχίες δεν θα εμφανίζονταν ποτέ. 

«Οι προσπάθειες του Σατανά να παρουσιάσει διαστρεβλωμένο 
το χαρακτήρα του Θεού για να κάνει τους ανθρώπους να 
σχηματίσουν μία εσφαλμένη εντύπωση για το Δημιουργό ώστε να 
Τον βλέπουν μάλλον με φόβο και μίσος παρά με αγάπη, οι 
προσπάθειες του να παραμερίσει το Θεϊκό νόμο, κάνοντας τον 
κόσμο να νομίζουν ότι δεν δεσμεύονται από τις αξιώσεις του, 
καθώς και ο κατατρεγμός εκείνων οι οποίοι τολμούν να 
αντισταθούν στις απάτες του, ακολουθούν την ίδια αμετάβλητη 
πορεία από αιώνα σε αιώνα. Έχουν ανεξίτηλα χαραχθεί στην 
ιστορία των πατριαρχών, των προφητών, των αποστόλων, των 
μαρτύρων και μεταρρυθμιστών.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. «Εισαγωγή» σ. 
ix. 

Σε απάντηση αυτής της τραγωδίας, ο Θεός που είδε όλα αυτά 
«προ καταβολής κόσμου» (Εφεσ. 1/α’ 4) έθεσε σε εφαρμογή το 
σχέδιο της σωτηρίας. Η σωτηρία αυτή προεικονίζεται στη 
συνάντησή Του με τον Άβραμ στη Γέν. 15/ιε’, όταν ο Θεός πέρασε 
ανάμεσα από τα τεμαχισμένα ζώα. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
διαβεβαίωσε τον Άβραμ, και όλους εμάς, ότι ο Ίδιος θα έδινε μία 
λύση στο πρόβλημα που προκλήθηκε από την αμαρτία. 

Ο Θεός επωμίστηκε όλη την ευθύνη για την ανθρώπινη 
επανάσταση και υπέφερε τις συνέπειες για κάθε κακό που 
διαπράχθηκε. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποκατασταθούν η 
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σχέση Του με την ανθρώπινη φυλή, οι σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων, και η σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και της 
υπόλοιπης δημιουργίας. 

Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο βλέπουμε την 
ανικανοποίητη μανία του Σατανά να καταστρέψει τη δημιουργία και 
να αφανίσει τα παιδιά του Θεού. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει τις 
στρατηγικές του, καθώς το καλό και το κακό εκδηλώνονται 
συνεχώς με διάφορους τρόπους σε όλη την ιστορία της 
ανθρωπότητας. 

Στην Αγία Γραφή βλέπουμε τον Θεό να νικάει τον Σατανά. Ο 
Ιησούς ήρθε ως Εμμανουήλ, «Μεθ’ ημών ο Θεός», για να 
διεκδικήσει ό,τι έχασαν ο Αδάμ και η Εύα. Ο Ιησούς κατόρθωσε 
αυτό που ο Αδάμ απέτυχε. Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας 
Του εκδήλωσε την εξουσία Του στη δημιουργία και στις δυνάμεις 
του κακού. Πριν την ανάληψή Του ανέθεσε ξανά στους μαθητές 
Του την αποστολή, και στην Πεντηκοστή τους έδωσε τη δύναμη να 
επεκτείνουν τα σύνορα της ουράνιας βασιλείας Του. 

Ο Ιησούς πέτυχε την κρίσιμη νίκη στο σταυρό. Το θέμα όμως 
είναι πού έχουμε εμείς την πίστη και την υποταγή μας, στην 
πλευρά που νίκησε ή σ’ αυτήν που ήδη νικήθηκε; Αν και η επιλογή 
θα έπρεπε να είναι εύκολη και προφανής, επειδή η διαμάχη 
συνεχίζεται και οι απάτες εξακολουθούν να υπάρχουν, η μάχη για 
την καρδιά και το νου μας συνεχίζεται. Ελπίδα και προσευχή μας 
είναι τα μαθήματα αυτής της τριμηνίας να φανερώσουν κάποιες 
από αυτές τις απάτες για να μας βοηθήσουν να επιλέξουμε τον 
Χριστό και να μείνουμε μαζί Του, επειδή μας υποσχέθηκε ότι ο 
«υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή» (Ματθ. 24/κδ’ 13). 
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26 Δεκεμβρίου – 1 Ιανουαρίου           Σάββατο απόγευμα 

 

1. ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθημένου επί του 
θρόνου, και του Αρνίου.» Αποκάλυψη 7/ζ’ 10. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 14/ιδ’ 4, 12-
15, Ιεζ. 28/κη’ 2, 12-19, Ιωάν. 12/ιβ’ 31, Αποκ. 12/ιβ’ 7-16, Λουκά 
10/ι’ 1-21.  
 
«Επειδή ο νόμος της αγάπης αποτελεί τη βάση της διακυβέρνησης 
του Θεού, η ευτυχία όλων των λογικών πλασμάτων εξαρτάται από 
την τέλεια εναρμόνισή τους με τις μεγάλες αρχές της δικαιοσύνης. 
Ο Θεός επιθυμεί από όλα τα πλάσματά Του υπηρεσία αγάπης, 
υπηρεσία που πηγάζει από την εκτίμηση προς το χαρακτήρα Του. 
Η εξαναγκαστική υπακοή δεν Τον ευχαριστεί. Χορηγεί σε όλους την 
ελευθερία της βούλησης ώστε να μπορούν να Του προσφέρουν 
εθελοντική υπηρεσία.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 2. 
Όσο τα δημιουργήματα εξέφραζαν με αγάπη πίστη και υποταγή, 
υπήρχε τέλεια αρμονία στο σύμπαν. Μία επανάσταση ωστόσο, 
άλλαξε τα πάντα. Ο Εωσφόρος πίστεψε ότι θα έκανε καλύτερο έρ-
γο από τον Θεό. Ήθελε τη θέση του Θεού και το κύρος αυτής της 
θέσης.  
Η επιθυμία του για δύναμη κατέληξε σε πόλεμο στον ουρανό (Α-
ποκ. 12/ιβ’ 7). Αφού εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο 
της Εδέμ, ο Σατανάς μετέφερε τον πόλεμο στη γη, και από τότε 
ζούμε με τις επιπτώσεις. Το σχέδιο της σωτηρίας είναι ο τρόπος 
του Θεού να αντιμετωπίσει την επανάσταση και να αποκαταστήσει 
την τάξη και την αρμονία που ο Σατανάς διατάραξε.  
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Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 
 

Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
 
Διαβάστε Ησ. 14/ιδ’ 4, 12-15. Ποια σημεία στην περιγραφή του βα-
σιλιά της Βαβυλώνας δείχνουν ότι πρόκειται για κάποιον πολύ με-
γαλύτερο από έναν επίγειο κυβερνήτη; 
……………………………………………………………………………. 
Κανένας επίγειος βασιλιάς δεν έπεσε από τον ουρανό, ένα σημείο 
που μας δείχνει ότι τα εδ. 12-15 εστιάζουν σε κάποιον μεγαλύτερο 
του βασιλιά της Βαβυλώνας. Επιπλέον, η επιθυμία να ανεβεί στον 
ουρανό και να είναι ανώτερος των αγγέλων, να καθίσει στο όρος 
της συνάξεως στα μέρη του βορρά, είναι περιγραφές μίας θεότητας 
της αρχαίας Ανατολής. Οι φιλοδοξίες του Σατανά φανερώνονται 
ξεκάθαρα σ’ αυτήν την «διπλή» προφητεία. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί 
ανάλογη τακτική στην περιγραφή που δίνει για την καταστροφή της 
Ιερουσαλήμ (Ματθ. 24/κδ’). Παρότι οι μαθητές Τον ρώτησαν για 
την καταστροφή του ναού, στην απάντησή Του ο Ιησούς περιγρά-
φει με την καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ., 
αλλά και τα γεγονότα πριν το τέλος του κόσμου. Με τον ίδιο τρόπο 
ο Ησαΐας περιγράφει έναν επίγειο βασιλιά αλλά παραπέμπει και σε 
κάποιον μεγαλύτερο. 
Διαβάστε Ιεζ. 28/κη’ 2, 12-19. Πώς περιγράφεται εδώ ο Σατανάς; 
.…………………………………………………………………………… 
Στο Ιεζ. 28/κη’ 13 διαβάζουμε για ένα τέλειο ον που βρισκόταν «εν 
τω παραδείσω του Θεού» και ήταν ντυμένο με όλους τους πολύτι-
μους λίθους, τους οποίους συναντάμε και στο επιστήθιο της στο-
λής του αρχιερέα. Ήταν το χερουβείμ που φρουρούσε τον θρόνο 
του Θεού. Ωστόσο, αυτό το τέλειο ον διαφθάρηκε λόγω της ομορ-
φιάς του. Μέσα από ανθρώπινους παραλληλισμούς, μας δίνεται η 
ευκαιρία να κατανοήσουμε την θεϊκή πραγματικότητα. Οι προφήτες 
προσπάθησαν να εξηγήσουν τα δυσνόητα γεγονότα, καθώς τα όσα 
συμβαίνουν στον ουρανό είναι δύσκολο για εμάς να τα αντιληφ-
θούμε. Ο Ησαΐας και ο Ιεζεκιήλ μας δίνουν ορισμένες πληροφορίες 
της διατάραξης της τέλειας δημιουργίας του Θεού από την κατα-
στρεπτική φιλοδοξία του Εωσφόρου. 
ΣΚΕΨΗ: Εάν ένα τέλειο ον που δημιουργήθηκε από τον τέλειο Θεό σε ένα τέλειο 
περιβάλλον, αμάρτησε εξαιτίας της υπερηφάνειας του, πόσο πιο προσεκτικοί θα 
πρέπει να είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί με αυτό το θανάσιμα επικίνδυνο συναί-
σθημα! 
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Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 

«Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ» 

 

Διαβάστε Ιωάν. 12/ιβ’ 31, 14/ιδ’ 30 και 16/ις’ 11. Γιατί ο Ιησούς α-
ποκαλεί τον Σατανά άρχοντα αυτού του κόσμου; 
.…………………………………………………………………………… 
Όταν ο Θεός έθεσε τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο της Εδέμ, 
τους εμπιστεύτηκε την διαχείριση του κήπου (Γέν. 2/β’ 8,15) και την 
φροντίδα όλων των δημιουργημάτων στη θάλασσα, στον ουρανό 
και στη γη (Γέν. 1/α’ 26,28). Ονομάζοντας όλα τα ζώα, ο Αδάμ έ-
δειξε πως είχε την επιμέλειά τους. Συνήθως, το όνομα το δίνει κά-
ποιος που έχει εξουσία σε κάτι, και μ’ αυτόν τον τρόπο ο Αδάμ έ-
δειξε τη θέση του ως άρχοντας αυτού του κόσμου. 
Όταν ο Αδάμ έχασε την κυριαρχία του, ο Σατανάς κάλυψε αμέσως 
την θέση του. Η αποκατάσταση της ανθρώπινης φυλής – που έγινε 
εφικτή με την θυσία του Χριστού στον Γολγοθά – θα γίνει όταν οι 
λυτρωμένοι θα λάβουν το προνόμιο του Αδάμ και της Εύας να κυ-
ριαρχήσουν μαζί με τον Θεό στην αιωνιότητα ως «βασιλείς και ιε-
ρείς» (Αποκ. 1/α’ 6, 5/ε’ 10). 
Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ βλέπουμε πόσα πολλά 
έχασε ο Αδάμ. Καθώς μας επιτρέπεται να ρίξουμε μία ματιά στην 
αίθουσα του θρόνου του σύμπαντος μπορούμε επίσης να δούμε 
και το πόσο υποτάχθηκε η ανθρώπινη φυλή στη φύση, μετά την 
Πτώση. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 6,7 και 2/β’ 1,2. Γιατί ο Σατανάς παρουσιάζεται 
στην συγκέντρωση των υιών του Θεού ως κάποιος «περιελθών την 
γην, και εμπεριπατήσας εν αυτή»; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Σατανάς δεν περπάτησε στη γη απλώς ως περιηγητής. Στην 
Αγία Γραφή βλέπουμε ότι αυτό είναι ένδειξη κυριαρχίας. Όταν ο 
Θεός έδωσε τη γη στον Αβραάμ του είπε «διόδευσον την γην εις τε 
το μήκος αυτής, και εις το πλάτος αυτής» (Γέν. 13/ιγ’ 17), και πα-
ρόμοια μίλησε και στο Μωυσή και τον Ιησού του Ναυή (Δευτ. 11/ια’ 
24, Ναυή 1/α’ 3). Ο Σατανάς, υπό μία έννοια, επιδεικνύει τον εαυτό 
του ως «θεός του κόσμου τούτου» (Β’ Κορ. 4/δ’ 4). Η παρουσία του 
Σατανά στα δύο πρώτα κεφάλαια του Ιώβ παραλληλίζεται με τα 
γεγονότα στη Γέν. 3/γ’. Ο Σατανάς προκαλεί προβλήματα στον πα-
ράδεισο και στη συνέχεια αφήνει τα ανθρώπινα θύματά του να υ-
ποφέρουν. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες ενδείξεις του έργου του Σατανά βλέπουμε στον κόσμο μας; Τι 
ελπίδα μπορούμε να αντλήσουμε από την υπόσχεση ότι μία μέρα αυτή η κατά-
σταση θα λάβει τέλος;    
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Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 

 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 

 
Δεν έχουμε ιδέα του τι σημαίνει πόλεμος στον ουρανό, μιας και δεν 
ξέρουμε τι είδους μάχη δόθηκε για να εκδιωχθεί ο Σατανάς με τους 
αγγέλους του. Το γεγονός είναι ότι η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα για 
τα φυσικά επακόλουθα αυτής της ουράνιας σύγκρουσης. Δίνει πε-
ρισσότερο έμφαση στις πνευματικές επιπτώσεις εδώ στη γη.  
Διαβάστε Αποκ. 12/ιβ’ 7-16. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την 
Μεγάλη Διαμάχη και τις επιπτώσεις της στον ουρανό και στη γη; 
……………………………………………………………………………. 
Προσέξτε την βεβαιότητα του Ιωάννη καθώς αναφέρεται στον δι-
αρκή πόλεμο μεταξύ του κατήγορου «των αδελφών ημών» και των 
νικητών. Την συνδέει με την σωτηρία και την έλευση της βασιλείας 
του Θεού (Αποκ. 12/ιβ’ 10,11). Αυτή η βεβαιότητα είναι έντονη σε 
όλο το κεφάλαιο και είναι σημαντικό σημείο της Μεγάλης Διαμάχης. 
Είναι σημαντικό να προσέξουμε το συνολικό περιεχόμενο του κε-
φαλαίου 12/ιβ’. Περιγράφονται τρεις μεγάλες απειλές που ακολου-
θούνται από μία εκπληκτική απελευθέρωση. Σε ένα συγκλονιστικό 
όραμα ο Ιωάννης βλέπει τη μάχη μεταξύ του Χριστού και του Σατα-
νά, και πόσο άνιση δείχνει να είναι. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος 
κόκκινος δράκος (ο Σατανάς, Αποκ. 12/ιβ’ 9) καραδοκεί «διά να 
καταφάγει το τέκνον» (τον Ιησού) που μόλις είχε γεννηθεί (Αποκ. 
12/ιβ’ 4β). Ποιο βρέφος νεογέννητο θα μπορούσε να διαφύγει από 
αυτόν τον κίνδυνο; Αλλά «το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον 
Θεόν και τον θρόνον αυτού.» 
Ο δράκος στη συνέχεια διώκει την γυναίκα (τον λαό του Θεού – 
δείτε Αποκ. 12/ιβ’ 13). Πώς θα μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυ-
τό της απέναντι σε έναν δράκο; Αλλά και εκείνη διαφεύγει με θαυ-
ματουργικό τρόπο (εδ. 14). Στην τρίτη προσπάθεια να καταστρέψει 
τους εκλεκτούς του Θεού, ο δράκος προκαλεί πλημμύρα για να 
παρασύρει την γυναίκα (εδ. 15). Και πάλι η ανισότητα είναι έκδηλη, 
αλλά και πάλι ο Θεός επεμβαίνει και την απελευθερώνει (εδ. 16). Ο 
δράκος τώρα στρέφει την προσοχή του στο υπόλοιπο του σπέρμα-
τος της γυναικός. Είναι εξαγριωμένος και πολεμάει εναντίον τους. 
Σε όλη την ιστορία βλέπουμε ξεκάθαρα το πώς διώχτηκε και κατα-
δυναστεύθηκε ο λαός του Θεού στο πέρασμα των αιώνων. Βλέπο-
ντας πόσο άνιση είναι η μάχη αναρωτιόμαστε πώς θα επιβιώσουν 
οι πιστοί. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται στην Α-
ποκ. 14/ιδ’ όπου βλέπουμε τους πιστούς να στέκονται απελευθε-
ρωμένοι μπροστά στο θρόνο του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Όταν αισθανόμαστε κατα- κυριευμένοι από δυνάμεις ανώτερες από 
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εμάς, πώς μπορούμε να λάβουμε δύναμη από τον Κύριο που είναι ανώτερος 
πάντων; 

 

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΕΚΔΙΩΚΕΤΑΙ 
 

Όπως είδαμε, ο πόλεμος στον ουρανό δεν περιορίστηκε εκεί αλλά 
επεκτάθηκε και στη γη. Για ένα διάστημα, όπως φαίνεται, ο Σατα-
νάς («ο κατήγορος των αδελφών ημών», Αποκ. 12/ιβ’ 10) παρου-
σιαζόταν μπροστά στον θρόνο του Θεού και κατηγορούσε το λαό 
Του. Ο Ιώβ υπέστη έντονα αυτές τις κατηγορίες. 
Διαβάστε Λουκά 10/ι’ 1-21. Τι λέει εδώ ο Χριστός για τον Σατανά; 
……………………………………………………………………………. 
Πριν στείλει τους εβδομήκοντα, ο Ιησούς τους παρήγγειλε να μην 
έχουν επιπλέον ρούχα ή χρήματα μαζί τους (Λουκά 10/ι’ 4) και να 
ζητάνε από τον Θεό να ευλογήσει τους οικοδεσπότες τους (εδ. 5). 
Τους προειδοποίησε πως θα ήταν σαν τα αρνιά που περπατάνε 
ανάμεσα σε λύκους (Λουκά 10/ι’ 3) – κάτι το οποίο σχετίζεται με 
την Αποκ. 12/ιβ’, όπου ο δράκος επιχειρεί να κάνει πόλεμο με τον 
λαό του Θεού. 
Όταν επέστρεψαν οι μαθητές (Λουκά 10/ι’ 17), ανέφεραν χαρούμε-
νοι ότι ακόμη και τα δαιμόνια υποτάσσονταν σ’ αυτούς, γεγονός 
που πρέπει να έδωσε μεγάλη χαρά στον Ιησού (Λουκά 10/ι’ 21). Σ’ 
αυτά τα πλαίσια ο Ιησούς δηλώνει για τον Σατανά που πέφτει σαν 
αστραπή από τον ουρανό. Προειδοποιεί όμως τους μαθητές Του, 
να μην βασίζουν τη χαρά τους στην επιτυχία τους κατά των δαιμο-
νίων, αλλά στο ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στον ουρανό 
(Λουκά 10/ι’ 20). Αυτή η υπενθύμιση θέτει την σωτηρία του αν-
θρώπου στα χέρια του Σωτήρα μας. Ο Ιησούς νίκησε τον εχθρό, 
όχι εμείς! Οι ακόλουθοι του Ιησού ωστόσο, έχουν το προνόμιο να 
μαρτυρήσουν για την σωτηρία που ο Ιησούς κέρδισε. Το περιστα-
τικό αυτό στο Λουκά 10/ι’ 17-20 δείχνει να συνδέει το έργο της 
μαρτυρίας που εμπιστεύτηκε ο Ιησούς στους ακολούθους Του με 
τη νίκη επί του Σατανά σ’ αυτήν τη Μεγάλη Διαμάχη. Το έργο της 
μαρτυρίας διαβρώνει τη δύναμη του Σατανά προς τους ανθρώπους 
και δίνει την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να επεκτείνει τα σύνορα 
της βασιλείας του Θεού. Η νίκη κατά του εχθρού είναι εφικτή μόνο 
επειδή ο Ιησούς τον νίκησε στο σταυρό. Ο Παύλος δηλώνει ότι ο 
Ιησούς «απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας» θριάμβευσε 
εναντίον τους (Κολ. 2/β’ 15). Μέσω του Ιησού, ο λαός του Θεού 
μπορεί να θριαμβεύσει. Ο αφανισμός του Σατανά είναι βέβαιος. 
«Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή έξω» (Ιωάν. 
12/ιβ’ 31) και δεν θα βλάψει ποτέ ξανά το λαό του Θεού. Μπορού-
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με να χαιρόμαστε γιατί η μάχη είναι του Κυρίου! 
ΣΚΕΨΗ: «Χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς». 
Ποια η σημασία αυτών των λόγων, και γιατί είναι λόγος να χαιρόμαστε;  

 

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 
 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΑΧΗ 
 

Όπως ένα δηλητηριώδες φίδι που μόλις έχει σκοτωθεί, μπορεί λό-
γω αντανακλαστικών να εκτινάξει το δηλητήριο του εάν το πιάσετε, 
έτσι και το «δάγκωμα» του Σατανά είναι εξίσου θανατηφόρο. Μπο-
ρεί να ηττήθηκε στον Γολγοθά αλλά ο κίνδυνος εξακολουθεί να υ-
πάρχει. 
Διαβάστε Ιωάν. 16/ις’ 33. Πώς προειδοποίησε ο Ιησούς τους μαθη-
τές Του για τη συνεχή μάχη ενάντια στο κακό; 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Ιησούς μίλησε ξεκάθαρα στους ακολούθους Του πως δεν θα 
ήταν όλα ευνοϊκά και έστρεψε την προσοχή τους στις προκλήσεις, 
εστιάζοντας στη νίκη που θα είχαν μέσω Εκείνου. Βάση αυτού ο 
Παύλος διαβεβαιώνει τους πιστούς στη Ρώμη ότι ο Θεός θα συ-
ντρίψει τον Σατανά (Ρωμ. 16/ις’ 20). Και ο Ιωάννης ανέφερε το ίδιο 
όσον αφορά την εκκλησία των εσχάτων ημερών – η νίκη τους θα 
είναι βέβαιη μέσω του αίματος του Αμνού (Αποκ. 12/ιβ’ 11). 
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 1,2. Ποιοι είναι οι «μάρτυρες» και πώς μας 
ενθαρρύνουν; Δείτε Εβρ. 11/ια’. 
……………………………………………………………………………. 
Στην Εβρ. 11/ια’ αναφέρεται εν συντομία η ζωή ορισμένων από 
των πιο γνωστών ηρώων της πίστης. Ο Άβελ πρόσφερε την τέλεια 
θυσία, και παρότι «αποθανών, έτι λαλεί». Ο Ενώχ είχε τόσο συχνή 
επικοινωνία με τον Θεό που τον παρέλαβε μαζί Του στον ουρανό. 
Ο Νώε προειδοποίησε για κρίση και κατακλυσμό, κηρύττοντας την 
σωτηρία σε έναν κόσμο που πνιγόταν στην αμαρτία. Ο Αβραάμ 
άφησε την άνετη ζωή του τόπου του για την γη που του δόθηκε η 
υπόσχεση. Με πίστη η Σάρρα γέννησε τον γιο της επαγγελίας σε 
προχωρημένη ηλικία. Ο Μωυσής επέλεξε να υποφέρει με τον λαό 
του Θεού παρά να ζει στο παλάτι της Αιγύπτου. Και η Ραάβ, πι-
στεύοντας έγινε μάρτυρας του μεγαλείου του Θεού (Ναυή 2/β’ 9-
11). Αυτοί είναι ορισμένοι μόνο από το νέφος των μαρτύρων που 
αναφέρεται στην Εβρ. 12/ιβ’ 1. Δεν ήταν παθητικοί παρατηρητές, 
όπως οι θεατές που παρακολουθούν έναν αγώνα, αλλά ενεργοί 
μάρτυρες της πιστότητας του Θεού και της βοήθειάς Του στους 
αγώνες που αντιμετώπισαν. Δεν είμαστε μόνοι στην Μεγάλη Δια-
μάχη. 
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ΣΚΕΨΗ: Μελετήστε τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Εβρ. 11/ια’. Τι ενθάρ-
ρυνση μας δίνει το γεγονός ότι δεν ήταν αναμάρτητοι, αλλά άνθρωποι με φοβίες 
και αδυναμίες όπως εμείς; 
 

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου       Δύση ηλίου: 17:15’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το γιατί εμφανίστηκε η αμαρτία στον 
Εωσφόρο. Η Ε. Χουάιτ γράφει ότι, «λίγο κατ’ ολίγο ο Εωσφόρος 
άρχισε να υποθάλπει την επιθυμία της αυτοεξύψωσης» Π.Π. σ. 3. 
Το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε ένα τέλειο ον, αποδεικνύει ότι η 
ελεύθερη βούληση είναι μέρος της διακυβέρνησης του Θεού. Ο 
Θεός δημιούργησε όλες τις υπάρξεις καλές, και ηθικές. Δεν υπήρχε 
τίποτα σ’ αυτές που να τις κάνει να ρέπουν προς το κακό. Τότε, 
πώς ξεκίνησε η αμαρτία στον Εωσφόρο; Δεν υπάρχει αιτιολογία 
για την αμαρτία. Εάν υπήρχε αιτιολογία για την αμαρτία, τότε ο 
Θεός θα ήταν υπεύθυνος γι’ αυτήν. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει 
μία αιτία, όμως η αμαρτία δεν έχει αιτία, δεν υπάρχει καμία δικαιο-
λογία γι’ αυτήν. Είναι παράλογη και άτοπη. Ο Εωσφόρος δεν είχε 
καμία δικαιολογία για τις πράξεις του – ειδικά αυτός που ήταν τόσο 
ευνοημένος από τον Θεό. Ωστόσο, με την κατάχρηση του δικαιώ-
ματος της ελεύθερης βούλησης, ο Εωσφόρος με κάποιον τρόπο 
διεφθάρη, και από «υιός της αυγής» έγινε Σατανάς – «κατήγορος». 
Παρότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, γνωρίζουμε αρ-
κετά ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί με το ιερό δώρο της ελεύθε-
ρης βούλησης. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Η ζήλια έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση του Σατανά ενά-

ντια στον Θεό. Τι ζημιά προκάλεσε; Πώς μπορούμε να μάθουμε 
να πολεμάμε ενάντια σ’ αυτό το τόσο κοινό συναίσθημα; 

2.  Αναλογιστείτε περισσότερο το θαυμάσιο δώρο της ελεύθερης 
βούλησης που έχουμε. Πώς χρησιμοποιούμε αυτό το δώρο στην 
καθημερινότητά μας; Προσέξτε τις τρομερές συνέπειες της λαν-
θασμένης χρήσης του. Πώς μπορούμε να μάθουμε να το χρησι-
μοποιούμε σωστά; 

3.  Σκεφτείτε το ρόλο του νόμου, στα πλαίσια της ελεύθερης βού-
λησης. Η ισχύ του νόμου μαρτυρεί την ύπαρξη της ελεύθερης 
βούλησης. Ποιος άλλωστε θα ήταν ο σκοπός του ηθικού νόμου 
εάν ηθικά δημιουργήματα δεν μπορούσαν να επιλέξουν να τον 
τηρήσουν; Μείνετε στις επιπτώσεις του νόμου σχετικά με την αν-
θρώπινη ελευθερία. 

4.  Πολλοί δεν πιστεύουν ότι ο Διάβολος είναι υπαρκτό πρόσωπο. 
Γιατί αυτή η άποψη δεν βασίζεται στην Αγία Γραφή; 
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2 Ιανουαρίου – 8 Ιανουαρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΜ 
 
 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, 
και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θέλει σου συ-
ντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού.» Γένεση 3/γ’ 15.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α’ 28, 
Ρωμ. 8/η’ 17, Ματθ. 6/ς’ 26, Γέν. 2/β’ 15-17, 3/γ’ 1-7, 10-19. 
 
Μετά τη δημιουργία του κόσμου ο Θεός δήλωσε πως όλα ήταν 
«καλά λίαν» (Γέν. 1/α’ 31). Σήμερα ωστόσο, είναι εμφανές ότι δεν 
είναι «καλά λίαν» και ότι παρά τις προσπάθειες για βελτίωση της 
κατάστασης, ο κόσμος μας εξακολουθεί να είναι χαώδης, να επι-
κρατεί ανασφάλεια, βία, πόλεμος, μόλυνση, καταπίεση και εκμε-
τάλλευση.  
Πώς βρεθήκαμε σ’ αυτήν την κατάσταση; Η απάντηση βρίσκεται 
στην Μεγάλη Διαμάχη που ξεκίνησε στον ουρανό, και δυστυχώς, 
από την αρχή κιόλας μεταφέρθηκε στη γη. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε πώς εκμεταλλεύτηκε ο Σατανάς την 
ελευθερία βούλησης του ανθρώπου και ξεκίνησε την καταστροφή 
που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Η ιστορία της Πτώσης μάς θυμίζει 
έντονα ότι θα είμαστε ασφαλείς εάν πιστεύουμε και υπακούμε σ’ 
αυτά που μας λέει ο Θεός. 
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Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
 

ΤΡΕΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ 
 

Στα πλαίσια της Δημιουργίας, στη Γεν. 1/α’, η φράση «και είδεν ο 
Θεός… ότι ήτο καλόν» αναφέρεται επτά φορές: φως (1/α’ 4), ξηρά 
γη και θάλασσες (εδ. 10), χόρτα και καρποφόρα δένδρα (εδ. 12), 
ήλιος, φεγγάρι και αστέρια (εδ. 16), κήτη, ψάρια, και πουλιά (εδ. 
21) και όλα τα ζώα και ερπετά (εδ. 25). Όταν ο Θεός ολοκλήρωσε 
το έργο Του, διαβάζουμε: «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε, 
και ιδού, ήσαν καλά λίαν» (Γέν. 1/α’ 31). Όταν δήλωσε ότι όλα όσα 
έκανε «ήσαν καλά λίαν», ο Θεός «ευλόγησε» τρία σημεία της δημι-
ουργίας Του. Αρχικά, ευλόγησε τις θαλάσσιες υπάρξεις και τα που-
λιά. Τους έδωσε την εντολή «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμί-
σατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις, και τα πετεινά ας πληθύνωνται 
επί της γης» (Γέν. 1/α’ 22). Στη συνέχεια, όταν ο Θεός δημιούργησε 
τον Αδάμ και την Εύα τους ευλόγησε και τους έδωσε την ίδια εντο-
λή, «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την γην» (1/α’ 28). 
Διαβάστε Γέν 1/α’ 22,28. Και οι δύο ευλογίες ξεκινάνε με τον ίδιο 
τρόπο. Τι προστίθεται, όμως, στην ευλογία του Αδάμ και της Εύας; 
……………………………………………………………………………. 
Οι άνθρωποι, τα ψάρια και τα πουλιά, έχουν την ίδια εντολή από 
τον Θεό να αυξηθούν και να πολλαπλασιασθούν, με τη μόνη δια-
φορά ότι στον Αδάμ και στην Εύα δόθηκε η ευθύνη της φροντίδας 
της γης και όλων των υπάρξεων της. Εδώ βλέπουμε το πόσο 
σπουδαίο είναι να είσαι δημιουργημένος κατ’ εικόνα Θεού. Ο Δημι-
ουργός προσκάλεσε τους προπάτορές μας να έχουν μία στενή 
σχέση μαζί Του και να φροντίζουν την δημιουργία Του (δείτε Ρωμ. 
8/η’ 17, Εβρ. 1/α’ 2,3). Η τρίτη ευλογία δίνεται στην έβδομη ημέρα, 
στο Σάββατο (Γέν. 2/β’ 3). Και εδώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι 
ανώτεροι από τα ζώα, καθώς δημιουργήθηκαν να έχουν μία ιδιαί-
τερη σχέση με τον Δημιουργό τους, με τρόπο που τα υπόλοιπα 
δημιουργήματα δεν μπορούν να έχουν. Και πάλι βλέπουμε αδιαμ-
φισβήτητες ενδείξεις της ιδιαίτερης σχέσης που δόθηκε στους αν-
θρώπους κατά τη δημιουργία. Ο Ιησούς τόνισε αυτό το σημείο λέ-
γοντας: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρου-
σιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ 
σας ο ουρανίος τρέφει αυτά, σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών;» 
(Ματθ. 6/ς’ 26). Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τα υπόλοιπα 
δημιουργήματα, βλέπουμε ο Θεός έδειξε καθαρά πως οι άνθρωποι 
είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιον τρόπο η Βιβλική αναφορά της Δημιουργίας δίνει αξία στον 
άνθρωπο σε αντίθεση με την θεωρία της εξέλιξης; Υπό το φως της Βιβλικής ανα-
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φοράς για την ανθρώπινη προέλευση, αναρωτηθείτε: Συμπεριφέρεστε στους 
ανθρώπους όπως θα έπρεπε; 

 
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 
 

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ 
 
Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα θέτοντας διαχωρισμούς και ξεκά-
θαρα όρια: φώς και σκοτάδι, νερό πάνω στο στερέωμα και νερό 
κάτω στη γη, ξηρά και θάλασσα, μέρα και νύχτα, ζώα κατά το είδος 
αυτών, μία μέρα ξεχωριστή από τις άλλες, την γυναίκα ξεχωριστή 
από τον άνδρα, και ένα δένδρο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. 
Διαβάστε Γέν. 1/α’ 4,6,7,14,18,21,24,25. Γιατί είναι σημαντικό το ότι 
τέθηκαν όρια πριν τη δημιουργία του ανθρώπου; 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τα θηρία, και τα πουλιά (Γέν. 
2/β’ 7,19), δημιούργησε επίσης και όμορφα δέντρα με εύγεστους 
καρπούς «εκ της γης» (εδ. 8,9). Επίσης, επέλεξε ξεχωριστό μέρος 
για να φυτέψει έναν κήπο. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε την 
ομορφιά του, μιας και οι όμορφοι κήποι που βλέπουμε σήμερα α-
ντανακλούν ένα μικρό μόνο μέρος της ομορφιάς του κήπου της 
Εδέμ. Στο μέσο της Εδέμ (ξεχωριστά από την υπόλοιπη δημιουρ-
γία) υπήρχαν δύο ιδιαίτερα δέντρα – το δέντρο της ζωής και το δέ-
ντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ο καρπός του δεύτερου 
δέντρου δεν έπρεπε να καταναλωθεί, διαφορετικά θα υπήρχαν 
τρομερές συνέπειες (Γέν. 2/β’ 17). 
Διαβάστε Γέν. 2/β’ 15-17. Πώς βλέπουμε την ιδέα του ξεχωριστού 
στην δοκιμασία υπακοής στον Θεό; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο διαχωρισμός είναι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος: μπορείτε να 
φάτε από όλα τα δέντρα εκτός από αυτό που έχει ξεχωριστεί από 
τα υπόλοιπα. Τίποτα δεν είναι διφορούμενο στα λόγια του Θεού. Ο 
Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν με ηθική, και η ηθική δεν υφίστα-
ται χωρίς ελευθερία. Έτσι, ήρθαν αντιμέτωποι με μία δοκιμασία 
που θα έδειχνε πώς θα χειρίζονταν αυτή τους την ελευθερία. «Το 
δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού είχε ορισθεί για τη 
δοκιμή της υπακοής στο Θεό και της αγάπης τους προς Αυτόν. Ο 
Θεός έκρινε κατάλληλο να τους θέσει αυτόν το μοναδικό περιορι-
σμό όσον αφορά στη χρήση όλων των αγαθών του κήπου. Αν ό-
μως παρέβλεπαν το θέλημα Του στον ιδιαίτερο αυτόν πειρασμό, 
θα ήταν ένοχοι παράβασης.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 32. 
ΣΚΕΨΗ: Από ποια πράγματα στη ζωή σας πρέπει να διαχωριστείτε; 
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Τρίτη 5 Ιανουαρίου 

 
Η ΠΤΩΣΗ: ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
Το φίδι, το «φρονιμώτερον» όπως αναφέρεται από όλα τα ζώα 
(Γέν. 3/γ’ 1), αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο στην ιστορία της Αγίας 
Γραφής. Ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι για να θεραπευθούν 
όσοι είχαν δαγκωθεί από αυτά τα θανάσιμα ερπετά στην έρημο 
(Αρ. 21/κα’ 5-9). Το ίδιο χάλκινο φίδι έγινε αντικείμενο λατρείας, 
έως ότου καταστράφηκε από τον βασιλιά Εζεκία περίπου επτακό-
σια χρόνια μετά (Β’ Βασ. 18/ιη’ 4). Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, «ο 
όφις ο αρχαίος» αναφέρεται ξεκάθαρα ως ο «καλούμενος Διάβολος 
και Σατανάς» (Αποκ. 12/ιβ’ 9). 
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 1-5. Ποια τακτική χρησιμοποίησε ο Σατανάς για 
να εξαπατήσει την Εύα; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Τα πρώτα λόγια που ξεστόμισε το φίδι ήταν λόγια αμφιβολίας: «Τω 
όντι είπεν ο Θεός» (Γέν 3/γ’ 1). Αντί η Εύα να αναρωτηθεί πώς της 
μίλησε το φίδι, έπεσε αμέσως στον πειρασμό. Όταν ο Σατανάς ρώ-
τησε, «Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του 
παραδείσου;» (Γέν 3/γ’ 1) υπαινισσόταν πως ο Θεός τους απαγό-
ρεψε να φάνε από όλα τα δένδρα του παραδείσου, κάτι το οποίο 
ποτέ δεν τους απαγόρεψε ο Θεός να κάνουν. Σ’ αυτό το σημείο 
αμφισβητείται ο χαρακτήρας του Θεού. Εδώ έχουμε μία άμεση επί-
θεση σ’ Αυτόν. Το φίδι θα πρέπει να μπέρδεψε την Εύα επειδή 
στην απάντησή της προσθέτει μία λεπτομέρεια που ο Θεός δεν 
είχε δώσει: «Μη φάγητε απ’ αυτού, μηδέ εγγίσητε αυτόν, διά να μη 
αποθάνητε.» (Γέν. 3/γ’ 2,3, συγκρίνετε με 2/β’ 17). Πολύ πιθανόν 
το μη αγγίσετε να το πρόσθεσε αυτή έτσι μπερδεμένη καθώς ήταν. 
Με την επιτυχία του αυτή, ο Σατανάς έγινε ακόμη πιο τολμηρός και 
προκάλεσε άμεσα την εξουσία του Θεού: «Δεν θέλετε βεβαίως α-
ποθάνει» (Γέν. 3/γ’ 4). Το γεγονός ότι το φίδι ήταν ζωντανό παρότι 
βρισκόταν στο δέντρο και άγγιζε τον καρπό, έκανε τα λόγια του 
ακόμη πιο αξιόπιστα. Τέλος, εξέφρασε την τελευταία του σκέψη: 
«αλλ’ εξεύρει ο Θεός, ότι καθ’ ην ημέραν φάγητε απ’ αυτού, θέλου-
σιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζο-
ντες το καλόν και το κακόν» (εδ. 5). Ο πειραστής παρουσίασε τον 
Θεό ως έναν ψεύτη που τους στερούσε κάτι καλό. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Σατανάς ανάμιξε την αλήθεια με το ψέμα. Υπάρχουν σήμερα πράγμα-
τα που πιστεύουν οι άνθρωποι τα οποία στην πραγματικότητα είναι αλήθεια 
αναμιγμένη με ψέμα; Γιατί αυτή η ανάμιξη αποτελεί έναν θανάσιμο συνδυασμό;
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Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 

 
Η ΠΤΩΣΗ: ΜΕΡΟΣ Β’ 

 
Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωσή Του (Γέν. 1/α’ 26). Το δόλωμα του πειραστή ήταν πως η 
βρώση του απαγορευμένου καρπού θα τους έκανε όμοιους με τον 
Θεό. Στην πραγματικότητα ήταν ήδη όμοιοι με τον Θεό μιας και 
είχαν πλασθεί κατ’ εικόνα Του. Το θλιβερό είναι ότι στο αποκορύ-
φωμα του πειρασμού έχασαν τον προσανατολισμό τους από αυτήν 
την ιερή αλήθεια.  
Επιπλέον, μέρος της ανυπακοής του Αδάμ και της Εύας είχε να 
κάνει με την επιλογή τους να φάνε κάτι πέρα από τα όρια που είχε 
θέσει ο Θεός που προμήθευσε την τροφή τους. Είναι σαν να κα-
λούμε κάποιον στο σπίτι μας για φαγητό και αντί να φάει μαζί μας 
στο τραπέζι, πηγαίνει στην κουζίνα για να φάει ό,τι του αρέσει. Ε-
κτός του ότι μ’ αυτόν τον τρόπο μας προσβάλλει ως οικοδεσπότες, 
δείχνει και ότι δεν εκτιμάει τη σχέση του μαζί μας. 
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 4-7. Ο πειραστής διαβεβαίωσε την Εύα πως με 
την βρώση του καρπού θα ανοίγονταν τα μάτια της. Τι είδαν οι 
πρωτόπλαστοι μόλις άνοιξαν τα μάτια τους, και τι συμβολίζει αυτό 
που είδαν; 
………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………….... 
Η Εύα κατακυριεύθηκε από τις αισθήσεις της (Γέν. 3/γ’ 6). Το δέ-
ντρο ήταν ελκυστικό, και καθώς έτρωγε τον καρπό αισθάνθηκε ευ-
φορία. Όταν μοιράστηκε την εμπειρία της με τον Αδάμ, τα μάτια 
τους πραγματικά άνοιξαν (εδ. 7), αλλά ντράπηκαν μ’ αυτό που εί-
δαν.  
Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι η απόρριψη του Θεού 
ως Προμηθευτή κάθε καλού, και η επιλογή ανθρώπινης λύσης για 
την κάλυψη των αναγκών. Ο Θεός είχε διαβεβαιώσει τον Αδάμ και 
την Εύα για την τροφή τους. Η βρώση του απαγορευμένου καρπού 
ήταν μία κίνηση απληστίας που έδειχνε έλλειψη εμπιστοσύνης. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι απαγορευμένοι καρποί, συνήθως δελεαστικοί και πολλά υπο-
σχόμενοι, προσφέρονται σήμερα; Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από το ίδιο 
λάθος όταν μας παρουσιάζονται με τόσο ισχυρή απάτη; 

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……..……………………………………………………………………… 
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Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 
 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

Ίσως ποτέ να μην μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τη ζημιά 
που προκλήθηκε με την Πτώση. Ό,τι είχε κάνει ο Θεός την εβδο-
μάδα της Δημιουργίας είχε αρχίσει να φθείρετε. Οι σχέσεις που ο 
Θεός είχε θεμελιώσει, άρχισαν να κλονίζονται: η σχέση μεταξύ 
Θεού και ανθρώπων (κρύφθηκαν από την παρουσία Του), η σχέση 
μεταξύ ανθρώπων (ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα για τα προβλήμα-
τά του), αλλά και η σχέση του ανθρώπου με την φύση (το φίδι έγινε 
εχθρός, το έδαφος θα παρήγαγε αγκάθια και τριβόλια, και ο άν-
θρωπος θα έβγαζε το ψωμί του με τον ιδρώτα του). 
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 10-19. Τι φανερώνουν οι δικαιολογίες των πρω-
τόπλαστων για την ζημιά που είχε ήδη γίνει; 
………………………………………………………………………….... 
Προσέξτε πώς αντιμετώπισε ο Θεός τις δικαιολογίες τους. Προτού 
ο Θεός τούς λυτρώσει, ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να αποδεχθούν 
την ευθύνη τους γι’ αυτό που έκαναν. Έτσι, ο Θεός τούς εξήγησε τα 
αποτελέσματα των πράξεών τους. Πρώτα, καταράστηκε το φίδι να 
τρώει χώμα και να είναι εχθρός με το σπέρμα της γυναίκας, το ο-
ποίο στο τέλος θα του σύντριβε το κεφάλι (Γέν. 3/γ’ 14,15). 
Στην συνέχεια, ο Κύριος είπε στην Εύα ότι θα γεννούσε με μεγάλο 
πόνο τα παιδιά της (Γέν. 3/γ’ 16). Ενώ ο Αδάμ θα εξασφάλιζε πλέ-
ον την τροφή του με κόπο και ιδρώτα (Γέν. 3/γ’ 17-19). Ο Αδάμ και 
η Εύα είχαν πλέον να επιλέξουν αν θα συνέχιζαν την ανυπακοή ή 
αν θα επέστρεφαν στον Θεό. Το να αποδέχονταν την ευθύνη για το 
λάθος τους ήταν το πρώτο βήμα για την επιστροφή τους στον Θεό, 
αλλά δεν ήταν αρκετό για να λυθεί το πρόβλημα που προκάλεσε η 
αμαρτία στην ανθρωπότητα. Υπήρχε η ανάγκη για μία λύση που 
θα εξασφάλιζε το μέλλον της ανθρώπινης φυλής. Έτσι, ο Θεός θυ-
σίασε ένα ζώο που συμβόλιζε τον Σωτήρα (Γέν. 3/γ’ 21). Ένα πλά-
σμα – ένα φίδι, τους οδήγησε στην απώλεια, και ένα άλλο πλάσμα 
– ένα αρνί, απεικόνιζε τον Σωτήρα, Εκείνον που θα τους εξασφάλι-
ζε το μέλλον, θα τους αποκαθιστούσε και θα τους συμφιλίωνε (δεί-
τε Γέν. 3/γ’ 15). Έτσι, ο Αδάμ και η Εύα από κυρίαρχοι της γης, 
εξαρτιόνταν πλέον από αυτήν και ο ένας από τον άλλον όπως ποτέ 
πριν. «Ανάμεσα στις υπάρξεις του ζωικού βασιλείου ο Αδάμ έστεκε 
σαν βασιλιάς, και όσο διαρκούσε η αφοσίωσή του στο Θεό, ολό-
κληρη η φύση αναγνώριζε την εξουσία του. Όταν όμως έγινε πα-
ραβάτης, η κυριαρχία του χάθηκε.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 16. 
ΣΚΕΨΗ: Αμέσως μετά την Πτώση, μας δίνεται η ελπίδα της σωτηρίας. Δείτε Γέν. 
3/γ’ 15. Πώς μπορείτε να κάνετε αυτήν την ελπίδα δική σας; Πώς μπορείτε να 
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χαίρεστε μ’ αυτήν όταν ξέρετε ότι εφαρμόζει και σε σας ανεξαρτήτου των παλιών 
επιλογών σας; 

 
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου       Δύση ηλίου: 17:21’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 
Αν και είμαστε πολύ μακριά από την αρχική Δημιουργία, ακόμη και 
τώρα μπορούμε να δούμε ορισμένα πράγματα που μας μιλούν για 
την καλοσύνη του Θεού. Η απίστευτη ομορφιά και ο υπέροχος 
σχεδιασμός των πραγμάτων, όλα μαρτυρούν για την αγάπη του 
Δημιουργού μας. Σκεφθείτε την ποικιλομορφία των φρούτων και 
των λαχανικών. Όλα αυτά είναι τυχαία τόσο νόστιμα και ωφέλιμα 
για την υγεία μας; Τυχαία αυξάνονται από το έδαφος; Και βέβαια 
όχι. Μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση σ’ όλα αυτά τα αγαθά και 
εξαιτίας των φυσικών καταστροφών πολλοί άνθρωποι να λιμοκτο-
νούν, ωστόσο, αυτό μαρτυρά τη ζημιά που προκάλεσε η αμαρτία 
στον κόσμο μας. Αλλά εάν μπορούμε, για μια στιγμή, να αφήσουμε 
πίσω μας αυτή τη ζημιά και να δούμε απλώς την δημιουργία, θα 
εκπλαγούμε. Τι θαυμάσια μαρτυρία για την αγάπη του Θεού! Αρκεί 
να θυμόμαστε: η ελπίδα δεν βρίσκεται στην δημιουργία, αλλά στον 
Ίδιο τον Δημιουργό. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Δεν πλασθήκαμε για να πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι κάτι που οι 

άνθρωποι δεν έπρεπε ποτέ να βιώσουν. Ωστόσο, σκεφτείτε όλες 
τις υποσχέσεις της Αγίας Γραφής που μας έχουν δοθεί για την 
αιώνια ζωή. Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν μπροστά στο τρο-
μερό πλήγμα του θανάτου; 

2.  Ποια σημεία της δημιουργίας στον κόσμο μας, σας δείχνουν με 
έντονο τρόπο την ύπαρξη του Θεού και την αγάπη Του για εμάς; 

3.  Διαβάστε ξανά στη Γέν. 3/γ’ τις δικαιολογίες που πρόφεραν ο 
Αδάμ και η Εύα για την αμαρτία τους. Γιατί δικαιολογούμε τόσο 
εύκολα την αμαρτία; Κι εμείς δεν κάνουμε το ίδιο πολλές φορές 
λέγοντας ότι φταίει το περιβάλλον, η κληρονομικότητα ή άλλοι 
άνθρωποι για τα δικά μας λάθη; Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε 
από αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο σκέψης και να αναλάβουμε την 
ευθύνη των πράξεών μας; 
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9 Ιανουαρίου – 15 Ιανουαρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

3. ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «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 εγκαταλείψει, εωσού κάμω όσα ελάλησα προς σε.» Γένεσις 28/κη’ 15.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν 4/δ’ 1-15, 
Γέν. 3/γ’ 9,10, 4/δ’ 9, Γέν. 6/ς’ 1-13, Ψαλμ. 51/να’ 1, Γέν. 22/κβ’ 1-
19, Γέν. 28/κη’ 12-15. 
 
Οι ιστορίες της Αγίας Γραφής, μετά την Πτώση, περιέχουν απάτη, 
και διαλυμένες σχέσεις σε χειρότερο βαθμό από ό,τι είδαμε στην 
Εδέμ. Η Μεγάλη Διαμάχη είχε εξαπλωθεί σε όλη την γη. 
Στην ιστορία του Κάιν και του Άβελ, η λατρεία γίνεται η αφορμή για 
σύγκρουση που οδηγεί στον πρώτο θάνατο στην ιστορία του αν-
θρώπου.  
Στην ιστορία του κατακλυσμού βλέπουμε πως η επανάσταση και η 
αμαρτία κατέστρεψαν όλα όσα ο Θεός είχε δημιουργήσει. Η αμαρ-
τία δεν φθείρει απλώς την δημιουργία, την καταστρέφει. 
Η εμπειρία του Αβραάμ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική μέσα σ’ αυτή 
την διαμάχη, καθώς ο Θεός εκδηλώνει την προθυμία Του να επω-
μιστεί τις συνέπειες της ανυπακοής, και γίνεται Αντικαταστάτης 
μας. 
Στη συνέχεια, στις ιστορίες του Ιακώβ και του Ησαύ, και του Ιωσήφ 
και των αδελφών του, βλέπουμε πώς προσπαθεί ο Σατανάς να 
διαλύσει οικογένειες και συγγένειες. 
Και όμως, μέσα σ’ όλα αυτά βλέπουμε την πιστότητα του Θεού, και 
την φροντίδα Του προς τα κατατρεγμένα παιδιά Του.  
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Κυριακή 10 Ιανουαρίου 
 

ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ 
 

Διαβάστε Γέν. 4/δ’ 1-15. Τι μας λέει αυτή η ιστορία για το πόσο βα-
θιά είχε εισχωρήσει η αμαρτία; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Με την γέννηση του Κάιν η Εύα ήταν πολύ χαρούμενη. Πίστεψε ότι 
είχε γεννήσει Εκείνον που ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί (Γέν. 3/γ’ 
15). «Απέκτησα άνθρωπον διά του Κυρίου» (Γέν. 4/δ’ 1). Δεν ανα-
φέρεται τίποτα για τα παιδικά χρόνια του Κάιν και τα αισθήματα 
των νέων γονιών. Η αφήγηση συνεχίζει με τη γέννηση του δεύτε-
ρου γιου και μετά μας μεταφέρει στην λατρεία των δύο νέων προς 
τον Θεό. Ωστόσο, μερικές φορές βλέπουμε ότι οι διαφορές στον 
τρόπο λατρείας μπορεί να οδηγήσουν σε τραγωδία.  
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 9,10, 4/δ’ 9. Συγκρίνετε την αντίδραση του Αδάμ 
με του Κάιν, όταν ο Θεός τούς μίλησε μετά την αμαρτία τους. Ποιες 
οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Προσέξτε πόσο διαφορετικά ήταν τα αισθήματα του Αδάμ συγκριτι-
κά με του Κάιν. Ο Αδάμ δείχνει μπερδεμένος, τρομοκρατημένος και 
ντροπιασμένος (Γέν. 3/γ’ 10), ενώ ο Κάιν θυμωμένος (Γέν. 4/δ’ 5), 
κυνικός και επαναστατικός (Γέν. 4/δ’ 9). Δεν φέρνει κάποια φθηνή 
δικαιολογία όπως ο Αδάμ, αλλά απαντάει με ένα ψέμα. 
Ωστόσο, μέσα από αυτήν την απελπιστική κατάσταση ήρθε η ελπί-
δα και η αισιοδοξία. Με τη γέννηση του Σηθ, η Εύα και πάλι πι-
στεύει ότι γέννησε τον Σωτήρα (Γέν. 4/δ’ 25). Περιγράφει τον νεο-
γέννητο γιο της ως το «σπέρμα» που αντικατέστησε τον Άβελ – ο 
ίδιος όρος που χρησιμοποιείται και στη Γέν. 3/γ’ 15 για τον Σωτήρα 
ο οποίος θα σταθεί ανάμεσα στο φίδι και θα συντρίψει το κεφάλι 
του. Έτσι, μέσα στην απογοήτευση και στην τραγωδία, με την Με-
γάλη Διαμάχη να εξαπλώνεται, οι άνθρωποι αναζητούν την μονα-
δική τους ελπίδα για λύτρωση. 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε τον πόνο του Αδάμ και της Εύας με τον φόνο του γιού τους 
από τον άλλον τους γιο. Στην πραγματικότητα, έχασαν δύο γιους. Πώς μπορούμε 
να δούμε τις τρομερές συνέπειες της αμαρτίας πέρα από την ίδια την αμαρτία; 
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Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 
 

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 
 
Διαβάστε Γέν. 6/ς’ 1-13. Πώς βλέπουμε τη Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ 
του καλού και του κακού να εκφράζεται εδώ, σε ποιο έντονο όμως 
βαθμό; 
..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Στον κατακλυσμό βλέπουμε μία μερική ανατροπή της Δημιουργίας. 
Πολλά από όσα ο Θεός διαχώρισε, ενώνονται και πάλι. Τα πάνω 
νερά με τα κάτω νερά, η θάλασσα με την ξηρά γη, τα ψάρια της 
θάλασσας, τα πουλιά του ουρανού και όλες οι ζωντανές υπάρξεις 
στη γη, όλα ενώνονται. Η γη μοιάζει και πάλι «άμορφη και έρημη» 
(Γέν. 1/α’ 2). 
Παρά την φαινομενική νίκη των δυνάμεων του κακού, η δημιουργι-
κή ευφυΐα του Θεού εξακολουθεί να ενεργεί. Αρχικά, ξεχωρίζει τον 
Νώε (έναν δίκαιο και τέλειο άνθρωπο) από τους ανθρώπους της 
εποχής του που ήταν διεφθαρμένοι και κάθε σκέψη τους ήταν στο 
κακό και τη βία (σύγκρινε με Γέν. 6/ς’ 8,9 και εδ. 5, 11-13). Στη συ-
νέχεια ο Θεός λέει στον Νώε να κτίσει ένα μεγάλο πλοίο. Διαχωρί-
ζει μία μικρή ομάδα ανθρώπων, πουλιών και ζώων – και τα τοπο-
θετεί στην κιβωτό για να είναι ασφαλή από την επερχόμενη κατα-
στροφή. Με τη χάρη του Θεού, η ζωή θα συνεχιζόταν και ένας νέ-
ος, αναδημιουργημένος κόσμος θα ξεκινούσε μέσα από τα ερείπια 
του παλαιού. 
Και πάλι όμως, λίγο μετά τον Κατακλυσμό, καθώς ο Νώε και η οι-
κογένειά του κατοικούν τη γη, γίνεται ένα περιστατικό που δείχνει 
πόσο ευπαθής είναι η ανθρώπινη αδυναμία. Ο Νώε μεθάει και α-
κολουθεί ένα ντροπιαστικό περιστατικό (Γέν. 9/θ’ 20-27). Ακόμη και 
ένας ήρωας της πίστης (δείτε Εβρ. 11/ια’ 7) είχε τις άσχημες στιγ-
μές του. Η Μεγάλη Διαμάχη συνεχίζεται και εξελίσσεται πλέον και 
στην καρδιά των ανθρώπων. 
ΣΚΕΨΗ: Η Αγία Γραφή περιγράφει τον κατακλυσμό ως ένα γεγονός που θα εξά-
λειφε κάθε ίχνος ζωής (Γέν. 7/ζ’ 4). Μία παρόμοια έκφραση χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει τις ενέργειες του Λυτρωτή στην συγχώρηση των αμαρτιών (Ησ. 
25/κε’ 8, 43/μγ’ 25, Ψαλμ. 51/να’ 1). Είτε θα εξαλειφθεί η ζωή μας, είτε οι αμαρτίες 
μας.  

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Τρίτη 12 Ιανουαρίου 
 

ΑΒΡΑΑΜ 
 

Ενώ ο Αβραάμ είναι γνωστός για την πίστη του, στη ζωή του βλέ-
πουμε μάλλον την πιστότητα του Θεού προς αυτόν. Δύο φορές ο 
Θεός διαβεβαίωσε τον Αβραάμ ότι θα αποκτούσε γιο. Την πρώτη 
φορά όταν ήταν 75 χρόνων (Γέν. 12/ιβ’ 2,4) και την δεύτερη, μετά 
από δέκα χρόνια (Γέν. 13/ιγ’ 16). Τελικά, μετά από αρκετές πνευ-
ματικές πτώσεις του Αβραάμ, ο γιος της επαγγελίας – ο γιος της 
διαθήκης – γεννήθηκε, και η πιστότητα του Θεού προς τον ταλα-
ντευόμενο δούλο Του αποκαλύφθηκε (δείτε Γέν. 17/ιζ’ 19,21, Γέν. 
21/κα’ 3-5). 
Διαβάστε Γέν. 22/κβ’ 1-19. Ποια ελπίδα βλέπουμε εδώ όσον αφορά 
τη Μεγάλη Διαμάχη; 
…………………………………………………………………………….. 
«Ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός πρόσταξε στον Αβραάμ να σφά-
ξει το γιο του, ήταν να εντυπώσει στη σκέψη του την ευαγγελική 
αυτή αλήθεια και επιπλέον να δοκιμάσει την πίστη του. Του επι-
τράπηκε να περάσει την αγωνία των μαύρων εκείνων ημερών της 
τρομερής δοκιμασίας για να μπορέσει, από προσωπική του πείρα 
να νιώσει κάτι από το μέγεθος της θυσίας την οποία υπέστη ο 
Θεός για την απολύτρωση του ανθρώπου. Καμία άλλη δοκιμασία 
δεν θα μπορούσε να προξενήσει τέτοια ψυχική οδύνη στον Α-
βραάμ όπως η θυσία του γιου του. Ο Θεός παρέδωσε τον Υιό Του 
σε έναν εναγώνιο και επαίσχυντο θάνατο. Οι άγγελοι που παρέ-
στησαν μάρτυρες της ταπείνωσης και του ψυχικού άγχους του Υιού 
του Θεού, δεν είχαν το δικαίωμα να επέμβουν, όπως έγινε στην 
περίπτωση του Ισαάκ. Καμία φωνή δεν ακούσθηκε να πει: ‘φθάνει 
ως εδώ’. Προκειμένου να σώσει την ανθρώπινη αμαρτωλή φυλή, ο 
βασιλιάς της δόξας πρόσφερε τη ζωή Του. Τι μεγαλύτερη απόδειξη 
μπορούσε να δοθεί για την άπειρη ευσπλαχνία και αγάπη του 
Θεού; ‘Όστις τον Ίδιον Εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν 
Αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ Αυτού δεν θέλει χαρίσει εις 
ημάς τα πάντα;’ (Ρωμ. 8:32). Η θυσία που απαιτήθηκε από τον 
Αβραάμ, δεν αποσκοπούσε μόνο στο δικό του το καλό, ούτε απο-
κλειστικά στο όφελος των επερχομένων γενεών. Απέβλεπε επίσης 
να διδάξει στις αναμάρτητες υπάρξεις του ουρανού και των άλλων 
κόσμων. Το πεδίο της διαμάχης μεταξύ Χριστού και Σατανά – το 
έδαφος επάνω στο οποίο εκπληρώθηκε το σχέδιο της απολύτρω-
σης – αποτελεί το μαθητικό βιβλίο του σύμπαντος. Επειδή ο Α-
βραάμ είχε δείξει έλλειψη εμπιστοσύνης στις υποσχέσεις του Θεού, 
ο Σατανάς τον κατηγόρησε στους αγγέλους και στο Θεό ως ανίκα-
νο να εκπληρώσει τους όρους της διαθήκης και ανάξιο να δεχθεί τις 
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ευλογίες της. Ο Θεός είχε πρόθεση να αποδείξει την αφοσίωση του 
δούλου Του μπροστά σε ολόκληρο τον ουρανό, να επιδείξει ότι 
τίποτε λιγότερο από την τέλεια υπακοή δεν μπορεί να γίνει αποδε-
κτό, και να τους παρουσιάσει εκτενέστερα το απολυτρωτικό σχέδι-
ο.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 131,132. 
 
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 

 
ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΗΣΑΥ 

 
Η μάχη μεταξύ των σκοπών του Θεού και της ανυπακοής του αν-
θρώπου επεκτείνεται και στην ιστορία του Ιακώβ και του Ησαύ. Ο 
πρωτότοκος έπαιρνε την ευλογία του πατέρα (πρωτοτόκια), καθώς 
και το μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας, και είχε την 
ευθύνη της οικογενειακής ευημερίας. 
Ο Ησαύ μισούσε τον αδερφό του τον Ιακώβ επειδή τον απάτησε 
και του πήρε τα πρωτοτόκια. Σχεδίαζε να τον σκοτώσει μετά τον 
θάνατο του πατέρα τους (Γέν. 27/κζ’ 41). Η Ρεβέκκα έστειλε μακριά 
τον Ιακώβ για την ασφάλειά του, με την ελπίδα ότι μετά από λίγο 
καιρό τα πράγματα θα ηρεμούσαν (Γέν. 27/κζ’ 43,44). Οι λίγες μέ-
ρες έγιναν είκοσι χρόνια, και η Ρεβέκκα δεν ξαναείδε ποτέ τον Ια-
κώβ. 
Διαβάστε Γέν. 28/κη’ 12-15. Τι ελπίδα υπάρχει στο όνειρο του Ια-
κώβ; 
…………………………………………………………………………….. 
Επαναλαμβάνοντας τις υποσχέσεις που έδωσε στον Αβραάμ, ο 
Θεός βεβαιώνει τον Ιακώβ ότι τα σχέδιά Του εκπληρώνονταν. Πα-
ρότι ο Ιακώβ με τις πράξεις του έδειξε να αγνοεί το σχέδιο του 
Θεού, ο Θεός παρέμενε κοντά του. Ωστόσο, ο Ιακώβ έπρεπε να 
περιμένει είκοσι χρόνια και να απατηθεί από τον πεθερό του δύο 
φορές – μία με τον γάμο του και μία με τον μισθό του (Γέν. 29/κθ’ 
20,23,25,27, 31/λα’ 7). 
Όταν ο Ιακώβ αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα του, 
αρχικά τον κυνήγησε ο Λάβαν (Γέν. 31/λα’ 25,26), και στη συνέχεια 
ο Ησαύ που πήγε να τον συναντήσει με 400 οπλισμένους άνδρες. 
Και οι δύο περιπτώσεις ήταν απειλητικές για τη ζωή του και χρεια-
ζόταν την επέμβαση του Θεού για να σωθεί. Ο Θεός εμφανίστηκε 
πρώτα στο όνειρο του Λάβαν και του είπε να μη βλάψει τον Ιακώβ 
(Γέν. 31/λα’ 24), και έπειτα εμφανίστηκε στον ίδιο τον Ιακώβ όπου 
και πάλεψε μαζί του (Γέν. 32/λβ’ 24-30). Στην συνάντησή του με 
τον Ησαύ τα δώρα είχαν ήδη σταλεί, και ο Ιακώβ του μίλησε με με-
γάλη προσοχή. Όλα συνετέλεσαν στη συμφιλίωση των δύο αδερ-
φών. Την τελευταία φορά που τους βλέπουμε μαζί είναι όταν θά-
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βουν τον πατέρα τους (Γέν. 35/λε’ 29) και έτσι το σχέδιο του Ησαύ 
να θανατώσει τον Ιακώβ δεν πραγματοποιήθηκε. 
ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε τον πόνο και την θλίψη που προκλήθηκαν από τις λανθασμέ-
νες επιλογές αυτών των ανθρώπων, τόσο των ενόχων όσο και των αθώων. Πώς 
μπορούμε να μάθουμε να σκεφτόμαστε προτού ενεργήσουμε; 

 

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 
 

Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ 
 

Όπως ο Ιακώβ άξιζε να τιμωρηθεί περισσότερο από τον αδερφό 
του Ησαύ, μετά τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκε, κάτι παρό-
μοιο βλέπουμε και στην ιστορία του Ιωσήφ και των αδερφών του. 
Και εδώ πάλι βλέπουμε αδέρφια να μισούν αδερφό λόγω της εύ-
νοιας που δίνεται στον έναν έναντι των άλλων (Γέν. 37/λζ’ 3,4). Ο 
ποικιλόχρωμος χιτώνας ήταν ένα ακριβό ένδυμα που συνήθως 
φορούσαν οι πλούσιοι. 
Και επιπλέον, τα όνειρα που είδε ο Ιωσήφ (Γέν. 37/λζ’ 5-11), τους 
έκαναν να τον μισήσουν ακόμη περισσότερο. Έτσι, σχεδίασαν να 
τον ξεφορτωθούν με την πρώτη ευκαιρία (Γέν. 37/λζ’ 19,20). Τα 
αδέρφια πρέπει να χάρηκαν που τον έβγαλαν τόσο εύκολα από τη 
ζωή τους. Κανείς τους, ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί το 
πώς θα χρησιμοποιούσε ο Θεός αυτήν την κατάσταση για να τους 
σώσει μετά από χρόνια.  
Διαβάστε Γέν. 45/με’ 4-11. Ποια ήταν η ευρύτερη εικόνα που έβλε-
πε ο Ιωσήφ; Πού εστίαζε; 
…………………………………………………………………………… 
Φανταστείτε τι μπορεί να σκεφτόταν ο Ιωσήφ καθώς απομακρυνό-
ταν αλυσοδεμένος από τις σκηνές του πατέρα του. Κατέληξε σε 
ένα σκλαβοπάζαρο όπου οι έμποροι τον χλεύαζαν και τον χτυπού-
σαν. Πολλοί εγκατέλειψαν την πίστη τους για πολύ λιγότερη ταπεί-
νωση και θλίψη από αυτήν.  
Ο Ιωσήφ θα μπορούσε να είχε εναντιωθεί στον Θεό, αλλά εκείνος 
επέλεξε να διατηρήσει την πίστη του και έτσι η Μεγάλη Διαμάχη 
διαδραματίστηκε στη ζωή του με συγκλονιστικό τρόπο. Σύντομα, 
βρέθηκε στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων και με τη 
βοήθεια του Θεού κατάφερε πολύ γρήγορα να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη του (Γέν. 39/λθ’ 1-4). Μετά από χρόνια, ο σκλάβος απέ-
κτησε ηγετική θέση στην Αίγυπτο. 
ΣΚΕΨΗ: Παρά την απίστευτη οικογενειακή προδοσία και το κακό, η ιστορία έχει 
ευτυχές τέλος. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μας όπως ο Ιωσήφ και 
να φερόμαστε σωστά, ακόμη κι όταν οι καταστάσεις στη ζωή μας δεν είναι οι 
καλύτερες; 



 
26 

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου            Δύση ηλίου: 17:28’  

 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  

 
Αναμφίβολα, όπως φαίνεται σ’ αυτές τις ιστορίες, η ζωή στη γη εν 
μέσω της Μεγάλης Διαμάχης δεν εξελίσσεται πάντα όπως θα θέ-
λαμε. Για παράδειγμα, ο Αδάμ και η Εύα δεν φαντάστηκαν ποτέ 
όταν κρατούσαν το νεογέννητο μωρό τους ότι μία μέρα θα σκότωνε 
τον αδερφό του. Η Σεπφώρα, όταν παντρεύτηκε τον Μωυσή, σί-
γουρα δεν φανταζόταν το μέλλον που την περίμενε. Ούτε και η 
Λεία είχε την έγγαμη ζωή που ονειρευόταν. Και ο νεαρός Ιερεμίας – 
όποιες κι αν ήταν οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες του – σίγουρα δεν 
περιλάμβαναν τον κατατρεγμό, και την θλίψη που είχε, μιας και οι 
ομοεθνείς του τον αντιμετώπισαν ως προδότη του έθνους. Αναμ-
φίβολα στη ζωή θα έχουμε προβλήματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει. Ζούμε σε έναν αμαρτωλό, έκπτωτο κόσμο. Η Εδέμ 
χάθηκε πριν εκατοντάδες χρόνια. Θα έρθει όμως ξανά, και τότε η 
διαφορά μεταξύ της ζωής μας τώρα και της ζωής που θα έχουμε 
τότε, θα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που φανταζόμαστε.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Ποιες είναι οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των αδερφών που 

διατήρησαν την πίστη τους στον Θεό και εκείνων που δεν το 
θεώρησαν απαραίτητο; 

2.  Όταν ο φθόνος και η ζήλεια μεταξύ των αδερφών δείχνει να 
επισκιάζει τον σκοπό του Θεού για την οικογένεια σήμερα, πώς 
είναι δυνατόν να δουν ένα θετικό αύριο; Πώς μπορούμε να βοη-
θήσουμε τις οικογένειες της εκκλησίας μας να καταλάβουν τον 
σκοπό του Θεού γι’ αυτούς; 

3.  Τι μπορεί να γίνει για εκείνους στην εκκλησία που αισθάνονται 
μόνοι στον κόσμο και η ζωή τους μοιάζει ανούσια, και χωρίς αξία; 

4.  Ακόμη και αν τα πράγματα στη ζωή σας δεν εξελίσσονται όπως 
θα θέλατε, πώς μπορεί η υπόσχεση για αιώνια ζωή να σας προ-
στατεύσει από την απογοήτευση; 
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16 Ιανουαρίου – 22 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

4. ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και προσηυχήθη η Άννα, και είπεν, Ευφράνθη η καρδία 
μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου διά του Κυρίου. Επλατύνθη το στόμα 
μου εναντίον των εχθρών μου, διότι ευφράνθην εις την σωτηρίαν σου.» Α’ Σα-
μουήλ 2/β’ 1. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Κριτ. 4/δ’, 6/ς’, 
14/ιδ’, Εβρ. 11/ια’ 32, Α’ Σαμ. 2/β’ 12-25, 8/η’ 1-7. 
 
Η εποχή των κριτών ήταν μία χαοτική περίοδος της ιερής ιστορίας. 
Ο λαός του Θεού έπραττε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ο Οποίος 
τους παρέδιδε στο έλεος των εχθρών τους. Όταν ο λαός ζητούσε 
την βοήθεια του Κυρίου, Εκείνος έστελνε κάποιον να τους ελευθε-
ρώσει και να αποκαταστήσει την ειρήνη. Αλλά αυτός ο θλιβερός 
κύκλος επαναλαμβανόταν.  
Η Δεβόρρα, μία κριτής του λαού Ισραήλ, ήταν τόσο πιστή που ενέ-
πνευσε και ενθάρρυνε τους άνδρες γύρω της. Επίσης, η Μεγάλη 
Διαμάχη φαίνεται και στην ιστορία του Γεδεών όπου ο λαός του 
Θεού αντιμετωπίζει απίθανες καταστάσεις.  
Ο Σαμψών ήταν από τους τελευταίους κριτές. Μετά από αυτόν το 
έθνος έπεσε και πάλι στην αναρχία. Όπως ο λαός ενδιαφερόταν 
πιο πολύ να λατρεύει τα είδωλα παρά να υπηρετεί τον Κύριο, έτσι 
και ο Σαμψών ενδιαφερόταν πιο πολύ για γυναίκες παρά να ακο-
λουθεί τον Θεό.  
Ο Σαμουήλ ξαναφέρνει την ελπίδα στο έθνος. Την εποχή του ε-
δραιώνεται η βασιλεία, και μάλιστα η τελευταία του πράξη ήταν να 
χρίσει τον Δαβίδ βασιλιά.  
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Κυριακή 17 Ιανουαρίου 

 
ΔΕΒΟΡΡΑ 

 
Η ιστορία της Δεβόρρας προσθέτει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες 
στο θέμα της Μεγάλης Διαμάχης. Βλέπουμε τον λαό του Θεού να 
υποφέρει αντιμετωπίζοντας απίθανες καταστάσεις. Αυτό παραλλη-
λίζεται με την Αποκ. 12/ιβ’ και την απίστευτα άνιση μάχη μεταξύ 
του δράκου και του νεογέννητου μωρού (δείτε την Τρίτη του 1

ου
 

μαθήματος). 
Τα βασικά πρόσωπα της ιστορίας είναι ο Ιαβείν – βασιλιάς της Χα-
ναάν, ο Σισάρα – ο αρχιστράτηγός του, και η προφήτισσα Δεβόρρα 
που ήταν και κριτής, και η οποία είχε μεγάλη εξουσία και επιρροή 
σαν γυναίκα εκείνη την εποχή.  
Διαβάστε Κριτ. 4/δ’. Πώς εκδηλώνεται εδώ η Μεγάλη Διαμάχη; Τε-
λικά, ποιος έφερε την νίκη στο Ισραήλ, παρότι δεν το άξιζαν; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η ηρωίδα της ιστορίας είναι η Ιαήλ, η γυναίκα του Εβέρ, η οποία 
δεν φοβήθηκε να ταυτιστεί με τον λαό του Θεού και να παίξει ση-
μαντικό ρόλο στην ήττα των εχθρών Του. Δεν μπορούμε από την 
πλευρά μας να κρίνουμε τις πράξεις της αλλά ούτε φυσικά και να 
δικαιολογήσουμε την απάτη και τη βία προκειμένου να έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμη κι αν είναι για καλό. 
Η Δεβόρρα διαβεβαιώνει τον Βαράκ πως η μάχη είναι του Θεού 
(κάτι το οποίο μας παραπέμπει σίγουρα στην Μεγάλη Διαμάχη). 
Δύο ρήματα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα το έκανε ο 
Θεός (Κριτ. 4/δ’ 7). Θα «επισύρει» τον Σισάρα στον ποταμό Κισών 
και θα τον «παραδώσει» στην χείρα του Βαράκ. Ο ύμνος δοξολο-
γίας της Δεβόρρας (Κριτ. 5/ε’) αποκαλύπτει κάποιες λεπτομέρειες. 
Οι άμαξες του στρατεύματος κόλλησαν στα στενά περάσματα κο-
ντά στον ποταμό Κισών εξαιτίας της γερής βροχόπτωσης. Οι ου-
ρανοί και τα σύννεφα «εστάλαξαν ύδωρ» (5/ε’ 4,5) προκαλώντας 
μία πλημμύρα που παρέσυρε πολλούς από τους εχθρούς (5/ε’ 21), 
και έτσι ο λαός Ισραήλ ελευθερώθηκε.  
ΣΚΕΨΗ: Δείτε την πεποίθηση που είχαν οι στρατιώτες στην Δεβόρρα. Και ενώ 
αυτό ήταν καλό, γιατί ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη βασίζου-
με την πίστη μας σε κανέναν άνθρωπο; 
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Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 
 

ΓΕΔΕΩΝ 
 
Διαβάστε Κριτ. 6/ς’ 1. Τι συμβαίνει εδώ; Δείτε Κριτ. 6/ς’ 10. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
Μετά την Δεβόρρα επικράτησε στο Ισραήλ ειρήνη για περίπου 40 
χρόνια, αλλά μετά έπεσαν και πάλι στα χέρια των κατακτητών. Αυ-
τή τη φορά ήταν οι Μαδιανίτες, που μαζί με τους Αμαληκίτες, κατέ-
στρεφαν τις σοδειές στο Ισραήλ και έκλεβαν τα αποθέματά τους 
(Κριτ. 6/ς’ 3-5). Το έθνος έφτασε σε τέτοια εξαθλίωση που φώναξε 
στον Κύριο (Κριτ. 6/ς’ 6,7). Συνειδητοποίησαν πως οι θεοί, τους 
ήταν άχρηστοι. 
Διαβάστε Κριτ. 6/ς’ 12-16. Τι είπε ο Άγγελος του Κυρίου στον Γε-
δεών και ποια ήταν η αντίδραση του Γεδεών; Δεν ήξερε γιατί βρί-
σκονταν σ’ αυτήν την κατάσταση; Δείτε Κριτ. 6/ς’ 7-10. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Παρά το παράπονο του Γεδεών, το οποίο ήταν αδικαιολόγητο (εί-
χαν δείξει ανυπακοή στον Κύριο και γι’ αυτό τους δυνάστευαν), ο 
Θεός ήταν έτοιμος να τους ελευθερώσει για μία ακόμη φορά, και 
αυτή τη φορά μέσω του Γεδεών. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Θεός 
αποκαλεί τον Γεδεών «δυνατέ εν ισχύι» παρότι ο Γεδεών έβλεπε 
εντελώς διαφορετικά τον εαυτό του, «Ω! κύριέ μου, με τι θέλω σώ-
σει τον Ισραήλ; Ιδού, η οικογένειά μου είναι η ταπεινοτέρα μεταξύ 
του Μανασσή, και εγώ ο μικρότερος εν τω οίκω του πατρός μου» 
(Κριτ. 6/ς’ 15). Αναμφίβολα, ένα σημαντικό στοιχείο της δύναμης 
του Γεδεών ήταν η αυτογνωσία της αναξιότητας και της αδυναμίας 
του.  
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι ο Γεδεών ζήτησε από τον Κύριο 
διαβεβαίωση της Θεϊκή παρουσίας για να ηγηθεί της μάχης, Κριτ. 
6/ς’ 36-40. Έτσι, έχουμε έναν άνδρα που συνειδητοποίησε την 
πλήρη εξάρτησή του από τον Κύριο. Στο Κριτ. 7/ζ’ διαβάζουμε για 
την θαυμαστή νίκη του Γεδεών ενάντια στους εχθρούς του λαού, 
και βλέπουμε την απελευθέρωση του Θεού για τον Ισραήλ. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο Κύριος προτίμησε να επιλέξει αμαρτωλούς ανθρώπους για αυ-
τήν την απελευθέρωση; Δεν θα μπορούσε να καλέσει «περισσοτέρους παρά 
δώδεκα λεγεώνας αγγέλων» (Ματθ. 26/κς’ 53) για να βοηθήσουν το Ισραήλ; Ποι-
ος είναι ο ρόλος μας, ως αμαρτωλοί άνθρωποι, στην Μεγάλη Διαμάχη και στη 
διακήρυξη του ευαγγελίου; 
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Τρίτη 19 Ιανουαρίου 
 

ΣΑΜΨΩΝ 
 

Η μάχη μεταξύ του καλού και του κακού είναι ασαφής στην ιστορία 
του Σαμψών. Η ζωή του ξεκινάει με την αναγγελία του Αγγέλου του 
Κυρίου πως θα ήταν Ναζηραίος από τη γέννησή του. Ο Άγγελος 
δίνει οδηγίες στους γονείς του Σαμψών σχετικά μ’ αυτό το ξεχωρι-
στό παιδί. Στη μητέρα απαγορεύθηκε η κατανάλωση οινοπνευμα-
τώδη ποτών και συγκεκριμένων τροφών (Κριτ. 13/ιγ’ 4, 13, 14, δεί-
τε επίσης Λευιτ. 11/ια’). Ο Θεός είχε ιδιαίτερα σχέδια για τον Σαμ-
ψών, δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα έ-
πρεπε. 
«Ακριβώς ενώ έμπαινε στην ανδρική ηλικία, στον καιρό κατά τον 
οποίο όφειλε να εκπληρώσει τη θεϊκή αποστολή του – στον καιρό 
όπου πάνω από όλα έπρεπε να είναι πιστός στο Θεό – ο Σαμψών 
συγγένεψε με τους εχθρούς του Ισραήλ. Δεν ρώτησε αν θα μπο-
ρούσε να δοξάσει καλύτερα το Θεό ενωμένος με το αντικείμενο της 
εκλογής του, ή αν θα έβαζε τον εαυτό του σε μία θέση όπου δεν θα 
μπορούσε να εκτελέσει το σκοπό που όφειλε να εκπληρώσει στη 
ζωή του. Σε όλους όσοι πρώτα ζητούν να τιμήσουν το Θεό, Αυτός 
υπόσχεται σοφία. Υπόσχεση όμως δε δίνεται σε αυτούς που έχουν 
τη ροπή να ευχαριστήσουν τον εαυτό τους.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 
554. 
Διαβάστε Κριτ. 14/ιδ’ 1-4. Μπορεί ο Θεός να χρησιμοποίησε την 
αδυναμία που είχε ο Σαμψών στις γυναίκες ως «αφορμήν εναντίον 
των Φιλισταίων»; (εδ. 4). 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Σαμψών κινήθηκε εναντίον των Φιλισταίων με διάφορους τρό-
πους, και κάθε φορά αιτία ήταν η οργισμένη ανταπόκρισή του σε 
προσωπικά ζητήματα. Αρχικά, σκότωσε 30 άνδρες και πήρε τα 
ρούχα τους για να πληρώσει ένα χρέος στη γαμήλια γιορτή του 
(Κριτ. 14/ιδ’ 19). Στη συνέχεια, κατέστρεψε τις σοδειές των Φιλι-
σταίων όταν πάντρεψαν την γυναίκα του με τον φίλο του (Κριτ. 
14/ιδ’ 20, 15/ιε’ 1-5). Έπειτα σκότωσε πολλούς από αυτούς για να 
εκδικηθεί τον θάνατο της γυναίκας του και του πατέρα της (Κριτ. 
15/ιε’ 6,7,8). Όταν οι Φιλισταίοι προσπάθησαν να αντεκδικηθούν 
(Κριτ. 15/ιε’ 9,10) σκότωσε 1000 άνδρες με το σαγόνι ενός γαϊδά-
ρου (Κριτ. 15/ιε’ 14,15). Στο τέλος, έριξε τον ναό τους και σκότωσε 
3.000 Φιλισταίους επειδή τον τύφλωσαν (Κριτ. 16/ις’ 21, 28, 30). 
ΣΚΕΨΗ: Είναι ολοφάνερο ότι ήταν ένας ήρωας με ελαττώματα. Λίγα είναι εκείνα 
που μπορούμε να μιμηθούμε από τον Σαμψών παρότι αναφέρεται στην Εβρ. 
11/ια’ 32 μαζί με σημαντικές προσωπικότητες. Είναι προφανές ότι υπάρχουν 
περισσότερα από αυτά που ξέρουμε. Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός 



 
31 

με τον Σαμψών. Όσον αφορά εμάς; Πόσο περισσότερα θα μπορούσαμε να κά-
νουμε; 

 
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 

 
ΡΟΥΘ 

 
Η ιστορία της Ρουθ δεν έχει να κάνει με εχθρικά στρατεύματα ή 
απειλές ενάντια στο λαό του Θεού, αλλά με μία οικογένεια που ενώ 
κινδύνευε να χαθεί, τελικά επιβίωσε. Ενώ αναφέρεται στις φυσικές 
καταστροφές και στον λαό του Θεού που υπέφερε, στο βιβλίο της 
Ρουθ βλέπουμε επίσης τη Μεγάλη Διαμάχη σε προσωπικό επίπε-
δο, εκεί όπου πραγματικά διενεργείται. Δεν πρέπει να μας εκπλήσ-
σει το γεγονός ότι στη γη του Ιούδα υπήρχε πείνα την περίοδο των 
Κριτών (Ρουθ 1/α’ 1, Δευτ. 28/κη’ 48, 32/λβ’ 24, δείτε επίσης Κριτ. 
17/ιζ’ 6, 21/κα’ 25). Αυτό ήταν σημείο ότι ο λαός της διαθήκης είχε 
αρνηθεί τον Θεό. Η αμαρτία και η ανυπακοή έκαναν τη ρέουσα γά-
λα και μέλι γη να στερέψει. Στο βιβλίο όμως της Ρουθ βλέπουμε ότι 
«επεσκέφθη ο Κύριος τον λαόν αυτού, δίδων εις αυτούς άρτον» 
(Ρουθ 1/α’ 6). Ο Ελιμέλεχ πήγε στην εχθρική γη του Μωάβ με τη 
γυναίκα του Ναομί και τους δυο γιούς τους για ένα καλύτερο μέλ-
λον. Όταν όμως ο άντρας και οι δυο γιοί της πέθαναν, η Ναομί α-
ποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα της.  
Διαβάστε Ρουθ 1/α’ 8,16,17. Γιατί είναι τόσο σημαντικό που η Ρουθ 
ήθελε να ακολουθήσει τη Ναομί; 
…………………………………………………………………………… 
Η Ρουθ ήταν Μωαβίτισσα. Καταγόταν από το λαό που πολλές φο-
ρές προσπάθησε να καταστρέψει το Ισραήλ, αλλά εκείνη προτίμη-
σε να ταυτιστεί με τον λαό του Θεού και να λατρέψει τον Κύριο. 
Επιπλέον, βρήκε χάρη στο Ισραήλ, όχι μόνο από τον Βοόζ (Ρουθ 
2/β’ 10) αλλά και από όσους την γνώρισαν (Ρουθ 2/β’ 11). Ο Βοόζ 
επίσης πίστευε ότι είχε βρει χάρη και από τον Θεό (Ρουθ 2/β’ 12) 
και έτσι συμφώνησε να την παντρευτεί (Ρουθ 3/γ’ 10,11). Ωστόσο, 
υπήρχε κάποιος που ήταν πλησιέστερος συγγενής και είχε το δι-
καίωμα να διεκδικήσει τη γη του πεθαμένου άντρα της εάν πα-
ντρευόταν τη Ρουθ. Ο πλησιέστερος συγγενής αρνήθηκε γιατί αυτό 
θα περιέπλεκε περισσότερο τα πράγματα με την περιουσία του 
(Ρουθ 4/δ’ 6). Ο λαός και οι πρεσβύτεροι ευλόγησαν την Ρουθ και 
την συνέδεσαν με σημαντικές γυναίκες στην ιστορία του Ισραήλ 
(Ρουθ 4/δ' 11,12), κάτι το οποίο εκπληρώθηκε μιας και βρίσκεται 
στο γενεαλογικό δέντρο του Μεσσία (Ρουθ 4/δ’ 13,17, Ματθ. 1/α’ 
5,6). Αυτό θα πει ευτυχές τέλος. Βλέπουμε λοιπόν πως παρά τα 
γεγονότα της ζωής, το θέλη- μα του Θεού κυριαρχεί πάντοτε 
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στο τέλος, και αυτό είναι πραγματικά αισιόδοξο νέα για όλους ό-
σους Τον αγαπάνε και Τον εμπιστεύονται. 
 

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 
 

ΣΑΜΟΥΗΛ 
 

Ποια σχέση μπορεί να έχει η αρχή του βιβλίου του Σαμουήλ με τη 
Μεγάλη Διαμάχη; Η επίθεση του κακού μπορεί εδώ να μην είναι 
τόσο εμφανής, αλλά εξακολουθεί να είναι υπαρκτή. 
Διαβάστε Α’ Σαμ. 2/β’ 12-25. Πώς βλέπουμε την αντιπαράθεση του 
καλού και του κακού σ’ αυτά τα θλιβερά εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
«Παρόλο όμως ότι ήταν ταγμένος να διοικήσει το λαό του, (ο Ηλεί) 
δεν μπόρεσε να διοικήσει το σπιτικό του. Ο Ηλεί ήταν πατέρας πο-
λύ ανεκτικός. Αποζητώντας τη γαλήνη και την ανενόχλητη ζωή, δε 
χρησιμοποίησε την εξουσία του για να επανορθώσει τις κακές συ-
νήθειες και τα πάθη των παιδιών του. Αντί να διαπληκτίζεται και να 
τα τιμωρεί, υποχωρούσε στις απαιτήσεις τους και τα άφηνε να ε-
νεργούν όπως ήθελαν.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 569. 
Σε αντίθεση με τους γιούς του Ηλεί, βλέπουμε ένα μικρό αγόρι να 
είναι ντυμένο σαν ιερέας (Α’ Σαμ. 2/β’ 18,19), ο οποίος, όπως ο 
Ιησούς, «εμεγάλονε, και ευηρέστει και εις τον Κύριον και εις τους 
ανθρώπους» (Α’ Σαμ. 2/β’ 26, Λουκά 2/β’ 52). Ο Σαμουήλ θα γινό-
ταν ένας ισχυρός και πιστός ηγέτης του Ισραήλ. «Και πας ο Ισ-
ραήλ, από Δαν έως Βηρ-σαβεέ, εγνώρισεν ότι ο Σαμουήλ ήτο διω-
ρισμένος εις το να ήναι προφήτης του Κυρίου» (Α’ Σαμ. 3/γ’ 20). 
Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά. Στη μάχη με τους 
Φιλισταίους, σκοτώθηκαν και οι δύο γιοι του Ηλεί, η κιβωτός της 
διαθήκης έπεσε στα χέρια των εχθρών, και ο ενενηντά-οχτάχρονος 
Ηλεί πέθανε μόλις άκουσε τα νέα (Α’ Σαμ. 4/δ’ 14-18). Δυστυχώς, 
και ο Σαμουήλ θα αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα με τον Ηλεί: οι 
γιοί του δεν θα ακολουθούσαν το παράδειγμά του στην πίστη και 
στην ακεραιότητα (Α’ Σαμ. 8/η’ 1-7). Ο Σαμουήλ οριοθετεί το μετα-
βατικό σημείο της ιστορίας του λαού του Θεού. Ήταν ο τελευταίος 
από τους κριτές και είχε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Μεγάλης 
Διαμάχης. Η σταθερή του επιρροή βοήθησε πολλούς σ’ αυτήν την 
κρίσιμη εποχή. Είναι κρίμα που οι γιοί του δεν ακολούθησαν τα 
βήματά του, αλλά ο Θεός δεν εξαρτάται από τις ανθρώπινες δυνα-
στείες. Ως αποτέλεσμα της δικής τους αποστασίας, οι πρεσβύτεροι 
απαίτησαν βασιλιά – ένα πολύ λανθασμένο αίτημα όπως αποδεί-
χθηκε αργότερα. 
ΣΚΕΨΗ: Όποια κι αν είναι η πορεία της οικογένειάς μας, στο καλό ή στο κακό, οι 
ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για τον ποιον υπηρετούμε στη Μεγάλη Διαμάχη. Όποια 
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κι αν είναι τα λάθη που έχετε κάνει, δεν είναι αργά για να αποκαταστήσετε σήμε-
ρα τη σχέση σας με τον Κύριο. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά, σήμερα όμως 
όχι!  

 
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου            Δύση ηλίου: 17:36’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Η Αγία Γραφή, ως γνωστόν, δεν καλύπτει την ανθρώπινη αμαρτία 
και το κακό. Μία ιδιαίτερα σκληρή περιγραφή του ανθρώπινου κα-
κού βρίσκεται στο Α’ Σαμ. 2/β’ 12-25 όπου οι γιοί του Ηλεί παρου-
σιάζονται σε αντίθεση με τον νεαρό Σαμουήλ. Στο Α’ Σαμ. 2/β’ 12 
διαβάζουμε, «Του Ηλεί όμως οι υιοί ήσαν αχρείοι άνθρωποι, δεν 
εγνώριζον τον Κύριον.» Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα 
του Θεού. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, αυτοί οι 
άνδρες ήταν «αχρείοι». Τι θλιβερό το πώς σπατάλησαν έτσι τη ζωή 
τους. Είμαστε του Κυρίου και ζούμε με νόημα και σκοπό. Να θυμά-
στε: η ύπαρξή μας και ο σκοπός της ζωής μας έρχονται από Εκεί-
νον.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρή: δεν υπάρχει μέση οδός στη Με-

γάλη Διαμάχη: είμαστε είτε στην πλευρά του Χριστού, είτε στου 
Σατανά. Ωστόσο, η ζωή δεν έχει πάντοτε τόσο ξεκάθαρες αντιθέ-
σεις. Ορισμένες φορές δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι σω-
στή απόφαση και ποια λάθος, ακόμη και σε ηθικά ζητήματα. Δεν 
είναι πάντοτε εύκολο να καθορίσουμε τι θα κάνουμε. Πώς μπο-
ρούμε να βρούμε καθοδήγηση για σωστές επιλογές; 

2.  Με ποιον τρόπο σας έχουν απογοητεύσει άνθρωποι που θαυ-
μάζατε; Την ίδια στιγμή, πώς απογοητεύσατε εκείνους που σας 
θαύμαζαν; Τι έχετε μάθει από αυτά τα περιστατικά για την πίστη, 
την εμπιστοσύνη, την χάρη, και την ανθρώπινη αδυναμία; 
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23 Ιανουαρίου – 29 Ιανουαρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 
 

5. Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επ’ εμέ αγαθής χειρός 
του Θεού μου, και έτι τους λόγους του βασιλέως, τους οποίους είπε προς εμέ.» 
Νεεμίας 2/β’ 18.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Σαμ. 17/ιζ’ 43-
51, Β’ Σαμ. 11/ια’ 1-17, Α’ Βασ. 18/ιη’ 21-39, Β’ Βασ. 19/ιθ’ 21-34, 
Εσθήρ 3/γ’ 8-11, Νεεμίας 1/α’. 
 
Συγκρίνοντας τη ζωή του Δαβίδ, του Ηλία, του Εζεκία, της Εσθήρ, 
και του Νεεμία, βλέπουμε πολλές ομοιότητες: ο Θεός χρησιμοποί-
ησε «ασήμαντους» ανθρώπους για να αναστείλει την πορεία του 
κακού. Από αυτές τις αναφορές βλέπουμε ότι, παρά τα τρομερά 
εμπόδια, δεν είναι απαραίτητο ότι θα λυγίσουμε υπό την πίεση του 
κακού. Αντιθέτως, μπορούμε να παραμείνουμε σταθεροί, όμως 
μόνο μέσω της δύναμης του Θεού που είναι πιστός στις υποσχέ-
σεις της διαθήκης Του, στις υποσχέσεις που εκπληρώθηκαν για 
εμάς μέσω του Ιησού. Αν ο λαός του Θεού δείξει εμπιστοσύνη στη 
δύναμή Του, θα δει ότι οι δυνάμεις του κακού δεν μπορούν να υ-
περισχύσουν, βάση των όσων έχει κάνει ο Χριστός για εμάς. Εάν 
Τον εμπιστευτούμε, μπορούμε να νικήσουμε.  
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Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
 

ΔΑΒΙΔ, ΓΟΛΙΑΘ, ΚΑΙ ΒΗΘ-ΣΑΒΕΕ 
 

Σκεφτείτε ότι είμαστε υπάρξεις δημιουργημένες κατ’ εικόνα Θεού – 
του Δημιουργού του σύμπαντος – που κάποια στιγμή διεφθάρη-
σαν. Γι’ αυτό άλλωστε η ικανότητά μας να κάνουμε τόσο το καλό 
όσο και το κακό, μπορεί να φτάσει σε ασύλληπτα επίπεδα. Και δεν 
είναι μόνο ότι κάποιοι φθάνουν σε μεγάλα επίπεδα «καλοσύνης», 
ενώ άλλοι δυστυχώς πέφτουν πολύ χαμηλά. Το θέμα είναι ότι τα 
δύο άκρα μπορεί να εμφανιστούν στον ίδιο άνθρωπο. Φυσικά 
μπορεί να συμβεί και το αντίθετο: εκείνοι που βρίσκονται ψηλά να 
πέσουν πολύ χαμηλά. Ο Σατανάς είναι υπαρκτός, το ίδιο και η Με-
γάλη Διαμάχη, και εάν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, τότε όλοι 
κινδυνεύουμε να γίνουμε θήραμά του (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8). 
Διαβάστε Α’ Σαμ. 17/ιζ’ 43-51. Τι είπε ο Δαβίδ που μας βοηθάει να 
κατανοήσουμε τη νίκη του; Διαβάστε και Β’ Σαμ. 11/ια’ 1-17. Ποια 
μεγάλη αντίθεση βλέπουμε στον ίδιο άνθρωπο; Τι ήταν εκείνο που 
έφερε αυτή τη διαφορά; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο ίδιος ο Δαβίδ που νίκησε τον Γολιάθ, ηττήθηκε από την ίδια του 
την επιθυμία και την αλαζονεία. Πόσες γυναίκες είχε ήδη; Και βλέ-
ποντας μία παντρεμένη γυναίκα ξέχασε ξαφνικά πως «του Κυρίου 
είναι η μάχη» (Α’ Σαμ. 17/ιζ’ 47) ή «ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ»! 
(Α’ Σαμ. 17/ιζ’ 46) Ο Δαβίδ δεν έπρεπε να μάθει μόνο πως η μάχη 
είναι του Κυρίου, αλλά και ότι έπρεπε να πολεμήσει με την πανο-
πλία του Θεού, όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στην ίδια 
του την καρδιά, όπου διενεργούσε η Μεγάλη Διαμάχη.  
Αφού ήρθε και πάλι στα λογικά του, Μετά την πτώση του με την 
Βηθ-σαβεέ, ο Δαβίδ είχε θλίψεις και ενοχές για όλη την υπόλοιπη 
ζωή του. Η θλίψη του τον οδήγησε να γράψει τον Ψαλμό 51/να’ 
όπου παρακαλεί για καθαρή καρδιά (εδ. 10) και αποκατάσταση της 
σχέσης του με τον Θεό (εδ. 11,12). Σ’ αυτήν την υπερκόσμια δια-
μάχη, άνθρωποι πίστης είναι το ίδιο ευάλωτοι με τους υπόλοιπους. 
Ωστόσο, ο Θεός είναι πρόθυμος να εργαστεί με όλους μας, αρκεί 
να μετανοήσουμε ειλικρινά. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τους θριάμβους, τις απογοητεύσεις, τις νίκες και τις αποτυχίες 
σας. Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα μαθήματα που λάβατε στη ζωή σας, ασχέ-
τως με το ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε τώρα; 
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Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 
 

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΟΠΙΣΩ» 
 
Ο Ηλίας ο Θεσβίτης είναι ένας από τους πιο δυναμικούς χαρακτή-
ρες της Αγίας Γραφής. Τον συναντάμε για πρώτη φορά να εμφανί-
ζεται μπροστά στον βασιλιά Αχαάβ και να του δηλώνει πώς δεν θα 
βρέξει για τρία χρόνια (Α’ Βασ. 17/ιζ’ 1). Δεν ήταν εύκολο να προ-
σεγγίσει τον βασιλιά, αλλά ούτε και να ξεφύγει. Παρόλα αυτά μετέ-
φερε το μήνυμα του Θεού σε μία πολλή άσχημη περίοδο για το 
βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Οι περισσότεροι είχαν αρνηθεί τον 
Αληθινό Θεό (Α’ Βασ. 19/ιθ’ 10) και λάτρευαν ψεύτικους θεούς γο-
νιμότητας και ευφορίας. Η δήλωση ότι δεν θα βρέξει ήταν μία α-
πευθείας πρόκληση στον θεό τους τον Βαάλ, για τον οποίον πί-
στευαν ότι έστελνε την βροχή και την ευφορία στις σοδειές τους. 
Στα επόμενα τρία χρόνια, οι θεοί της γονιμότητας αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς. Τότε ο Ηλίας εμφανίζεται ξανά μπροστά στον Αχαάβ 
και ζητάει να γίνει μία αναμέτρηση μεταξύ αυτού και των 850 προ-
φητών του Βάαλ (Α’ Βασ. 18/ιη’ 17-20). Την ημέρα εκείνη, όταν τα 
πλήθη συγκεντρώθηκαν στο όρος Κάρμηλο, ο Ηλίας είπε: «Έως 
πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων;» (εδ. 21). Τα μοσχάρια 
ετοιμάστηκαν για την θυσία, και ο λαός περίμενε να δει ποιος θεός 
μπορεί να ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Το μοσχάρι ήταν το ζώο 
που χρησιμοποιούσαν στις τελετές γονιμότητας. Σίγουρα, οι θεοί 
της γονιμότητας θα έδειχναν τώρα τη δύναμή τους. 
Διαβάστε Α’ Βασ. 18/ιη’ 21-39. Παρά την ολοφάνερη ύπαρξη της 
Μεγάλης Διαμάχης εδώ, τι ήταν αυτό που ήθελε ο Ηλίας να γίνει 
στον λαό, και γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό με εμάς σήμερα; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Στο Α’ Βασ. 18/ιη’ 37 βλέπουμε το βασικό σημείο. Το θαύμα, όσο 
εντυπωσιακό κι αν ήταν, δεν ήταν το πραγματικό ζητούμενο. Το 
ζητούμενο ήταν η πίστη του Ισραήλ στη διαθήκη. Προσέξτε ποιος 
είχε στρέψει την καρδιά τους: Ο Ίδιος ο Κύριος, πριν ακόμη γίνει το 
θαύμα. Ο Θεός δεν πιέζει καμία καρδιά. Στέλνει το Άγιο Πνεύμα, 
και οι άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι στο Πνεύμα, επιλέγουν πρώτα 
να επιστρέψουν σ’ Αυτόν. Μόνο τότε η δύναμή Του μπορεί να ε-
νεργήσει στην επιλογή τους. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Η δύναμη 
του Θεού διατηρεί τον κτύπο της κάθε καρδιάς, ωστόσο δεν πιέζει 
κανέναν να Τον ακολουθήσει.  
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Τρίτη 26 Ιανουαρίου 
 

ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ 
 
Όταν η Ασσυρία κατέκτησε το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και 
σκόρπισε τους κατοίκους του στη Μεσοποταμία (Β’ Βασ. 18/ιη’ 9-
12), βασιλιάς στον Ιούδα ήταν ο Εζεκίας. «Εκείνο που δεν μπο-
ρούσε πια να κάνει με αυτούς στη χώρα των πατέρων τους, θα 
προσπαθούσε να το επιτελέσει σκορπίζοντάς τους μεταξύ των ε-
θνών. Το σχέδιό Του για τη σωτηρία όλων εκείνων που θα προτι-
μούσαν να επωφεληθούν από τη συγχώρηση μέσο του Σωτήρα 
της ανθρώπινης φυλής έπρεπε να εκπληρωθεί… Και με τις συμ-
φορές που βρήκαν τον Ισραήλ, ετοίμαζε το δρόμο της δόξας Του 
για να αποκαλυφθεί στα έθνη της γης» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 201,202. 
Μετά από μερικά χρόνια, ο βασιλιάς της Ασσυρίας στρέφει την 
προσοχή του στον Ιούδα και αιχμαλωτίζει τις πόλεις ζητώντας βα-
ριά φορολογία (Β’ Βασ. 18/ιη’ 13-15). Παρότι ο Εζεκίας άδειασε τον 
ναό και τους θησαυρούς του παλατιού, ο Ασσύριος βασιλιάς δεν 
έμεινε ικανοποιημένος και έστειλε αντιπροσώπους που ζητούσαν 
από την Ιερουσαλήμ να παραδοθεί. Οι Ασσύριοι χλεύαζαν τον λαό 
προειδοποιώντας τους πως οι θεοί των γειτονικών λαών δεν μπό-
ρεσαν να τους σώσουν, τι μπορούσε να κάνει τους Ιουδαίους να 
πιστεύουν ότι ο δικός τους Θεός θα μπορούσε να τους ελευθερώ-
σει; (Δείτε Β’ Βασ. 18/ιη’ 28-30, 33-35). 
Ο Εζεκίας τότε έκανε το μόνο πράγμα που μπορούσε - προσευχή-
θηκε (Β’ Βασ. 19/ιθ’15-19). Ο Θεός είχε ήδη στείλει τον Ησαΐα για 
να ενθαρρύνει τον Εζεκία (Β’ Βασ. 19/ιθ’ 6), και τώρα τον στέλνει 
πάλι. 
Διαβάστε Β’ Βασ. 19/ιθ’ 21-34, ιδιαίτερα τα εδ. 21,22. Ποιο είναι το 
μήνυμα του Θεού προς τον λαό μέσα σ’ αυτήν την τρομερή κρίση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο πολυάριθμος στρατός των Ασσυρίων κατασκήνωσε γύρω από 
τα τείχη της Ιερουσαλήμ με σκοπό να εισβάλουν στην πόλη. Το 
επόμενο πρωί όμως, οι Ιουδαίοι τους είδαν να κείτονται στο έδα-
φος νεκροί (Β’ Βασ. 19/ιθ’ 35). Ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέστρε-
ψε ντροπιασμένος στη χώρα του, όπου και σκοτώθηκε από τους 
γιούς του (Β’ Βασ. 19/ιθ’ 36,37). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο ακόμη και στις πιο δύ-
σκολες και αποθαρρυντικές στιγμές; Γιατί πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου 
την ευρύτερη εικόνα, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν καταλήγουν θετικά;  
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Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 

 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 
Είναι δύσκολο για εμάς σήμερα να κατανοήσουμε τις συνήθειες και 
τις παραδόσεις της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου εξελίσσεται η 
ιστορία της Εσθήρ. Ένα πράγμα ωστόσο είναι βέβαιο: ο Κύριος 
χρησιμοποίησε τους Πέρσες για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της 
διαθήκης στον λαό Ισραήλ, υποσχέσεις που είχαν δοθεί, πολλά 
χρόνια πριν στον Αβραάμ (δείτε Γέν. 12/ιβ’ 1-3, Ησ. 45/με’ 1, Β’ 
Χρον. 36/λς’ 23). 
Μία νεαρή Εβραιοπούλα, η Εσθήρ, στέφεται βασίλισσα. Όπως ο 
Ιωσήφ στην Αίγυπτο και ο Δανιήλ στην Βαβυλώνα, έτσι και η Ε-
σθήρ βρέθηκε εκεί όπου ο Κύριος θέλησε, και χρησιμοποιήθηκε 
από Εκείνον με θαυμαστό τρόπο που φανερώνει τη Μεγάλη Δια-
μάχη στην ιστορία.  
Διαβάστε Εσθήρ 3/γ’ 8-11. Έχοντας κατά νου τα σχέδια του Θεού 
για τους Ιουδαίους, ιδιαίτερα όσον αφορά την έλευση του Μεσσία, 
ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν αυτό το διάταγμα εφαρμοζόταν;  
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
«Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να φαντασθεί τα μακρόχρονα αποτελέ-
σματα που θα είχε η εκτέλεση του διατάγματος αυτού. Ο ίδιος ο 
Σατανάς, ο αόρατος υποκινητής του σχεδίου, επιδίωκε να σηκώσει 
από τη γη εκείνους που διατηρούσαν τη γνώση του αληθινού 
Θεού.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 415. 
Και από αυτόν τον λαό θα ερχόταν ο Σωτήρας του κόσμου. Είναι 
συναρπαστικό ότι το θέμα ξεκίνησε λόγω της λατρείας (δείτε Ε-
σθήρ 3/γ’ 5,8) και της άρνησης μίας ομάδας ανθρώπων να ακο-
λουθήσουν τους νόμους και τις συνήθειες εκείνων που βρίσκονταν 
στην εξουσία. Παρά τις διαφορές με τα γεγονότα στο τέλος του κό-
σμου, η Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ Χριστού και Σατανά παραμένει 
ίδια, και όσοι θέλουν να μείνουν πιστοί στον Θεό θα αντιμετωπί-
σουν παρόμοιες καταστάσεις με τους Ιουδαίους. Έχουμε προειδο-
ποιηθεί πως στο τέλος της επίγειας ιστορίας θα βγει ένα διάταγμα 
σύμφωνα με το οποίο, «όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του 
θηρίου, να θανατωθώσι» (Αποκ. 13/ιγ’ 15). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί έχουμε την τάση να αμφισβητούμε εκείνους που διαφέρουν από 
εμάς; Πώς οι αλήθειες της Δημιουργίας και της Λύτρωσης που φανερώνουν την 
αξία του ανθρώπου, δείχνουν πόσο λάθος είναι αυτή η συμπεριφορά; Πώς μπο-
ρούμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας από αυτήν την τρομερή τάση; 
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Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 
 

ΝΕΕΜΙΑΣ 
 
Ο Νεεμίας ζει σε μία περίοδο που το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ 
βρίσκεται διασκορπισμένο σε ξένες χώρες. Ο Θεός, ωστόσο, μένει 
πιστός στις υποσχέσεις της διαθήκης, παρότι ο λαός δεν έζησε 
σύμφωνα με τη διαθήκη.  
Διαβάστε Νεεμία 1/α’. Τι ομοιότητες έχει η προσευχή του Νεεμία με 
την προσευχή του Δανιήλ, στο Δαν. 9/θ’ 4-19; Ποιο είναι το αίτημα 
και στις δύο περιπτώσεις, και πώς σχετίζεται με την Μεγάλη Δια-
μάχη; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο βασιλιάς έδωσε την άδεια στον Νεεμία να επιστρέψει στην Ιε-
ρουσαλήμ και να την ανοικοδομήσει. Φτάνοντας εκεί, ο Νεεμίας 
περνάει τις πρώτες μέρες παρατηρώντας. Προσπαθεί το βράδυ να 
ερευνήσει την πόλη, αλλά λόγω του μεγάλου όγκου των χαλασμά-
των είναι αδύνατον να προχωρήσει (Νεεμίας 2/β’ 14), και έτσι βγαί-
νει έξω από τα τείχη για να παρατηρήσει (Νεεμίας 2/β’ 15). 
Διαβάστε Νεεμίας 2/β’ 16-18. Πώς πιστεύετε ότι κατάφερε ο Νεεμί-
ας να πείσει τους ηγέτες να ξεκινήσουν τις εργασίες που έμοιαζαν 
ανέφικτες; Τι μπορεί να διδαχθεί η εκκλησία μας σήμερα από τον 
Νεεμία; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Παρότι ο Νεεμίας δεν είχε φανερώσει από την αρχή στους ηγέτες 
τον λόγο του ερχομού του, υπήρχαν κάποιοι που δυσαρεστήθηκαν 
και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν την ανοικοδόμηση 
της Ιερουσαλήμ (Νεεμ. 2/β’ 10,19,20). Όταν ξεκίνησε το έργο της 
ανοικοδόμησης των τειχών ξεκίνησε (Νεεμ. 3/γ’) αυτοί οι ξένοι αξι-
ωματούχοι οργίσθηκαν, αγανάκτησαν και χλεύασαν τις προσπά-
θειες των υπολοίπων (Νεεμ. 4/δ’ 1-3). Όταν είδαν πως οι άνθρω-
ποι του Θεού ήταν ενωμένοι και προσηλωμένοι με ζήλο στο έργο 
τους, θύμωσαν τόσο που σχεδίαζαν να επιτεθούν (εδ. 6-8). 
Αυτοί που εργάζονταν θα μπορούσαν να είχαν εγκαταλείψει, αλλά 
παρά τις αντιξοότητες που συναντούσαν, εκείνοι συνέχισαν. Έχο-
ντας την εμπιστοσύνη του στον Θεό, ο Νεεμίας συνέχισε την επί-
βλεψη της ανοικοδόμησης του τείχους αφήνοντας τις απειλές των 
εχθρών στα χέρια του Θεού (Νεεμ. 6/ς’ 14,15). 
ΣΚΕΨΗ: Όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με εμπόδια. Πώς μπορούμε να γνωρί-
ζουμε ποτέ να εγκαταλείπουμε και πότε να συνεχίζουμε; 
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Παρασκευή 29 Ιανουαρίου         Δύση ηλίου: 17:43’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 
Όπως είδαμε αυτήν την εβδομάδα, αναμφίβολα ο Λόγος του Θεού 
δείχνει την πιστότητα του Θεού στον λαό Του. Φυσικά, σε πολλές 
περιπτώσεις η πιστότητα αυτή δεν ήταν πάντοτε τόσο εμφανής. 
Εμείς μπορούμε να δούμε την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέ-
λος, αλλά κάποιοι από τους ήρωες των ιστοριών δεν είχαν αυτήν 
την δυνατότητα, όπως για παράδειγμα ο Ουρίας ο Χετταίος. Και 
εμείς σήμερα εμπλεκόμαστε στη Μεγάλη Διαμάχη όπως οι άνθρω-
ποι που μελετήσαμε. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι 
που δεν έζησαν για να δουν τα πράγματα να εξελίσσονται προς το 
καλό. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ως Χριστιανοί να θυμόμαστε, ιδιαίτε-
ρα στις δύσκολες στιγμές (οι οποίες είναι και πολλές), τα υπέροχα 
λόγια του Παύλου: «Διά τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλ’ εάν και ο 
εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται, ο εσωτερικός όμως ανα-
νεούται καθ’ εκάστην ημέραν. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις 
ημών εργάζεται εις ημάς, καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον 
βάρος δόξης» (Β’ Κορ. 4/δ’ 16-18). Εδώ ο Παύλος μας στρέφει πέ-
ρα από τις καθημερινές θλίψεις, τα ελαττώματα και τις αδυναμίες 
της ανθρωπότητας, προς τις αιώνιες απολαβές. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποιες άλλες υποσχέσεις της Αγίας Γραφής δείχνουν την από-

λυτη ελπίδα μας;  
2.  Εκείνο το οποίο έκανε την πτώση του Δαβίδ τόσο τραγική είναι 

ότι ήταν ιδιαίτερα ευλογημένος από τον Θεό. Και παρόλα αυτά 
αμάρτησε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αντί να εστιάζουμε στην αρνητι-
κή πλευρά, ας σκεφτούμε την θετική πλευρά της ιστορίας: Η χάρη 
του Θεού, προσφέρεται προς όλους άσχετα από το πόσο ψηλά 
βρισκόταν κάποιος πρίν από την πτώση του. Πώς αυτό μας δεί-
χνει πόσο πλήρης είναι η λύτρωση που έχουμε μέσω του Ιησού; 
Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ό,τι και αν έχουμε κάνει, 
ή όσο μεγάλη κι αν είναι πτώση μας, εάν – όπως ο Δαβίδ – μετα-
νοήσουμε, η συγχώρηση είναι δική μας; 
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30 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου                   Σάββατο απόγευμα 

 

6. ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το 
απολωλός.» Λουκά 19/ιθ’ 10. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 1/α’ 20-
23, Ιωάν. 9/θ’ 39, Ματθ. 3/γ’ 7-12, 4/δ’ 1-10, Δευτ. 34/λδ’ 1-4, Α-
ποκ. 21/κα’ 10. 
 
«Όταν ο Σατανάς άκουσε ότι θα υπήρχε έχθρα ανάμεσα σ’ αυτόν 
και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα του και στο σπέρμα της, 
ήξερε ότι το έργο του της εξαχρείωσης της ανθρώπινης φύσης θα 
διακοπτόταν… Όταν όμως το σχέδιο της σωτηρίας εκτέθηκε λε-
πτομερέστερα, ο Σατανάς χαιρόταν μαζί με τους αγγέλους του πως 
αφού προξένησε την πτώση του ανθρώπου, θα κατάφερνε να κα-
τεβάσει τον Υιό του Θεού από την υψηλή θέση Του. Δήλωνε ότι τα 
μέχρι τούδε σχέδιά του είχαν επιτύχει επάνω στη γη και πως όταν 
ο Χριστός θα έπαιρνε την ανθρώπινη φύση, θα υπήρχε περίπτωση 
και ο Ίδιος να νικηθεί και έτσι θα ματαιωνόταν η απολύτρωση της 
αμαρτωλής φυλής.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 46,47. 
Αυτήν την εβδομάδα, καθώς θα εξετάσουμε τους πειρασμούς στην 
έρημο, θα δούμε ίσως πιο καθαρά από οπουδήποτε αλλού στην 
Αγία Γραφή την Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ του Χριστού και του Σατα-
νά. Ο Σατανάς ισχυρίζεται πως ο κόσμος του ανήκει, και ότι ο Χρι-
στός ήρθε να τον διεκδικήσει, μέσω του σχεδίου της σωτηρίας. 
Αφού απέτυχε να θανατώσει τον Ιησού μετά την γέννησή Του, ο 
Σατανάς προσπάθησε με άλλον τρόπο να εμποδίσει την λύτρωση 
των ανθρώπων. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην έρημο.  



 
42 

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 
 

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ» 
 

Διαβάστε Ματθ. 1/α’ 20-23. Ποια είναι η σημασία του ονόματος 
«Εμμανουήλ»; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Γιατί ήρθε ο Ιησούς στη γη για να είναι «μεθ’ ημών»; Πρώτον, ήρθε 
για να επαναφέρει την κυριαρχία που ο Αδάμ έχασε (Ρωμ. 5/ε’ 
12,15). Μέρος της εικόνας της βασιλικής πλευράς του Ιησού (της 
εξουσίας Του) βλέπουμε όταν ενέπνευσε τα πλήθη (5.000 ήθελαν 
να Τον στέψουν βασιλιά) και όταν τα παιδιά έψαλλαν το ωσαννά 
(μία εξύμνηση εκείνων που ελευθέρωναν τον λαό από τους ε-
χθρούς). Επίσης, βλέπουμε την δημιουργική Του δύναμη μέσα 
από τις θεραπείες που έκανε (για παράδειγμα, η θεραπεία του εκ-
γενετή τυφλού και της γυναίκας που αιμορραγούσε δώδεκα έτη), 
αλλά και την εξουσία που ασκούσε στη φύση, όπως όταν ηρέμησε 
την καταιγίδα και σίγασε τον άνεμο και τα κύματα.  
Δεύτερον, ήρθε για να κρίνει και να καταστρέψει τα έργα του δια-
βόλου (Ιωάν. 9/θ’ 39, Α’ Ιωάν. 3/γ’ 8). Πολλές φορές αναρωτιόμα-
στε, γιατί το κακό ευδοκιμεί; Ο Ιησούς έγινε αποδέκτης της αδικίας 
και μας διαβεβαίωσε πως το τέλος είναι κοντά. Αναγνωρίστηκε από 
τα δαιμόνια ως Εκείνος που έχει εξουσία επάνω τους. Συχνά φώ-
ναζαν το Ποιος πραγματικά ήταν. Ελευθέρωσε δαιμονισμένους και 
αποκατέστησε την πνευματική τους υγεία.  
Τρίτον, ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο για να αναζητήσει το 
απολωλός (Λουκά 19/ιθ’ 10) και να σηκώσει τις αμαρτίες τους (Ι-
ωάν. 1/α’ 29). Έγινε όμοιος με εμάς ώστε να γίνει πιστός Αρχιερέας 
μας και να μας συμφιλιώσει με τον Θεό (Εβρ. 2/β’ 17). «Ασχολήθη-
κε με την αμαρτία, έσωσε τους ανθρώπους από αυτήν, τους έδωσε 
χάρη, συγχώρηση, δικαίωση, τους εξύψωσε – όλα αυτά ήταν η 
εκπλήρωση της μοναδικής διαθήκης που δόθηκε από την αρχή, και 
εκπληρώθηκε με τον Ιησού Χριστό.» N.T. Wright (2009-09-25), 
Justification: God’s Plan and Paul’s Vision. 
Τέλος, ο Ιησούς ήρθε για να μας δείξει πώς είναι ο Θεός – να φα-
νερώσει σε εμάς και σε όλο το σύμπαν που παρακολουθεί, ποιος 
είναι ο αληθινός Του χαρακτήρας (Ιωάν. 14/ιδ’ 9).  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούν όλοι αυτοί οι λόγοι της πρώτης έλευσης του Χριστού να 
βελτιώσουν τη ζωή σας και τη σχέση σας με τον Κύριο; 
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Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 

 
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

 
Η εμφάνιση του Ιωάννη του Βαπτιστή θα πρέπει να ενθουσίασε το 
λαό. Ήταν ο πρώτος προφήτης μετά από 400 χρόνια, και ήταν 
ντυμένος σαν τον Ηλία (Ματθ. 3/γ’ 4, Β’ Βασ. 1/α’ 8). Ποτέ ξανά ο 
Θεός δεν είχε μείνει σιωπηλός για τόσο μεγάλο διάστημα. Τώρα 
μιλούσε και πάλι στο λαό Του. Ήταν προφανές ότι κάτι σημαντικό 
θα συνέβαινε.  
Διαβάστε Ματθ. 3/γ’ 7-12. Γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής συνδέει το 
θέμα της κρίσης – την επερχόμενη οργή (εδ. 7), το τσεκούρι στη 
ρίζα των δένδρων (εδ. 10), τον καθαρισμό του αλωνιού και το κά-
ψιμο του άχυρου (εδ. 12), με την έλευση του Μεσσία; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Οι άνθρωποι πίστευαν πως ζούσαν στις έσχατες ημέρες. Άκουσαν 
τον Ιωάννη στην έρημο να τους ενθαρρύνει να βαπτιστούν στον 
Ιορδάνη. Η όλη κατάσταση ήταν σαν μία νέα Έξοδος, και το να 
βραχούν ήταν απαραίτητο για να καθαριστούν και να προετοιμα-
στούν για τη νέα Γη της Επαγγελίας, με τον Μεσσία να τους οδηγεί 
στη νίκη κατά των Ρωμαίων και να τους φέρει την αιώνια βασιλεία 
για την οποία μιλούσαν οι προφήτες. 
Ωστόσο, ούτε ο Ιησούς, ούτε ο Ιωάννης είχαν πολιτικό κίνητρο, 
αλλά εργάζονταν για τη σωτηρία του λαού. Η ερμηνεία που δίνει ο 
Λουκάς για το έργο του Ιωάννη είναι μία περικοπή από τον Ησαΐα, 
όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα προετοίμαζε 
το δρόμο για τους εξόριστους, προς τη Γη της Επαγγελίας (Λουκά 
3/γ’ 3-6). Ο Ιερεμίας μας εξηγεί τον λόγο γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο 
δρόμο: για να μπορέσουν να βρεθούν σ’ αυτόν και οι πιο ευπαθείς 
ομάδες της κοινωνίας – όλοι όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη 
Γη της Επαγγελίας (Ιερ. 31/λα’ 7-9). Γι’ αυτό άλλωστε και ο λαός 
πήγαινε στον Ιωάννη, επειδή ήλπιζαν να ετοιμασθούν για την με-
γάλη μέρα του Θεού που θα ερχόταν σύντομα. Ωστόσο, ήρθε με 
έναν τρόπο που οι περισσότεροι δεν φαντάζονταν – όχι επειδή δεν 
είχαν ακούσει, αλλά επειδή δεν ήθελαν να κατανοήσουν το μήνυμα 
των Γραπτών (Λουκά 24/κδ’ 25-27). 
ΣΚΕΨΗ: Πιστοί άνθρωποι είχαν παρερμηνεύσει την πρώτη έλευση του Κυρίου. 
Υπάρχει περίπτωση άνθρωποι πιστοί να έχουν παρεξηγήσει και τη φύση της 
Δευτέρας Παρουσίας Του; 
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Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 

 

ΠΕΤΡΕΣ ΣΕ ΨΩΜΙ 
 

Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 1-3. Τι συμβαίνει, και γιατί; Πώς βλέπουμε τη 
Μεγάλη Διαμάχη να διαδραματίζεται εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
«Όταν ο Ιησούς φέρθηκε στην έρημο για να πειρασθεί, οδηγήθηκε 
από το Πνεύμα του Θεού. Δεν προκάλεσε τον πειρασμό. Πήγε 
στην έρημο για να είναι μόνος Του, για να σκεφθεί την αποστολή 
και το έργο Του. Με νηστεία και προσευχή ήθελε να ενδυναμωθεί 
για να βαδίσει στο αιματοβαμμένο μονοπάτι που ξανοιγόταν 
μπροστά Του. Ο Σατανάς όμως ήξερε ότι ο Σωτήρας είχε πάει στην 
έρημο και σκέφθηκε ότι αυτή ήταν η καταλληλότερη ώρα για να 
Τον πλησιάσει.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 85. 
Υπάρχουν έντονοι παραλληλισμοί μεταξύ των πειρασμών του Ιη-
σού και της εμπειρίας των Ισραηλιτών κατά την περιπλάνησή τους 
στην έρημο. Αφού βαπτίστηκε, ο Ιησούς πήγε στην έρημο όπου για 
40 μέρες νήστεψε και δοκιμάστηκε. Παρομοίως, οι Ισραηλίτες μετά 
την Ερυθρά θάλασσα πέρασαν στην έρημο, όπου δεν είχαν ψωμί, 
και έμειναν εκεί για 40 χρόνια. Προσέξτε την περιγραφή στο Δευτ. 
8/η’ 2,3. «Και θέλεις ενθυμείσθαι πάσαν την οδόν, εις την οποίαν 
σε ωδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα τεσσαράκοντα ταύτα έτη εν τη 
ερήμω, διά να σε ταπεινώση, να σε δοκιμάση, διά να γνωρίση τα 
εν τη καρδία σου, εάν θέλης φυλάξει τας εντολάς αυτού ή ουχί. Και 
σε εταπείνωσε, και σε έκαμε να πεινάσης.» 
Στο ευαγγέλιο αναφέρεται ότι μετά από 40 μέρες, ο Ιησούς πείνασε 
(Ματθ. 4/δ’ 2). Τότε, εμφανίζεται κάποιος για να τον «βοηθήσει». 
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σατανάς πήγε να «βοηθήσει» 
κάποιον. Στο Ζαχ. 3/γ’ διαβάζουμε την ιστορία του αρχιερέα Ιησού 
την περίοδο που η Ιερουσαλήμ ανοικοδομούταν, μετά την Βαβυ-
λωνιακή εξορία. Καθώς στεκόταν ενώπιον του Κυρίου, εμφανίστη-
κε σε όραμα στα δεξιά του. Εκείνος που στέκεται στα δεξιά κάποι-
ου, συνήθως είναι ο πιο έμπιστος του – αυτός που του στέκεται. 
Εκείνος όμως που στεκόταν στα δεξιά του αρχιερέα δεν ήταν άλλος 
από τον Διάβολο. Το ίδιο συνέβη και με τον Ιησού στην έρημο. Ο 
«βοηθός» Του, αποκαλύφθηκε όταν είπε, «Εάν ήσαι Υιός του 
Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι» (Ματθ. 4/δ’ 3). Ένας 
άγγελος του Θεού δεν θα αμφέβαλλε ποτέ για την Θεότητα του Ιη-
σού! Προσέξτε την απάντηση του Ιησού (Ματθ. 4/δ’ 4) που συνδέε-
ται με την Έξοδο: «[Ο Θεός] σε έθρεψε με μάννα, (το οποίον δεν 
εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον,) διά να σε κάμη να μά-
θης ότι ο άνθρωπος δεν ζη με μόνον άρτον, αλλ’ ο άνθρωπος ζη 



 
45 

με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου.» (Δευτ. 
8/η’ 3) 
ΣΚΕΨΗ: Όσο σημαντικό κι αν είναι να μην πέσουμε στον πειρασμό, πόσο ση-
μαντικότερο είναι να προσέξουμε να μην οδηγήσουμε εμείς κάποιον σε πειρα-
σμό; 

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 
 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
 
Ο πρώτος πειρασμός παραλληλίζεται με την Έξοδο αλλά οι ρίζες 
του είναι στην Πτώση. Θέτοντας ως προτεραιότητα την πίστη στον 
Θεό και όχι στην ικανοποίηση της όρεξης, ο Ιησούς κάλυψε το κενό 
που άφησε ο Αδάμ με το δέντρο της γνώσης του καλού και του 
κακού. Ωστόσο, προκειμένου να γεφυρώσει αυτό το κενό με τους 
ανθρώπους, που δημιουργήθηκε από την εποχή του Αδάμ, ο Ιη-
σούς πέρασε από δύο ακόμη πειρασμούς. Σύμφωνα με τον Ματ-
θαίο, ο δεύτερος πειρασμός διαδραματίστηκε στο υψηλότερο μέ-
ρος του ναού, όπου ο Σατανάς μετέφερε τον Ιησού. Για μία ακόμη 
φορά είπε «Εάν ήσαι Υιός του Θεού» – μία φράση που μαρτυρά 
την ταυτότητά του.  
Τι ήθελε να καταφέρει εδώ ο Σατανάς; Θα αποδεικνυόταν κάτι εάν 
ο Ιησούς έπεφτε; (Ματθ. 4/δ’ 5-7). 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς δεν χρειαζόταν να αποδείξει τίποτε. Η εμπιστοσύνη Του 
στον Θεό ήταν ειλικρινής. Είχε εκδηλώσει την πλήρη εμπιστοσύνη 
Του στον Πατέρα εκδηλώθηκε όταν άφησε τον ουρανό για να γίνει 
άνθρωπος και να υποφέρει για εμάς (δείτε Φιλιπ. 2/β’ 5-8). Αυτός 
ήταν ο λόγος του ερχομού Του και ήταν πλήρως προετοιμασμένος 
γι’ αυτό. Σκοπός Του ήταν να ξανακερδίσει τον κόσμο που ο Αδάμ 
είχε χάσει. Με τον Ιησού εκπληρώθηκαν όλες οι υποσχέσεις της 
διαθήκης και ο κόσμος είχε πλέον την ευκαιρία για σωτηρία. Για μία 
ακόμη φορά ο Ιησούς απαντά «Πάλιν είναι γεγραμμένον» αναφέ-
ροντας ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο συνδεδεμένο με την εμπει-
ρία του λαού στην Έξοδο: «Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν 
σου» (Δευτ. 6/ς’ 16). Στη Μασσά, οι Ισραηλίτες παραπονέθηκαν 
για έλλειψη νερού και ο Μωυσής χτύπησε τον βράχο για να βγει 
νερό. Αναφερόμενος σ’ αυτό το γεγονός, ο Μωυσής είπε για τον 
λαό ότι «επείρασαν τον Κύριον, λέγοντες, Είναι ο Κύριος μεταξύ 
ημών, ή ουχί;» (Εξ. 17/ιζ’ 7). Ο Ιησούς όμως δεν αμφέβαλε για τον 
Θεό και έτσι δεν έπεσε στην παγίδα, παρότι αυτήν την φορά πρώ-
τα ο πονηρός χρησιμοποίησε την φράση, «είναι γεγραμμένον» 
(Ματθ. 4/δ’ 4,6). 
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ΣΚΕΨΗ: Πολλές φορές δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ της εμπιστοσύνης στον Θεό για κάποιο θαύμα και της ασέβειας όσον 
αφορά το τι προσδοκούμε από τον Κύριο όταν προσευχόμαστε. Πώς μπορούμε 
να τα ξεχωρίσουμε; Συζητήστε το. 

 
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 
 

ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ 
  
Σύμφωνα με τον Ματθαίο, ενώ ο πρώτος πειρασμός εστίαζε στην 
όρεξη και ο δεύτερος στην αμφισβήτηση του Θεού, ο τρίτος πειρα-
σμός είναι μία ξεκάθαρη πρόκληση για τον Ίδιο τον Χριστό, για την 
βασιλική Του ιδιότητα και για την αποστολή Του στη γη.  
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 8-10, Δευτ. 34/λδ’ 1-4, και Αποκ. 21/κα’ 10. 
Ποια η σημασία του «πολύ υψηλόν» όρος που πήγε ο Σατανάς τον 
Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Σ’ αυτήν την περιγραφή βλέπουμε μία προφητική ενόραση. Από 
την βουνοκορφή ο Μωυσής είδε την Γη της Επαγγελίας όπως θα 
είναι στο μέλλον, και αργότερα ο Ιωάννης είδε την Νέα Ιερουσα-
λήμ. Παρομοίως και ο Ιησούς, είδε κάτι πέρα από τις πόλεις της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Προσέξτε ότι ο Σατανάς δείχνει ό,τι πιο 
λαμπερό. Δείχνει πλούτη και χλιδή, και όχι έγκλημα, θλίψη και αδι-
κία. 
Και τότε ο Σατανάς λέει: «Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών 
προσκυνήσης με» (Ματθ. 4/δ’ 9). Όπως ξεγέλασε τους πρωτο-
πλάστους λέγοντάς τους ότι θα γινόντουσαν όμοιοι με τον Θεό (ε-
νώ ήταν ήδη πλασμένοι κατ’ εικόνα Του), ο Σατανάς διεκδίκησε 
προσκύνηση ως Θεός και έχων την κυριότητα των εθνών και του 
κόσμου, και πως με μία μικρή υπόκλιση θα τα παραχωρούσε όλα 
στον Ιησού (δείτε Λουκά 4/δ’ 6, συγκρίνετε με Ψαλμ. 2/β’ 7,8). 
Η δοκιμασία αυτή είχε να κάνει με την αφοσίωση. Σε ποιον θα α-
πέδιδε την αφοσίωσή της η ανθρώπινη φυλή; Στην Εδέμ, όταν ο 
Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό έδωσαν την αφοσίωσή 
τους στον Σατανά, και αυτό πέρασε και στις επερχόμενες γενεές. 
Χωρίς την άμεση Θεϊκή επέμβαση, η Μεγάλη Διαμάχη θα τελείωνε 
με νικητή τον Σατανά. Η ανθρώπινη φυλή, ακόμη και κάθε ζωή στη 
γη, θα έπαυε να υπάρχει. Τόσα πολλά διακυβεύονταν. Προσέξτε 
πώς ο Ιησούς, όπως και ο Ιωσήφ με την γυναίκα του Πετεφρή, δεν 
επέτρεψε το κακό να μείνει κοντά Του. Ο Ιησούς πρόσταξε τον Σα-
τανά να φύγει από κοντά Του. Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να το κάνει 
αυτό, γι’ αυτό έφυγε εκείνος αμέσως από το κακό (Γέν. 39/λθ’ 



 
47 

11,12). Πόσο σπουδαίο και απλό μάθημα για όλους εμάς! 
ΣΚΕΨΗ: Και στους τρεις πειρασμούς ο Ιησούς χρησιμοποίησε την Αγία Γραφή 
για την άμυνά Του. Τι σημαίνει αυτό για μας εμπράκτως; Πώς μπορούμε, όταν 
αντιμετωπίζουμε κάποιον πειρασμό, να χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή ώστε 
να επιτύχουμε και εμείς τη νίκη; 

 
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 17:51’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Υπάρχουν συγγραφείς που έχουν μιλήσει για την Μεγάλη Διαμάχη, 
και κάποιοι ευαγγελιστές που εξετάζουν το θέμα – κανείς όμως δεν 
έχει εμβαθύνει τόσο στην ιδέα της Μεγάλης Διαμάχης παγκοσμίως, 
όσο η εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας. Η κυριο-
λεκτική, φυσική, ηθική και πνευματική διαμάχη μεταξύ Χριστού και 
Σατανά έχει στιγματίσει τον τρόπο σκέψης των Αντβεντιστών. Σε 
όλη την Αγία Γραφή, όπως ένας ευαγγελιστής αναφέρει, «βλέπου-
με έναν υπερκόσμιο πόλεμο» να κυριαρχεί, και ορισμένες φορές – 
όπως οι πειρασμοί που μελετήσαμε αυτήν την εβδομάδα – γίνεται 
με πολύ φανερό και έκδηλο τρόπο. Η ιδέα της διαμάχης μεταξύ 
καλού και κακού μπορεί να φανεί ακόμη και έξω από τα θρησκευτι-
κά γραπτά. 
Η Αγία Γραφή μαζί με το Πνεύμα της Προφητείας αποκαλύπτει την 
αληθινή φύση αυτής της διαμάχης και τα αιώνια ζητήματα που δια-
κυβεύονται σ’ αυτήν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ο πειρασμός έρχεται με διάφορους τρόπους, ειδικά σχεδιασμέ-

νος να προσεγγίσει τον καθέναν μας όπου κι εάν βρισκόμαστε. 
Και φυσικά αυτό που αποτελεί πειρασμό για κάποιον, δεν είναι 
απαραίτητα και για κάποιον άλλον. Εκτός από τις προφανείς α-
μαρτίες, ποιοι άλλοι δυσδιάκριτοι τρόποι υπάρχουν που μπορεί 
να πειραστούμε; 

2.  Διαβάστε ξανά τους πειρασμούς του Ιησού στην έρημο. Σκε-
φτείτε πως είναι ο «μεθ’ ημών ο Θεός». Είναι Αυτός που δη-
μιούργησε τα πάντα (Ιωάν. 1/α’ 3). Πώς μπορούμε να κατανοή-
σουμε ότι ο Θεός υπέμεινε αυτήν τη μάχη για εμάς; Βάση αυτού, 
έχει τίποτε άλλο σημασία; 
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6 Φεβρουαρίου – 12 Φεβρουαρίου               Σάββατο απόγευμα 

 

7. ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ Η 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 

 

 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, 
και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Ματθαίο 11/ια’ 28. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 11/ια’ 29, 
Ρωμ. 4/δ’ 1-6, Ματθ. 13/ιγ’ 3-8, 18-23, Ματθ. 7/ζ’ 21-27, Ιακ. 2/β’ 
17, Ματθ. 7/ζ’ 1-5. 
 
Όταν σκεφτόμαστε τη Μεγάλη Διαμάχη συνήθως ο νους μας πάει 
σε κάτι πολύ μεγάλο και σκεφτόμαστε με υπερβολικούς όρους. 
Ωστόσο, όσο μεγάλο και αν είναι το θέμα της Μεγάλης Διαμάχης 
και όσο τεράστια κι αν είναι τα θέματά της, εξελίσσεται καθημερινά 
εδώ στη γη, στη ζωή μας, στην σχέση μας με τον Θεό, στους πει-
ρασμούς, παντού. Όπως η καθημερινότητα των ανθρώπων επη-
ρεάζεται, ορισμένες φορές σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας των μεγάλων 
οικονομικών και πολιτικών γεγονότων, έτσι και ο καθένας από εμάς 
επηρεάζεται λόγω της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ του καλού και του 
κακού.  
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένες από τις διδασκαλίες 
του Ιησού και θα δούμε πρακτικά ζητήματα μιας και όλοι αγωνιζό-
μαστε να μάθουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού σ’ αυτήν 
την Διαμάχη.  
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Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 
 

ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
 

«Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς, και μάθετε απ’ εμού, διότι πράος 
είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις 
ψυχαίς υμών» (Ματθ. 11/ια’ 29). Πώς μπορεί ο «ζυγός» Του να 
φέρει ανάπαυση στη ψυχή μας; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Αυτή η πρόσκληση έχει και προσωπική διάσταση, πέρα από την 
ευρύτερη, αυτήν της αποστολής του Ιησού να ελευθερώσει τους 
ανθρώπους από τον εχθρό. Τα λόγια Του προσαρμόζονται με τα 
λόγια του Ιερεμία στα οποία δίνεται η υπόσχεση ανάπαυσης στη 
ψυχή των ανθρώπων, εφόσον επιστρέψουν στη θρησκεία των πα-
τέρων τους και εγκαταλείψουν την ειδωλολατρία των γειτονικών 
εθνών (Ιερ. 6/ς’ 16). Στην Αγία Γραφή συναντάμε συχνά την έννοια 
της ανάπαυσης. Την πρωτοσυναντάμε με τον Ίδιο τον Θεό που 
αναπαύτηκε όταν τελείωσε το δημιουργικό Του έργο (Γέν. 2/β’ 2), 
και από τότε κάθε Σάββατο γιορτάζουμε αυτήν την ανάπαυση. Ε-
πίσης, εορταζόταν κατά τη διάρκεια του χρόνου στις ετήσιες γιορ-
τές (για παράδειγμα Λευιτ. 16/ις’ 31), κάθε επτά χρόνια η γη ανα-
παυόταν (Έξ. 23/κγ’ 11) και κάθε 50 χρόνια, στο Ιωβηλαίο έτος, οι 
σκλάβοι ελευθερώνονταν και τα χρέη παραγράφονταν (Λευιτ. 
25/κε’ 10). Εκτιμούταν ιδιαίτερα όταν ο Θεός βρισκόταν μεταξύ του 
λαό Του (Έξ. 33/λγ’ 14), εκεί όπου δεν υπήρχε «ούτε επίβουλος, 
ούτε απάντημα κακόν» (Α’ Βασ. 5/ε’ 4), ούτε εχθρός (Δευτ. 25/κε’ 
19). Ο λαός απολάμβανε την εγκατάστασή του στη γη που τους 
έδωσε ο Θεός για ανάπαυση (Ναυή 1/α’ 13), αφότου επέστρεψαν 
από την αιχμαλωσία και την εξορία (Ιερ. 30/λ’ 10), και σε μία στα-
θερή οικογενειακή ζωή (Ρουθ 1/α’ 9, Παρ. 29/κθ’ 17). Ωστόσο, όταν 
ο λαός του Θεού βρισκόταν στην αιχμαλωσία δεν είχε ανάπαυση 
(Έξ. 5/ε’ 4,5, Θρήνοι 1/α’ 3). Άλλα είδη ανάπαυσης βλέπουμε επί-
σης και στα εδάφια Ησ. 57/νζ’ 20, Ιωβ 3/γ’ 11,13,16,17,18, Αποκ. 
14/ιδ’ 11. Η ανάπαυση που ο Ιησούς προσφέρει περιλαμβάνει το 
δώρο του Σαββάτου, όπου μας παραχωρείται χρόνος με τον Δημι-
ουργό. Η ανάπαυση στον Χριστό αποκαθιστά όσα έχασε ο άν-
θρωπος με την παρακοή. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους, εκτός από το Σάββατο, μπορούμε να χαιρόμαστε 
την ανάπαυση που ο Θεός μάς προσφέρει; Πώς μπορούμε να βρούμε ανάπαυση 
στη ψυχή μας μέσω του Ιησού; Δείτε επίσης Ρωμ. 4/δ’ 1-6. 
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Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 
 

ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΖΟΝΤΑΣ 
 
Η Μεγάλη Διαμάχη φαίνεται και στην παραβολή του σπορέα. Οι 
τέσσερις κατηγορίες εδαφών ή των ανθρώπων ως προς την αντί-
δραση στο μήνυμα του ευαγγελίου, δείχνουν ότι στον κόσμο δεν 
υπάρχουν μόνο «καλοί» και «κακοί» άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί στο πώς προσεγγίζουμε εκείνους που δεν δείχνουν να 
ανταποκρίνονται στο ευαγγέλιο.  
Διαβάστε Ματθ. 13/ιγ’ 3-8 και στη συνέχεια Ματθ. 13/ιγ’ 18-23. 
Πώς βλέπουμε την Μεγάλη Διαμάχη να φανερώνεται σ’ αυτήν την 
ιστορία; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Η μάχη για τους ανθρώπους είναι υπαρκτή, και ο εχθρός χρησιμο-
ποιεί ό,τι μέσα έχει για να απομακρύνει τους ανθρώπους από την 
σωτηρία. Για παράδειγμα, για τον σπόρο που έπεσε στον δρόμο η 
Ε. Χουάιτ γράφει: «Ο Σατανάς και οι άγγελοι του βρίσκονται εκεί 
όπου το ευαγγέλιο κηρύττεται. Ενώ οι άγγελοι του Θεού προσπα-
θούν να εντυπώσουν στις καρδιές το Λόγο του Θεού, ο εχθρός εί-
ναι σ’ επιφυλακή για να καταστήσει το Λόγο ατελεσφόρητο. Με ζή-
λο όμοιο με την πονηριά του, προσπαθεί ν’ ανατρέψει το έργο του 
Αγίου Πνεύματος. Ενώ ο Χριστός ελκύει την ψυχή με την αγάπη 
Του, ο Σατανάς προσπαθεί να στρέψει αλλού την προσοχή εκείνου 
που αναζητάει το Σωτήρα.» Λ.Ζ. σ. 22,23. 
Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, Δεν θα μπορούσε ο σπορέ-
ας να είναι πιο προσεκτικός και να μην σπαταλάει τον σπόρο ρί-
χνοντάς τον στο μονοπάτι; Γιατί δεν ήταν πιο επιμελής να αποφύγει 
τις πέτρες; Γιατί δεν ξερίζωσε τα αγκάθια; 
Καθώς σπέρνουμε το ευαγγέλιο, πρέπει να σπείρουμε παντού. Δεν 
είμαστε σε θέση να κρίνουμε ποια είναι καλή γη και ποια όχι. Τα 
αγκάθια δείχνουν ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το κακό το 
οποίο θα αυξηθεί ακόμη και στα πιο απροσδόκητα μέρη. Ο Κύριος 
του θερισμού βεβαιώνει πως όποιος θέλει και κάνει το θέλημά Του, 
θα σωθεί. Εμείς ας κάνουμε το έργο μας, και ας εμπιστευτούμε σε 
Εκείνον τα υπόλοιπα. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπουμε αυτήν την παραβολή στη ζωή; Γιατί ορισμένες φορές 
βλέπουμε νεοβαφτισμένα μέλη να φεύγουν, κάποια άλλα να είναι αδιάφορα, ενώ 
άλλα να έχουν γερές βάσεις στην πίστη; 
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Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 
 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ 
 

Το που βρισκόμαστε σ’ αυτήν την υπερκόσμια μάχη που εξελίσσε-
ται γύρω μας, είναι ένα ζήτημα προσωπικής επιλογής που βλέ-
πουμε και στην παραβολή του κτίστη. 
Διαβάστε Ματθ. 7/ζ’ 21-27. Τι είναι τρομακτικό σ’ αυτήν την παρα-
βολή; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς περιγράφει δύο σπίτια, το ένα ήταν κτισμένο σε αμμώδες 
έδαφος ενώ το άλλο σε πετρώδες έδαφος (Λουκά 6/ς’ 48). Η δια-
φορά δεν είναι εμφανής μέχρι τη στιγμή του ανέμου και της βρο-
χής, όπου τα νερά κατέβηκαν από τον λόφο στην κοιλάδα και πα-
ρέσυραν το σπίτι που δεν είχε γερά θεμέλια. 
Ο Ιησούς είπε αυτήν την παραβολή επειδή γνώριζε τον κίνδυνο της 
αυταπάτης. Εξελίσσεται μία σοβαρή μάχη, και χωρίς βοήθεια δεν 
πρόκειται να επιβιώσουμε. Ο Ιησούς νίκησε το κακό και γι’ αυτό 
αποκαλείται Πέτρα. 
Μπορούμε να βγούμε νικητές στην προσωπική μας μάχη με το 
κακό μόνο εάν χτίσουμε τη ζωή μας σ’ Αυτόν, και αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο μέσω της υπακοής μας σ’ Αυτόν. «Πας λοιπόν όστις α-
κούει τους λόγους μου τούτους, και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει 
αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί 
την πέτραν» (Ματθ. 7/ζ’ 24). Τόσο απλό. Όσο σημαντική κι αν είναι 
η πίστη, όπως βλέπουμε και σ’ αυτήν την παραβολή, χωρίς τα έρ-
γα είναι νεκρή (δείτε Ιακ. 2/β’ 17,20,26). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 7/ζ’ 22,23. Οι άνθρωποι αυτοί για να έβγαλαν δαιμόνια 
και να προφήτευαν στο όνομα του Ιησού, εκδήλωσαν κάποιο είδος πίστης. Πα-
ρόλα αυτά ποια, ήταν η κατάληξή τους; Αναρωτηθείτε, σε τι θεμέλια έχετε κτίσει 
την πίστη σας και πώς μπορείτε να γνωρίζετε την απάντηση; 

……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
 



 
52 

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 
 

ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΕ 
 

Ο Ιησούς έκανε την Επί του Όρους Ομιλία στις αρχές της διακονίας 
Του. Ήταν ριζοσπαστική ομιλία. Αρχικά, είπε πως οι απλοί άν-
θρωποι ήταν ευλογημένοι και είχαν αξία στα μάτια του Θεού (Ματθ. 
5/ε’ 3-12). Τους παρομοίασε με το αλάτι (Ματθ. 5/ε’ 13) και το φως 
(Ματθ. 5/ε’ 14-16), δύο βασικά είδη. Μίλησε για την σπουδαιότητα 
του νόμου του Θεού (Ματθ. 5/ε’ 17-19) και προειδοποίησε για τον 
κίνδυνο της προσπάθειας να εντυπωσιάσουν τους άλλους με την 
καλή τους συμπεριφορά (Ματθ. 5/ε’ 20). Στη συνέχεια, ο Ιησούς 
τόνισε ότι η ηθικότητα καθορίζεται από την σκέψη του ανθρώπου, 
και όχι μόνο από τις πράξεις τους (Ματθ. 5/ε’ 21-28), που ασφα-
λώς και θα έπρεπε να προσέχουν (Ματθ. 5/ε’ 29,30). Η ομιλία αυτή 
βλέπουμε ότι καλύπτει όλο το θέμα της ανθρώπινης ύπαρξης και 
των σχέσεων (δείτε Ματθ. 5/ε’ – 7/ζ’ 27). 
Διαβάστε Ματθ. 7/ζ’ 1-5. Με ποιον τρόπο φανερώνεται η Μεγάλη 
Διαμάχη σ’ αυτά τα εδάφια; Πώς εκδηλώνεται η αλληλοεπίδραση 
του καλού και του κακού; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
«‘Μη κρίνετε διά να μη κριθήτε.’ Μη θεωρείτε τον εαυτό σας καλύ-
τερο από τους άλλους ανθρώπους και τον καθιστάτε κριτή τους. 
Εφόσον δεν μπορείτε να διακρίνετε τα ελατήρια, δεν είστε σε θέση 
να κρίνετε τον άλλον. Κρίνοντας τον άλλον προφέρετε τη δική σας 
καταδίκη. Επειδή μ’ αυτό δείχνετε ότι είστε κοινωνός του Σατανά ο 
οποίος είναι ο κατήγορος των αδελφών. Ο Κύριος λέγει: ‘Εαυτούς 
εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε.’ Αυτό είναι το 
δικό μας έργο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 285. 
Όταν ο Ιησούς είπε στους ακροατές Του να μην κρίνουν, τόνισε 
δύο σημεία. Πρώτον, ο λόγος που κρίνουμε τους άλλους είναι ε-
πειδή κάνουμε τα ίδια πράγματα για τα οποία τους καταδικάζουμε 
(Ματθ. 7/ζ’ 1,2). Στρέφουμε την προσοχή από εμάς προς το πρό-
σωπο που κατακρίνουμε. 
Το άλλο σημείο που θέτει ο Ιησούς έχει να κάνει με το ότι το πρό-
βλημα του αδελφού μας είναι πολύ μικρότερο συγκριτικά με το δικό 
μας πρόβλημα – το οποίο μπορεί και να αγνοούμε. Μπορούμε πο-
λύ εύκολα να δούμε το μικρό ξυλάκι στο μάτι τους, ενώ δεν μπο-
ρούμε να διακρίνουμε την δοκό στο δικό μας μάτι. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η διαφορά του να κρίνω κάποιον με το να κρίνω το δίκαιο ή 
την αδικία στις πράξεις του, και γιατί αυτή είναι σημαντική διαφορά; 
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Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 

 
«ΕΙΜΑΙ ΜΕΘ’ ΥΜΩΝ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ» 

 
Ο Ματθαίος τελειώνει το ευαγγέλιο του με ορισμένα από τα πιο 
καθησυχαστικά λόγια που είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι μεθ’ υμών 
πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28/κη’ 
20). Ποια η έμπρακτη σημασία αυτών των λόγων στη ζωή μας, στις 
αποτυχίες και στις απογοητεύσεις μας, ακόμη και όταν αισθανόμα-
στε ότι ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Ματθαίος ξεκινά το ευαγγέλιο του και με 
παρόμοια λόγια. Αφού ανέφερε τη γενεαλογία και την επίσκεψη του 
αγγέλου, πρώτα στην Μαρία και έπειτα στον Ιωσήφ, ο Ματθαίος 
εξηγεί πως το μωρό που θα γεννιόταν θα ήταν ο Εμμανουήλ – 
«μεθ’ ημών ο Θεός» (Ματθ. 1/α’ 23). Ο Θεός έδωσε την υπόσχεση, 
«θα είμαι μαζί σας», σε αρκετές περιπτώσεις στην Αγία Γραφή. 
Υποσχέθηκε να είναι με τον Ισαάκ (Γέν. 26/κς’ 24), με τον Ιακώβ 
(Γέν. 28/κη’ 15), με τον Ιερεμία (Ιερ. 1/α’ 8,19) και με τον λαό Ισ-
ραήλ (Ησ. 41/μα’ 10, 43/μγ’ 5). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η 
υπόσχεση δόθηκε σε καιρό θλίψεων και δυσκολιών, όπου τα λόγια 
του Θεού είχαν ιδιαίτερη σημασία. 
Σε ένα άλλο εδάφιο χρησιμοποιούνται παρόμοια λόγια: «Δεν θέλω 
σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει» (Εβρ. 13/ιγ’ 5). Λίγα εδάφια πιο 
κάτω διαβάζουμε: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες και σήμε-
ρον, και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13/ιγ’ 8). Και αυτή η υπόσχεση ε-
παναλαμβάνεται αρκετές φορές. Για την ακρίβεια, δίνεται όταν ο 
Μωυσής παραδίδει την ηγεσία στον Ιησού του Ναυή (Δευτ. 31/λα’ 
6,8), και ο Θεός την επαναλαμβάνει σε εκείνον μετά τον θάνατο του 
Μωυσή: «Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει» (Ναυή 1/α’ 
5). Όταν ο Δαβίδ δίνει τη βασιλεία στον Σολομώντα, του λέει ότι ο 
Θεός δεν θα τον αφήσει, ούτε θα τον εγκαταλείψει (Α’ Χρον. 28/κη’ 
20). 
Ο Ιησούς, ο Οποίος είναι αμετάβλητος και είναι πάντοτε μαζί μας, 
διαβεβαίωσε τους προπάτορές μας στην πίστη. Μπορεί να αντιμε-
τώπισαν δυσκολίες, θλίψεις, και ιδιαίτερα μεγάλες προκλήσεις, ω-
στόσο, ήταν βέβαιοι για την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. 
ΣΚΕΨΗ: Για την εκκλησία του Χριστού στις έσχατες ημέρες, αυτή η διαβεβαίωση 
είναι πολύ σημαντική. Ο Ιησούς υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος, 
στα πλαίσια της μαθητείας, της βάπτισης, και της διδασκαλίας. Εκεί λοιπόν 
πρέπει να εστιάσουμε, στη χαρά της σωτηρίας ανθρώπων. 
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Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 17:59’ 

 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Ο συγγραφέας Leon Wieseltier έγραψε, όπως ο ίδιος λέει, για «την 
πιο λυπηρή ιστορία στον κόσμο.» Μίλησε για έναν Άγγλο ο οποίος 
γεννήθηκε τυφλός. Ωστόσο, στα 52 του χρόνια μπόρεσε να κάνει 
μία επέμβαση που του χάρισε το φως του. Για πρώτη φορά στη 
ζωή του μπορούσε να δει. Θα πρέπει να ήταν συναρπαστικό για 
εκείνον που μπόρεσε να δει τον κόσμο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο 
συγγραφέας, «ο κόσμος τού φάνηκε μονότονος και εξοργίστηκε με 
το πόσο ξεθωριασμένα και ατελή ήταν τα πράγματα… Πρόσεχε 
όλο και περισσότερο τις ατέλειες και εξέταζε το παραμικρό σημάδι 
στα ξύλα ή στους πίνακες, και ενοχλούταν ιδιαίτερα. Και όλα αυτά 
επειδή περίμενε ότι θα δει έναν τέλειο κόσμο. Του άρεσαν τα ανοι-
χτά χρώματα, και θλιβόταν όποτε το φως της ημέρας έπεφτε. Η 
κατάθλιψή του χειροτέρευε συνεχώς και μέσα σε τρία χρόνια πέθα-
νε. 
Εν μέρει θα μπορούσαμε να τον καταλάβουμε. Ο κόσμος μας έχει 
φθαρεί. Η Μεγάλη Διαμάχη εξελίσσεται περίπου 6.000 χρόνια και 
έχει φέρει πολλές καταστροφές. Παρά τις προσπάθειές μας για 
έναν καλύτερο κόσμο, δεν μοιάζει να αλλάζει κάτι. Αντιθέτως, τα 
πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Γι’ αυτό και 
χρειαζόμαστε την υπόσχεση της Σωτηρίας που έρχεται σε εμάς 
μέσω της νίκης του Χριστού στην Μεγάλη Διαμάχη, μία νίκη που 
εξασφαλίστηκε στο σταυρό και μας ελευθερώνει όλους. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι μπορούμε να διδαχτούμε από την παραπάνω ιστορία; 
2.  Όπως είδαμε την Τρίτη, εκείνοι που θα πουν, «Κύριε, Κύριε δεν 

προφητεύσαμεν εν τω ονόματι σου…», ήταν πιστοί. Προσέξτε, 
όμως πού δίνουν έμφαση στην απάντησή τους. Πόσο είχαν αυ-
ταπατηθεί; 

3.  Εάν έχετε κάποιο φίλο ή συγγενή που κάνει κάποιο λάθος, 
πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χωρίς να γίνετε 
επικριτικοί; 
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13 Φεβρουαρίου – 19 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 
 
 

8.  ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ  
 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπον προς αλλήλους, Δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία 
ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’ οδόν, και μας εξήγει τας γραφάς;» Λουκά 24/κδ’ 
32. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκά 5/ε’ 6-
8,11, Μάρκ. 3/γ’ 14, Ματθ. 8/η’ 23-27, Μάρκ. 4/δ’ 35-41, 9/θ’ 33-37, 
Ματθ. 20/κ’ 20-28. 
 
Ήδη από τις πρώτες μέρες της επίγειας διακονίας Του, ο Ιησούς 
δεν εργάστηκε μόνος Του. Επέλεξε ανθρώπους για να συμμετέ-
χουν στο κήρυγμα, στη διδασκαλία και στη διακονία. 
Έτσι, καθώς η Μεγάλη Διαμάχη μαινόταν Του, βλέπουμε να περι-
λαμβάνει και τους μαθητές, μέχρι το τέλος όπου ο Ιησούς φώναξε, 
«τετέλεσται». Ο Σατανάς δεν κατάφερε τελικά να κάνει τον Ιησού 
να ολισθήσει. Οι ακόλουθοι του Ιησού ωστόσο, ήταν πιο εύκολο 
θήραμα. Τα ελαττώματα του χαρακτήρα τους του άνοιγαν το δρό-
μο, και ο εχθρός το εκμεταλλευόταν.  
Περηφάνια, αμφιβολία, πείσμα, αυτοεξύψωση, μικροπρέπεια – 
όποια κι αν ήταν τα ελαττώματά τους, άνοιγαν δρόμο στο Σατανά. 
Τα μισά προβλήματά τους είχαν να κάνουν με τις δικές τους από-
ψεις για το πώς θεωρούσαν ότι θα γίνουν τα πράγματα, αγνοώντας 
τα λόγια του Ιησού για το τι θα γίνει.  
Είχαν πολλά ακόμη να διδαχθούν. Το ίδιο κι εμείς.  
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Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 
 

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
 
Αναλογιζόμενοι το τι διακυβεύεται στη Μεγάλη Διαμάχη, είναι αξιο-
θαύμαστο το ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε ανθρώπους με αδυναμί-
ες, να Τον βοηθήσουν στη διακονία Του. Φυσικά, αν σκεφτούμε 
την κατάσταση της ανθρωπότητας, όποιους κι εάν διάλεγε θα είχαν 
αδυναμίες. Καθώς ο Ιησούς προχωρούσε στην ακτή της Γαλιλαίας, 
με το πλήθος να Τον ακολουθεί, πρόσεξε δύο ψαράδες που έπλε-
ναν τα δίχτυα τους μετά από μία μη παραγωγική βραδιά. Αυτοί οι 
ψαράδες είχαν ήδη γνωρίσει τον Ιησού. Είχε διδάξει στη συναγωγή 
τους όπου όλοι έμειναν κατάπληκτοι από τα λόγια Του (Λουκά 4/δ’ 
31,32). Ο Ιησούς μάλιστα, είχε θεραπεύσει έναν δαιμονιζόμενο 
στην συναγωγή προκαλώντας τον θαυμασμό όλων (Λουκά 4/δ’ 33-
36). Είχαν δει τον Ιησού να θεραπεύει την πεθερά του Πέτρου 
(Λουκά 4/δ’ 38,39) καθώς και άλλους πολλούς (εδ. 40,41). Δεν θα 
πρέπει να μας εκπλήσσει το ότι το πλήθος ακολουθούσε τον Ιη-
σού. Ο Ιησούς μπήκε στη βάρκα του Πέτρου, ώστε όλοι να μπο-
ρούν να Τον δουν, και άρχισε να διδάσκει (Λουκά 5/ε’ 3). Στη συ-
νέχεια, είπε στον Πέτρο να ρίξει και πάλι τα δίχτυα στην θάλασσα. 
Ο Πέτρος σίγουρα σκέφτηκε πως και πάλι δεν θα γινόταν τίποτε, 
αλλά από σεβασμό στον Ιησού έκανε ό,τι του είπε.  
Διαβάστε Λουκά 5/ε’ 6-8. Τι μας δείχνει η αντίδραση του Πέτρου 
που μας βοηθά να καταλάβουμε το γιατί τον επέλεξε ο Ιησούς, πα-
ρά τα εμφανή ελαττώματά του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η αντίδραση του Πέτρου είναι αξιόλογη. Θα μπορούσαμε να την 
παραλληλίσουμε με την πάλη του Ιακώβ, καθώς και οι δύο ανα-
γνώρισαν τη Θεϊκή παρουσία και την αναξιότητά τους (Γέν. 32/λβ’ 
24-30). Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: Ο Πέτρος αναγνώρισε την 
αμαρτωλή του κατάσταση επειδή ο Κύριος ήταν εκεί. Η αναγνώρι-
ση της αμαρτωλότητάς του έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αντί-
δραση των θρησκευτικών ηγετών που αποκάλεσαν τον Ιησού α-
μαρτωλό (δείτε Ιωάν. 9/θ’ 24) και δεν αναγνώρισαν στην παρουσία 
Του τη δική τους αμαρτωλή κατάσταση. 
ΣΚΕΨΗ: Στο Λουκά 5/ε’ 11 διαβάζουμε ότι τα άφησαν όλα και Τον ακολούθησαν. 
Όταν είχαν την μεγαλύτερη ψαριά, εκείνοι την εγκατέλειψαν για να Τον ακολου-
θήσουν. Τι μήνυμα υπάρχει εδώ για εμάς; 
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Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 
 

ΜΑΖΙ ΤΟΥ 
 
Όταν ο Ιησούς κάλεσε τους πρώτους μαθητές Του, εκείνοι είχαν 
ήδη δει την δύναμή Του ενάντια στο κακό. Τον είχαν δει να βγάζει 
δαιμόνια (Λουκά 4/δ’ 34-36), να θεραπεύει ασθενείς (Λουκά 4/δ’ 
38-41), να εξουσιάζει την φύση (Λουκά 5/ε’ 4-6), να φανερώνει την 
αμαρτωλότητα του Πέτρου και να τον βεβαιώνει πως δεν έχει να 
φοβηθεί τίποτε (Λουκά 5/ε’ 10). Λίγο αργότερα, αφού πέρασε όλη 
τη νύχτα προσευχόμενος (Λουκά 6/ς’ 12), ο Ιησούς κάλεσε τους 
μαθητές Του και από αυτούς έκλεξε δώδεκα, τους οποίους ονόμα-
σε απόστολους (Λουκά 6/ς’ 13). Προτού τους στείλει, ο Ιησούς α-
φιέρωσε χρόνο για να τους καθοδηγήσει (Λουκά 9/θ’ 1-5). Οι οδη-
γίες που τους έδωσε ήταν παρόμοιες με εκείνες που αργότερα έ-
δωσε στους εβδομήντα (Λουκά 10/ι’ 1-16). 
Διαβάστε Μάρκ. 3/γ’ 14. Τι ήθελε ο Ιησούς από τους μαθητές πριν 
τους στείλει μόνους τους; Ποιο σημαντικό μήνυμα βρίσκουμε εδώ 
για εμάς; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πόσες φορές οι σύγχρονοι μαθητές ανυπομονούν περισσότερο να 
εργαστούν για τον Ιησού παρά να περάσουν χρόνο μαζί Του; Εάν 
σπεύσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή του ευαγγελίου με 
τον δικό μας τρόπο, τότε παραμερίζουμε τον Σωτήρα του κόσμου 
και Τον αντικαθιστούμε με τον εαυτό μας. Εύκολα μπορούμε να 
αποκτήσουμε το «Σύνδρομο του Μεσσία», σκεπτόμενοι ότι πρέπει 
να σώσουμε τον κόσμο, ξεχνώντας πως ο Ιησούς είναι ο μοναδι-
κός Σωτήρας. 
Στην Χριστιανική ιστορία βλέπουμε πολλούς που επικαλούνταν το 
όνομα του Ιησού χωρίς να έχουν περάσει χρόνο μαζί Του – δεν 
Τον γνώριζαν και ούτε είχαν αλλάξει από Εκείνον. Το τελευταίο 
πράγμα που ο κόσμος ή η εκκλησία χρειάζεται, είναι άτομα που 
τρέχουν στο όνομα του Χριστού αλλά δεν είναι μαζί Του. Μία από 
τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Σατανά στην Μεγάλη Διαμάχη είναι η 
ικανότητά του να χρησιμοποιεί εκείνους που φέρουν το όνομα του 
Χριστού, για να βεβηλώσουν το όνομά Του. Έτσι, προτού τους 
αποστείλει, ο Ιησούς ήθελε οι μαθητές να μείνουν μαζί Του για να 
μπορέσουν να μάθουν από Εκείνον. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε εμείς σήμερα να μείνουμε με τον Ιησού; Με ποιους τρό-
πους μπορούμε να περάσουμε ώρα μαζί Του; 
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Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 
 

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
 

Διαβάστε Ματθ. 8/η’ 23-27, Μάρκ. 4/δ’ 35-41 και Λουκά 8/η’ 22-25. 
Πώς βλέπουμε την ύπαρξη της Μεγάλης Διαμάχης σ’ αυτά τα εδά-
φια; 
……..……………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως σε τι βαθμό επη-
ρεάζει ο Σατανάς τον φυσικό κόσμο, ωστόσο, η Αγία Γραφή ανα-
φέρει ότι ασκεί επιρροή, κάτι που φαίνεται και στην ιστορία του Ιώβ 
(δείτε Ιώβ 1/α’ 18,19). Η Ε. Χουάιτ αναφέρει επίσης ότι, «ο Σατα-
νάς ακόμη και τώρα προσπαθεί με καταστροφές στην θάλασσα και 
στη γη να σφραγίσει την κατάληξη όσων περισσότερων ανθρώπων 
μπορεί.» In Heavenly Places, σ. 348. Σίγουρα σε όλες αυτές τις 
φυσικές καταστροφές που πλήττουν τον κόσμο βλέπουμε την ύ-
παρξη της Μεγάλης Διαμάχης που εξελίσσεται στη γη. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση, μετά από μία κοπιαστική μέρα διδασκαλί-
ας, ο Ιησούς πρότεινε στους μαθητές Του να πάνε από την άλλη 
πλευρά της λίμνης. Μία ξαφνική ανεμοθύελλα ξέσπασε, και τα κύ-
ματα έπεφταν απειλητικά πάνω στη βάρκα (Μάρκ. 4/δ’ 37). Ο Ιη-
σούς ήταν τόσο εξαντλημένος που είχε αποκοιμηθεί στην πρύμνη, 
δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν ανυποψίαστος για το τι συνέβαινε. 
Οι μαθητές ήταν τόσο απασχολημένοι με τα κύματα που θα πρέπει 
μετά από ώρα να συνειδητοποίησαν ότι ο Ιησούς κοιμόταν. 
Όταν Τον ξύπνησαν, ο Ιησούς ύψωσε το χέρι Του, και διέταξε τον 
άνεμο και τα κύματα να ηρεμήσουν. 
Εκείνη τη στιγμή οι μαθητές κυριεύθηκαν από δέος. Είπαν μεταξύ 
τους, «Τις λοιπόν είναι ούτος, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπα-
κούουσιν εις αυτόν;» (Μάρκ. 4/δ’ 41). Από αυτήν την ιστορία μπο-
ρούμε να πάρουμε πολλά διδάγματα, ωστόσο, αυτό που πρέπει να 
μας μείνει είναι η δύναμη του Ιησού και η ανάγκη μας να Τον εμπι-
στευόμαστε σε κάθε περίπτωση. 
ΣΚΕΨΗ: Παρότι η δύναμη του Κυρίου καθυποτάσσει τα στοιχεία της φύσης, το 
μόνο μέρος όπου δεν θα επιβληθεί είναι η θέλησή μας. Πόσο προσεκτικοί πρέπει 
να είμαστε λοιπόν με το ιερό δώρο της ελεύθερης βούλησης, και γιατί η ύπαρξη 
της Μεγάλης Διαμάχης πρέπει να μας κάνει ακόμη πιο προσεκτικούς με τη χρήση 
αυτού του δώρου; 

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 
 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ; 
 

Διαβάστε Μάρκ. 9/θ’ 33-37. Ποιο μάθημα δίδαξε εδώ ο Ιησούς 
στους μαθητές και ποιο είναι το μήνυμα εδώ για τον καθένα που 
αξιώνει ότι Τον ακολουθεί; Δείτε επίσης Ματθ. 18/ιη’ 3-5. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αναμφίβολα, αυτή η συζήτηση μεταξύ των μαθητών είχε να κάνει 
με τις σκέψεις τους για το μέλλον. Σκέφτηκαν πως ο Ιησούς θα α-
πελευθέρωνε το Ισραήλ από τους Ρωμαίους, θα αποκαθιστούσε 
τον θρόνο του Δαβίδ, και θα κυβερνούσε ως νέος Βασιλιάς με όλη 
τη δόξα, και ότι το έθνος θα ζούσε ξανά χρόνια ευημερίας, όπως 
στην εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Όταν αυτό θα συνέβαινε, υ-
πέθεσαν ότι ως άνθρωποι του στενού κύκλου Του θα είχαν εξέ-
χουσες και σημαντικές θέσεις στη νέα βασιλεία. Αλλά ακόμη και 
αυτό δεν επαρκούσε: ήθελαν να ξέρουν και ποιος θα ήταν ο «με-
γαλύτερος» από αυτούς στην βασιλεία. Αυτός ο τρόπος σκέψης 
μάς θυμίζει την σκέψη του Εωσφόρου. (δείτε Ησ. 14/ιδ’ 14). 
Διαβάστε Ματθ. 20/κ’ 20-28. Πώς τους απάντησε ο Ιησούς; Ποιο 
ήταν το βασικό σημείο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πιθανόν το πιο απογοητευτικό πράγμα σ’ αυτό το περιστατικό ήταν 
τα πλαίσια στα οποία εξελίχθηκε. Πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ ό-
που σε λίγες μέρες ο Ιησούς θα σταυρωνόταν. Μόλις τους είχε πει 
ότι κάποιος θα Τον πρόδιδε, ότι θα καταδικαζόταν σε θάνατο, θα 
χλευαζόταν και θα σταυρωνόταν, και ότι την τρίτη μέρα θα αναστη-
νόταν (Ματθ. 20/κ’ 18,19). Μόλις τους είχε πει όλα αυτά, και αυτοί 
Τον ρώτησαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσά τους. Ούτε καν 
άκουσαν τα λόγια του Ιησού. Ήταν προφανές ότι δεν άκουγαν. Εν-
διαφέρονταν για τις δικές τους ασήμαντες φιλοδοξίες και έχαναν τα 
σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονταν. Εστίαζαν στην ψευδαί-
σθηση μίας επίγειας βασιλείας που ποτέ δεν θα ερχόταν, αγνοώ-
ντας τα όσα τους έλεγε ο Ιησούς για την αιώνια βασιλεία Του και 
όσα θα τους πρόσφερε μέσα από την επερχόμενη θυσία Του.  
ΣΚΕΨΗ: Είναι εύκολο να σκεφτόμαστε πόσο κοντόφθαλμοι ήταν οι μαθητές. 
Κοιτάξτε τον εαυτό σας και αναρωτηθείτε: Μήπως είμαι και εγώ κοντόφθαλμος; 
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Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 
 
Ήταν η τρίτη μέρα μετά τον θάνατο του Ιησού. Οι ακόλουθοί Του 
ήταν ακόμη σοκαρισμένοι. Πίστευαν ότι θα τους απελευθέρωνε 
από τους Ρωμαίους, αλλά τελικά απογοητεύτηκαν. Πολλοί μαθητές 
συναντήθηκαν με τους αποστόλους μετά την σταύρωση. Κάποιες 
γυναίκες πήγαν στον τάφο Του νωρίς το πρωί της Κυριακής. Ο 
Λουκάς κατονομάζει τρεις από αυτές, αλλά ήταν και άλλες που α-
κολουθούσαν τον Ιησού, από την Γαλιλαία (Λουκά 23/κγ’ 55, 24/κδ’ 
1,10). Επέστρεψαν από τον άδειο τάφο για να πουν στους «ένδεκα 
και πάντας τους λοιπούς» για τους δύο άνδρες με τα λευκά ρούχα 
που είχαν δει (Λουκά 24/κδ’ 9). 
Ο Λουκάς αναφέρει πως εκείνη την Κυριακή δύο από τους ακο-
λούθους του Ιησού ξεκίνησαν το τρίωρο ταξίδι με τα πόδια, από 
την Ιερουσαλήμ προς την πόλη Εμμαούς (Λουκ. 24/κδ’ 13). Απορ-
ροφημένοι από τη συζήτηση για τα γεγονότα των τελευταίων ημε-
ρών, δεν πρόσεξαν τον ξένο που περπατούσε δίπλα τους. Ίσως να 
μην τον πρόσεχαν ποτέ εάν δεν τους ρωτούσε γιατί ήταν τόσο λυ-
πημένοι (Λουκ. 24/κδ’ 17). Αυτή η ερώτηση παραξένεψε ιδιαίτερα 
τον Κλέοπα, τον έναν από αυτούς. Αναρωτήθηκε πώς αυτός ο ξέ-
νος δεν γνώριζε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. (Λουκ. 24/κδ’ 
18,19). 
Διαβάστε Λουκ. 24/κδ’ 19-35. Ποια λόγια αυτών των μαθητών δεί-
χνουν την περιορισμένη τους αντίληψη και πώς τους εξηγεί ο Ιη-
σούς την αλήθεια; 
…………………………………………………………………………….. 
Προσέξτε την έμφαση που δίνει ο Ιησούς στην Αγία Γραφή. Όπως 
χρησιμοποίησε την Αγία Γραφή στη μάχη Του με τον Σατανά στην 
έρημο, την χρησιμοποιεί και πάλι για να φωτίσει τις διάνοιες των 
μαθητών. Αφού τους θεμελίωσε στις Βιβλικές διδασκαλίες για τον 
Ίδιο και την αποστολή Του, τους έδωσε ισχυρές ενδείξεις που θα 
ενίσχυαν αυτές τις Βιβλικές διδασκαλίες: Πρώτον, τους αποκαλύφ-
θηκε δείχνοντάς τους έτσι ότι αναστήθηκε, και δεύτερον, «έγεινεν 
άφαντος απ’ αυτών» (εδ. 31). Μετά τις ξεκάθαρες διδασκαλίες των 
Γραφών σχετικά με τον εξιλεωτικό θάνατο του Ιησού, και την έντο-
νη εμπειρία που ακολούθησε, η πίστη αυτών των μαθητών ισχυ-
ροποιήθηκε. 
ΣΚΕΨΗ: Για μία ακόμη φορά βλέπουμε τον Ιησού να χρησιμοποιεί την Αγία 
Γραφή. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από σκέψεις που μας κάνουν να 
αμφισβητούμε την αξιοπιστία της; 
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Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:07’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Όσο ήταν εδώ στη γη, ο Ιησούς έβγαζε δαιμόνια (Λουκ. 6/ς’ 18), 
έδινε ελπίδα στους αποθαρρυμένους (Λουκ. 6/ς’ 20-23), έδειχνε 
στους ανθρώπους πώς να ζούνε την αγάπη του Θεού (Λουκ. 6/ς’ 
27-49), θεράπευσε (Λουκ. 7/ζ’ 2-10), ανέστησε (Λουκ. 7/ζ’ 12-16), 
ηρέμησε την καταιγίδα (Λουκ. 8/η’ 22-25), και ανέστησε ακόμη και 
τον Λάζαρο που ήταν νεκρός για τέσσερις ημέρες (Ιωάν. 11/ια’ 39-
44). Έκανε όλα αυτά, και ακόμη περισσότερα, και πάλι πολλοί άν-
θρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν σ’ Αυτόν. 
«Ακόμη και οι μαθητές του Χριστού ήταν αργοί στο να καταλάβουν. 
Παρά την αγάπη τους για Εκείνον και την ευλάβεια που ένιωθαν, η 
πίστη τους για την ταυτότητά Του ως Υιός του Θεού, ταλαντευόταν. 
Οι συχνές αναφορές στις παραδόσεις των πατέρων και η παρερ-
μηνεία των ενεργειών Του έδειχναν πόσο δύσκολο τους ήταν να 
απελευθερωθούν από αυτές τις προκαταλήψεις.» Ε. Χουάιτ, Man-
uscript Releases, τομ. 18, σ. 116. 
Η πίστη είναι δώρο από τον Θεό, αλλά είναι ένα δώρο το οποίο οι 
άνθρωποι μπορούν να απορρίψουν. Και αυτό επειδή, όπως έχου-
με προειδοποιηθεί, ο Σατανάς και η Μεγάλη Διαμάχη υπάρχουν, 
και ο εχθρός εργάζεται σκληρά για να μας οδηγήσει στην αμφιβο-
λία και στην απιστία. Την σωτηρία τη βρίσκουμε μέσω πίστης σ’ 
αυτά που έχει κάνει ο Χριστός για εμάς, γι’ αυτό και ο Σατανάς 
προσπαθεί να μας κάνει να χάσουμε την πίστη μας. Ο Ιησούς ό-
μως είναι πολύ πιο ισχυρός από τον Διάβολο, και αυτό δεν πρέπει 
να το ξεχνάμε ποτέ. Εάν στηριχθούμε στον Ιησού, ο Σατανάς δεν 
θα μπορεί να μας νικήσει. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι θα απαντούσατε αν σας ρωτούσε κάποιος, «Εφόσον ο Ιη-
σούς εξουσιάζει την φύση, γιατί τόσοι άνθρωποι, ακόμη και Χριστι-
ανοί, πεθαίνουν από φυσικές καταστροφές;» Πώς μπορεί το γεγο-
νός της Μεγάλης Διαμάχης να σας βοηθήσει να απαντήσετε σ’ αυ-
τήν την ερώτηση; 
2.  Ποιους λόγους έχουμε για να πιστεύουμε στον Ιησού και σε ό,τι 
λέει η Αγία Γραφή γι’ Αυτόν; Γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
συνεχώς αυτούς τους λόγους; Γιατί παρόλα αυτά πολλοί αγωνίζο-
νται με την πίστη τους; Ποια πράγματα μας οδηγούν σε αμφιβολία 
και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα αντιμετωπίσουμε; 
3.  Ο Ιησούς κάλεσε ανθρώπους με αδυναμίες για να εργαστούν 
μαζί Του. Τι ελπίδα μάς δίνει αυτό για το πώς μπορεί να μας χρη-
σιμοποιήσει ο Ιησούς, παρόλες τις αδυναμίες μας; 
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20 Φεβρουαρίου – 26 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 
 

9.  Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Θεωρούντες δε την παρρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου, 
και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώται, εθαύμαζον, και 
ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού.» Πράξεις 4/δ’ 13. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Πράξ. 1/α’ 6-8, 
2/β’ 5-12, Γέν. 11/ια’ 1-9, Πράξ. 4/δ’ 1-30, 7/ζ’ 54, 10/ι’ 12-29. 
 
Το μεγαλύτερο εμπόδιο του Ιησού με τους μαθητές Του ήταν οι 
απόψεις που είχαν ήδη σχηματίσει. Οι μαθητές δεν έδιναν προσο-
χή στα λόγια του Ιησού όσον αφορά το Ποιος ήταν, γιατί δεν ταί-
ριαζαν με τις δικές τους απόψεις. Ακόμη και στην ανάληψη, Τον 
ρώτησαν πότε θα γίνει η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τους 
Ρωμαίους.  
Μετά από δέκα μέρες προσευχής και συναδέλφωσης στην παρου-
σία του Θεού, οι προϊδεασμένες γνώμες τους άρχισαν να αντικαθι-
στούνται από την αλήθεια, και οι μαθητές ήταν πλέον έτοιμοι να 
ακούσουν τι είχε να τους πει ο Θεός. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για τα 
θαυμάσια γεγονότα της Πεντηκοστής. 
Φυσικά, η εκκλησία εξακολουθούσε να έχει πολλές προκλήσεις 
από τους θρησκευτικούς ηγέτες που ήταν αποφασισμένοι να στα-
ματήσουν τη δράση της εκκλησίας, όπως έκαναν και με τον Ιησού. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε την Μεγάλη Διαμάχη να εκδηλώνε-
ται ανοικτά από ανθρώπους στην ηγεσία, οι οποίοι καθοδηγούμε-
νοι από τον Σατανά θέλησαν να σιγήσουν την αλήθεια. Θα την 
δούμε όμως να εκδηλώνεται και πιο ανεπαίσθητα, στο πιο σημα-
ντικό μέρος: στην ανθρώπινη καρδιά. 
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Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 
 

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Για 40 μέρες μετά την ανάστασή Του, ο Ιησούς συναντούσε τους 
μαθητές για να τους διαβεβαιώσει για την ανάστασή Του και να 
τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τη βασιλεία του Θεού 
(Πράξ. 1/α’ 3, Α’ Κορ. 15/ιε’ 4-7). Ωστόσο, λίγο πριν την ανάληψη 
του Ιησού, εκείνο που τους απασχολούσε ήταν το πότε θα τους 
ελευθέρωνε από τους Ρωμαίους (Πράξ. 1/α’ 6). 
Οι δικές τους απόψεις για το τι έπρεπε να γίνει ήταν τόσο ισχυρο-
ποιημένες που δεν άκουγαν τον Ιησού. Ακόμη και μετά από τρει-
σήμισι χρόνια διδασκαλίας, είχαν πολλές λανθασμένες απόψεις 
που έπρεπε να εγκαταλείψουν. 
Διαβάστε Πράξ. 1/α’ 6-8. Πώς αντιμετώπισε ο Ιησούς αυτήν τους 
την άγνοια; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς εστίασε στο πραγματικό ζήτημα: Η ενδυνάμωση από το 
Άγιο Πνεύμα ήταν πολύ πιο σημαντικό θέμα από οποιαδήποτε πο-
λιτικό ζήτημα.  
Και ενώ έβλεπαν την ανάληψη του Ιησού στον ουρανό, δύο λευκο-
ντυμένοι άνδρες τους μίλησαν για την επιστροφή του Ιησού. Κατά 
τον ίδιο τρόπο που αναλήφθηκε στον ουρανό, θα ερχόταν και πάλι 
στη γη ως Βασιλιάς. Εκείνη η ημέρα όμως θα ξεπεράσει κατά πολύ 
τις προσδοκίες τους – γιατί θα έρθει ως Βασιλιάς του σύμπαντος 
και όχι ως επίγειος βασιλιάς. Οι έντεκα μαθητές επέστρεψαν από 
το Όρος των Ελαιών γεμάτοι αναμνήσεις και καρδιά πλημμυρισμέ-
νη από αλήθειες που τους είχε φανερώσει ο Ιησούς. Χρειάζονταν 
όμως κάτι περισσότερο. Ο Ιησούς τους είχε πει να περιμένουν μέ-
χρι να βαπτιστούν με Άγιο Πνεύμα (Πράξ. 1/α’ 4,5), γιατί μπορεί ο 
εχθρός να είχε ηττηθεί, παρόλα αυτά χρειάζονταν όμως δύναμη για 
να φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους είχε αναθέσει. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 1/α’ 14. Ποια μεγάλη διαφορά βλέπουμε στη σχέση των 
μαθητών συγκριτικά με το παρελθόν (Ματθ. 20/κ’ 20-24), και τι μήνυμα υπάρχει 
για εμάς; Πώς μπορούμε να παραμερίσουμε το εγώ και να ετοιμαστούμε για 
Πνεύμα Άγιο; 
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Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 
 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 
 

Για δέκα ημέρες οι ακόλουθοι του Ιησού προσεύχονταν, αναλογι-
ζόμενοι τις εμπειρίες τους με τον Ιησού, υπό το φως της Αγίας 
Γραφής. Με ταπεινοφροσύνη αποδέχτηκαν ο ένας τον άλλον και 
άφησαν τελικά το Άγιο Πνεύμα να τους εντυπώσει την αλήθεια. 
Όπως το Πνεύμα «εφέρετο επί της επιφανείας» στην Δημιουργία, 
κατά τον ίδιο τρόπο δόθηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών στον 
καθένα τους (Πράξ. 2/β’ 2,3). Ήταν μία νέα αρχή, μία νέα δημιουρ-
γία.  
Διαβάστε Πράξ. 2/β’ 5-12. Ποια η σημασία αυτού του γεγονότος 
όπως περιγράφεται σ’ αυτά τα εδάφια; Συγκρίνετε με Γέν. 11/ια’ 1-
9. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….…… 
Λίγο καιρό μετά τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι θέλησαν να κτίσουν 
έναν πύργο που θα έφτανε μέχρι τον ουρανό. Για να εμποδίσει 
αυτήν την αλαζονική και ανόητη προσπάθεια, καθώς και την εξά-
πλωση του κακού, ο Θεός έφερε σύγχυση στη γλώσσα τους και 
τους διασκόρπισε «επί πρόσωπον πάσης της γης» (Γεν. 11/ια’ 1-
9). 
Στην Πεντηκοστή, ο Θεός έκανε το αντίθετο. Οι άνθρωποι ήταν 
έτοιμοι να διακηρύξουν τα καλά νέα ότι το κακό μία μέρα θα εξα-
λειφθεί για πάντα. 
Άνθρωποι «από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν» βρίσκονταν 
στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα (Πραξ. 2/β’ 5, συγκρίνετε με τον 
διασκορπισμό στον πύργο της Βαβέλ), και συγκεντρώθηκαν κατά-
πληκτοι καθώς άκουγαν τους μαθητές να μιλούν τη γλώσσα τους 
(Πραξ. 2/β’ 6-11). 
Ο Πέτρος χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός ως ευκαιρία να τους μιλή-
σει. Αναφέρεται στην δωρεά του Αγίου Πνεύματος που θα προε-
τοίμαζε τον λαό να συναντήσει τον Θεό (Πράξ. 2/β’ 17-21). Δείχνει 
την πραγματική έννοια της αποστολής του Μεσσία που σταυρώ-
σανε (Πράξ. 2/β’ 23). Και «ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών» 
(εδ. 37) και 3.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν και ενώθηκαν στους μα-
θητές (Πράξ. 2/β’41). 
ΣΚΕΨΗ: Εκείνοι που υπό την επιρροή του Σατανά συναίνεσαν στο θάνατο του 
Ιησού, τώρα υπό την επιρροή του Αγίου Πνεύματος πίστεψαν σ’ Εκείνον. Τι μας 
λέει αυτό για τη δύναμη του Θεού, όχι μόνο να συγχωρεί τις χειρότερες αμαρτίες 
αλλά και να αλλάζει τις πιο σκληρές καρδιές; 
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Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΥΣ 
 
Διαβάστε Πράξ. 4/δ’ 1-30. Πώς εκδηλώνεται εδώ το θέμα της Με-
γάλης Διαμάχης; Πώς αυτό αποτελεί παράδειγμα μόνο του τι γίνε-
ται στην ιστορία; Πώς εργάζεται ο Σατανάς, και πώς ο Κύριος; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………….……. 
..…………………………………………………………………………… 
«Οι ιερείς και οι ηγήτορες του λαού έβλεπαν ότι ο Χριστός εγκω-
μιάζονταν περισσότερο από αυτούς. Όταν οι Σαδδουκαίοι που δεν 
πίστευαν στην ανάσταση άκουσαν τους αποστόλους να κηρύττουν 
ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, εξοργίσθηκαν. Α-
ντιλήφθησαν καλά ότι αν αφήνονταν οι απόστολοι ανενόχλητοι να 
κηρύττουν τον αναστηθέντα Σωτήρα και να κάνουν θαύματα στο 
όνομά Του, τότε η δική τους διδαχή ότι δεν υπάρχει ανάσταση θα 
απορρίπτονταν από όλους και η αίρεση των Σαδδουκαίων θα έ-
παυε να υφίσταται.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 65. 
Αυτό που εξόργισε ακόμη πιο πολύ τους ηγέτες ήταν το θαύμα που 
έκανε ο Κύριος μέσω του Πέτρου (δείτε Πράξ. 3/γ’ 1-10). Οι ιερείς 
δεν το περίμεναν αυτό από ανθρώπους που ήταν «αγράμματοι και 
ιδιώται» (Πράξ. 4/δ’ 13). Διέταξαν τους μαθητές να μη διδάξουν στο 
όνομα του Ιησού (Πράξ. 4/δ’ 18). Ωστόσο, εκείνοι δεν δείλιασαν. 
Αντιθέτως, μόλις ελευθερώθηκαν συναντήθηκαν με τους υπόλοι-
πους μαθητές και δόξασαν τον Θεό (Πράξ. 4/δ’ 24). Προσευχήθη-
καν να έχουν περισσότερο θάρρος και ο Θεός να κάνει περισσότε-
ρες θεραπείες και θαύματα (Πράξ. 4/δ’ 29,30). Δεν χρειάστηκε να 
περιμένουν πολύ. Η φήμη των μαθητών ολοένα και εξαπλωνόταν 
και οι άνθρωποι έφερναν τους σωματικά και πνευματικά ασθενείς 
για θεραπεία. Κάθε φορά που η σκιά του Πέτρου έπεφτε επάνω 
τους, πλήθη θεραπεύονταν (Πράξ. 5/ε’ 15,16).  
Και πάλι βλέπουμε πώς διενεργείται η Μεγάλη Διαμάχη: Αδίστακτοι 
ηγέτες προσπαθούν να εμποδίσουν την αλήθεια, πιστοί μελετούν 
την Αγία Γραφή και προσεύχονται για Θεϊκή δύναμη, άρρωστοι 
θεραπεύονται και ψυχές οδηγούνται στον Χριστό. Όπως κι αν εξε-
λίσσονταν τα πράγματα, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως η Μεγά-
λη Διαμάχη θα ολοκληρωθεί και η τελική νίκη θα είναι δική μας, 
επειδή όλα όσα έκανε ο Ιησούς για τους ανθρώπους είναι εξασφα-
λισμένα.  
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Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 

Οι μαθητές δεν ήταν οι μόνοι που αντιπαρατέθηκαν με την Ιουδαϊ-
κή θρησκευτική ηγεσία τα πρώτα χρόνια της εκκλησίας. Ο Στέφα-
νος που ήταν «πλήρης πίστεως και δυνάμεως, (και) έκαμνε τέρατα 
και σημεία μεγάλα εν τω λαώ» (Πράξ. 6/ς’ 8), φέρθηκε ενώπιόν 
τους. Η μαρτυρία του ήταν τόσο δυνατή που οι κατήγοροί του έφε-
ραν ψευδείς κατηγορίες και ψευδομάρτυρες εναντίον του στο συ-
νέδριο (Πράξ. 6/ς’ 9-14). 
Στις Πράξ. 7/ζ’ 2-53 ο Στέφανος δίνει μία ισχυρή μαρτυρία στους 
κατηγόρους του. Διαβάστε Πράξ. 7/ζ’ 54 όπου αναφέρεται ότι «κα-
τεκόπτοντο τας καρδίας αυτών» δείχνοντας έτσι πως είχαν ελεγ-
χθεί από τα λόγια του. Στις Πράξ. 2/β’ 37-41, σε μία παρόμοια πε-
ρίπτωση, υπήρχαν και άλλοι που είχαν ελεγχθεί από τα λόγια των 
μαθητών. Ποια ήταν η διαφορά ως προς την ανταπόκριση σ’ αυτήν 
την κατηγορία, και πώς αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να 
υποτάξουμε την καρδιά μας στον Θεό; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Και οι απόστολοι έλεγχαν τους ηγέτες, ο Στέφανος ωστόσο, λιθο-
βολήθηκε από ένα εξαγριεμένο πλήθος. Ο θάνατος του Στεφάνου 
σηματοδοτήθηκε από την συντονισμένη προσπάθεια του Σατανά 
να εξαφανίσει την εκκλησία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ακόλουθοι 
του Ιησού είχαν δεχθεί απειλές αλλά ο Στέφανος ήταν ο πρώτος 
που θανατώθηκε. Εξάλλου, εάν ο Σατανάς χρησιμοποίησε τους 
ηγέτες για να θανατώσει τον Ιησού, τότε και οι ακόλουθοί Του δεν 
θα μπορούσαν να περιμένουν κάτι καλύτερο. Φυσικά, όπως φαίνε-
ται στην πορεία της Μεγάλης Διαμάχης, ο Κύριος θα έφερνε την 
τελική νίκη. 
«Μετά το θάνατο του Στεφάνου, ο Σαύλος εκλέχθηκε μέλος του 
Ιερατικού Συμβουλίου σε αναγνώριση του ρόλου που έπαιξε στην 
περίπτωση εκείνη. Για ένα διάστημα χρησίμευε σαν ισχυρό όργανο 
στα χέρια του Σατανά για να συνεχίσει την ανταρσία του κατά του 
Υιού του Θεού. Σε λίγο όμως ο αμείλικτος αυτός διώκτης έμελλε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας την οποία 
τώρα σώριαζε κατά γης. Κάποιος Ισχυρότερος από τον Σατανά 
είχε διαλέξει το Σαύλο να πάρει τη θέση του μάρτυρα Στεφάνου, να 
κηρύξει και να υποφέρει για το όνομά Του και να σκορπίσει από 
άκρη σε άκρη τις σωτήριες αγγελίες μέσο του αίματός Του.» Ε. 
Χουάιτ, Π.Α. σ. 87. 
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Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
Το πρόβλημα με τους μαθητές δεν ήταν μόνο οι απόψεις τους που 
τους εμπόδιζαν να κατανοήσουν τις διδασκαλίες του Ιησού, αλλά 
και οι εθνικές προκαταλήψεις τους. Για παράδειγμα, στην περί-
πτωση της Σαμαρείτισσας οι μαθητές εξεπλάγησαν που Τον είδαν 
να μιλάει μαζί της (Ιωάν. 4/δ’ 27). 
Επίσης, στην περίπτωση του Κορνήλιου, του Ρωμαίου εκατόνταρ-
χου στην Καισάρεια, οι εθνικές προκαταλήψεις τους βγήκαν και 
πάλι στην επιφάνεια. Ο Κορνήλιος ήταν «ευσεβής και φοβούμενος 
τον Θεόν» (Πράξ. 10/ι’ 2) και «μαρτυρούμενος υπό όλου του έ-
θνους των Ιουδαίων» (εδ. 22). Ένας άγγελος τού είπε να φέρει τον 
Πέτρο από την Ιόππη (εδ. 22, δείτε επίσης εδ. 3-8). Εντωμεταξύ, 
στην Ιόππη ενώ ο Πέτρος προσευχόταν, βλέπει ένα περίεργο όρα-
μα. Ο ουρανός ανοίγει και κάτι σαν ένα μεγάλο σεντόνι κατεβαίνει 
μπροστά του. Σ’ αυτό υπάρχουν όλων των ειδών τα «ακάθαρτα» 
ζώα, και του δίνεται η διαταγή να σφάξει και να φάει από αυτά (εδ. 
9-14). 
Ποια ήταν η αντίδραση του Πέτρου όταν του ειπώθηκε να φάει «α-
κάθαρτα», και ποια ήταν η σημασία του οράματος; Πράξ. 10/ι’ 12-
29. 
…………………………………………………………………………….. 
Μ’ αυτό το όραμα ο Θεός ήθελε να διδάξει ένα σημαντικό μάθημα 
στον Πέτρο. Πολλοί θεωρούν πως μ’ αυτό το όραμα ο Θεός άλλαξε 
τους διατροφικούς κανόνες και επέτρεψε στους ανθρώπους να 
τρώνε ό,τι θέλουν. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό το μάθημα που έλαβε ο 
Πέτρος, ο οποίος αρχικά αναρωτήθηκε για την σημασία του ορά-
ματος (Πράξ. 10/ι’ 17). Όταν έφθασαν οι απεσταλμένου του Κορ-
νήλιου, το Άγιο Πνεύμα είχε ήδη εξηγήσει και παροτρύνει τον Πέ-
τρο να τους ακολουθήσει (Πράξ. 10/ι’ 19-23). Στη συνάντησή του 
με τον Κορνήλιο είχε πλέον κατανοήσει το όραμα που είχε. Ο Χρι-
στός είναι ο Σωτήρας όλου του κόσμου. Και οι Εθνικοί είναι εξίσου 
πολύτιμες ψυχές για τις οποίες ο Χριστός σταυρώθηκε (Πράξ. 10/ι’ 
34-48). Ο Πέτρος διδάχτηκε αυτό που όλοι χρειάζεται να μάθουμε. 
Εν Χριστώ όλα τα εμπόδια καταρρίφθηκαν και οι διαφορές μεταξύ 
Ιουδαίων και Εθνικών, μεταξύ όλων των ανθρώπων, δεν υπάρ-
χουν «αλλ’ εν παντί έθνει όστις φοβείται αυτόν, και εργάζεται δικαι-
οσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν» (Πράξ. 10/ι’ 35). 
ΣΚΕΨΗ: Είναι υπέροχο να ξέρουμε ότι είμαστε όλοι εν Χριστώ. Δυστυχώς όμως, 
ακόμη και στην εκκλησία δεν αισθανόμαστε πάντοτε έτσι στην καρδιά μας. Πώς 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις προκαταλήψεις που έχουμε; Πώς μπορούμε, με 



 
68 

τη δύναμη του Θεού να τις ξεπεράσουμε; 

 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:14’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Αναλογιστείτε τι έχουν επιτύχει οι άνθρωποι με την ελευθερία που 
έχουν. Πόνος, κακό, αμαρτία, θλίψη, θάνατος, όλα ξεκίνησαν από 
κατάχρηση αυτής της ελευθερίας. Έτσι, η εξέλιξη της Μεγάλης Δια-
μάχης στον κόσμο μας επηρεάζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από το 
πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτό το πολύτιμο δώρο (ο Σταυ-
ρός δείχνει το κόστος) της ελευθερίας. Όπως είδαμε αυτήν την ε-
βδομάδα, κάποιοι όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το ευαγγέλιο μετα-
νόησαν και έδωσαν την καρδιά τους στον Ιησού, ενώ άλλοι προτί-
μησαν να θανατώσουν τους αγγελιοφόρους Του. Η ελευθερία είναι 
ένα πολύτιμο δώρο, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο 
πώς το χρησιμοποιούμε. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Αναμφίβολα, η Καινή Διαθήκη δίνει έμφαση στο ότι όλοι είμα-

στε εν Χριστώ. Αυτή είναι μία πολύ ισχυρή ιδέα που για την επο-
χή της ήταν ιδιαίτερα ριζοσπαστική. Δυστυχώς, ακόμη και τώρα 
στον 21

ο
 αιώνα υπάρχει έντονη εθνική και φυλετική προκατάλη-

ψη. Μόνο ο Θεός ξέρει το μέγεθος αυτού του κακού. Και παρότι 
αυτό είναι κάτι που υπάρχει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην εκ-
κλησία μας; Πώς εκδηλώνεται; Γιατί αυτή η αντιμετώπιση αντιτί-
θεται στις θεμελιώδεις διδασκαλίες του ευαγγελίου; 

2.  Υπάρχουν στιγμές που όλοι ελεγχόμαστε από το Άγιο Πνεύμα. 
Πώς αντιδράτε αυτές τις στιγμές; Στην πραγματικότητα, είναι οι 
στιγμές που η Μεγάλη Διαμάχη μαίνεται στην καρδιά μας. Πώς 
δείχνει η επιλογή μας, όταν ελεγχόμαστε από το Άγιο Πνεύμα, σε 
ποια πλευρά βρισκόμαστε; 
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27 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου                        Σάββατο απόγευμα 

 

10. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνη-
τόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος ‘Κατεπόθη 
ο θάνατος εν νίκη’.» Α’ Κορινθίους 15/ιε’ 54. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ρωμ. 5/ε’ 12-21, 
Α’ Κορ. 3/γ’ 12-17, Α’ Κορ. 12/ιβ’ 14-26, Εφεσ. 6/ς’ 11-17, Α’ Κορ. 
15/ιε’ 12-18. 
 
Στα γραπτά του Παύλου βλέπουμε συνεχώς τη Μεγάλη Διαμάχη. 
Αναμφίβολα, ο Παύλος πίστευε στην ύπαρξη του Σατανά και στο 
ότι εργάζεται την απάτη και τον θάνατο. Σε πολλά σημεία, ο Παύ-
λος μας προειδοποιεί για «τας μεθοδείας του διαβόλου» (Εφεσ. 
6/ς’ 11), για τις ισχυρές πλάνες του (Β’ Κορ. 11/ια’ 14), και τις υ-
περφυσικές δυνάμεις του (Β’ Θεσ. 2/β’ 9). 
Αλλά ο Παύλος πάντοτε εστίαζε στον Χριστό και στη νίκη Του για 
εμάς. Όσα κι αν έχει πετύχει ο Σατανάς ενάντια στο λαό του Θεού 
ανά τους αιώνες, τα έχασε μπροστά στα όσα έχει επιτύχει ο Ιη-
σούς. Μέσω του Ιησού, όλες οι υποσχέσεις της διαθήκης εκπλη-
ρώθηκαν, κάνοντας βέβαιη την σωτηρία για όλους όσους την επι-
καλούνται με πίστη και υπακοή, Ιουδαίους και Εθνικούς. Η νίκη του 
Χριστού, μας διαβεβαιώνει ακόμη και για την ολοκληρωτική κατα-
στροφή του Σατανά (Εβρ. 2/β’ 14) και το τέλος της Μεγάλης Διαμά-
χης. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε εικόνες και μεταφορές που χρησι-
μοποίησε ο Παύλος για να εξηγήσει την ύπαρξη της μάχης, και 
πώς να συνεργαζόμαστε ως εκκλησία – εν μέσω αυτής της μάχης 
– για το καλό.  
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Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ 
 

Η εξήγηση που δίνει ο Παύλος για τη Μεγάλη Διαμάχη είναι πολύ 
σημαντική. Ενώ διδάσκει το Ευαγγέλιο συνοψίζει τα βασικά σημεία: 
έχουμε δικαιωθεί μέσω της πίστης μας στον Ιησού (Ρωμ. 5/ε’ 1), 
έχουμε απευθείας πρόσβαση στον Θεό, και «καυχώμεθα εις την 
ελπίδα» (εδ. 2), ενώ οι δοκιμασίες πλέον δεν μας στεναχωρούν 
πλέον (εδ. 3-5). Επίσης, μας δίνει την υπόσχεση ότι, «ενώ ημείς 
ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών» (εδ. 8) και 
πλέον «θέλομεν σωθή από της οργής» γιατι «εφιλιώθημεν με τον 
Θεόν διά του θανάτου του Υιού αυτού» και μπορούμε πλέον να 
νιώθουμε αγαλλίαση γι’ αυτήν την συμφιλίωση μαζί Του (εδ. 8-11). 
Διαβάστε Ρωμ. 5/ε’ 12-21. Πώς φανερώνεται η Μεγάλη Διαμάχη σ’ 
αυτά τα εδάφια; 
………….…………………………………………………………………. 
Αφού ανέφερε όλα όσα έκανε ο Ιησούς για εμάς, ο Παύλος μας 
εξηγεί πώς συνέβη. Εάν δεν διορθωνόταν η καταστροφή που προ-
ξενήθηκε από τον Αδάμ δεν θα υπήρχε ελπίδα για αιώνιο μέλλον, 
και ο Σατανάς θα ήταν ο θριαμβευτής της Μεγάλης Διαμάχης. Ο 
Αδάμ έφερε τον θάνατο σε όλους εξαιτίας της πράξης του (Ρωμ. 
5/ε’ 12). Ακόμη και οι Δέκα Εντολές που δόθηκαν στο όρος Σινά, 
δεν θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της αμαρτίας και του 
θανάτου. Αυτό που έκανε ο νόμος ήταν να ξεκαθαρίσει τι είναι α-
μαρτία. Ο νόμος δεν λύνει το ζήτημα της αμαρτίας. Το πρόβλημα 
της αμαρτίας και του θανάτου μπορεί να λυθεί μόνο μέσω της θυ-
σίας του Ιησού. Ο Ιησούς πλήρωσε το χρέος με την «δωρεά» της 
ζωής Του (Ρωμ. 5/ε’ 15,16). Τώρα η ανθρωπότητα μπορεί να απο-
κατασταθεί. Όπως ο θάνατος «εβασίλευσε» εξαιτίας της αμαρτίας 
του Αδάμ, τώρα η αφθονία της χάρης και η δωρεά της δικαιοσύνης 
(εδ. 17) μπορούν να βασιλεύσουν λόγω της δικαιοσύνης του Ιη-
σού. Δεν είναι δίκαιο που χάσαμε τον παράδεισο εξαιτίας του Α-
δάμ. Δεν είχαμε καμία συμμετοχή στη δική του λάθος επιλογή, και 
παρόλα αυτά υποφέρουμε τις συνέπειες της. Ωστόσο, δεν είναι και 
δίκαιο να ξαναποκτήσουμε πρόσβαση στον παράδεισο. Δεν είχαμε 
καμία συμμετοχή στα όσα έκανε ο Ιησούς. Ο Παύλος συνοψίζει την 
επιχειρηματολογία του στη Ρωμ. 5/ε’ 18-21. Ο πρώτος Αδάμ έφερε 
καταδίκη και θάνατο, ενώ ο δεύτερος συμφιλίωση και ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: «Αλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς 
ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών» (Ρωμ. 5/ε’ 8). Βάλτε το 
όνομά σας σ’ αυτήν την υπόσχεση. Τι ελπίδα σας δίνει; 
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Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου  

 
Η «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 
Στην Α’ Κορινθίους 3/γ’, ο Παύλος παρομοιάζει την εκκλησία με 
αγρό στον οποίο ένας σπέρνει τον σπόρο, άλλος τον ποτίζει, αλλά 
ο Θεός είναι Εκείνος που τον αυξάνει (Α’ Κορ. 3/γ’ 4-9). 
Ο Παύλος συνεχίζει περιγράφοντας τώρα την εκκλησία με ένα οι-
κοδόμημα. Κάποιοι θέτουν τα θεμέλια και άλλοι οικοδομούν (Α’ 
Κορ. 3/γ’ 10). Ο Παύλος τονίζει ότι το μοναδικό θεμέλιο είναι ο Χρι-
στός (Α’ Κορ. 3/γ’ 11), και όσοι οικοδομούν πρέπει να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί στο τι υλικό χρησιμοποιούν.  
Διαβάστε Α’ Κορ. 3/γ’ 12-15. Συγκρίνετε με Ματθ. 7/ζ’ 24-27. Ποια 
δύο σημεία φανερώνουν σε ποια πλευρά της Μεγάλης Διαμάχης 
βρισκόμαστε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοι-
κεί εν υμίν; Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει 
ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σεις» (Α’ 
Κορ. 3/γ’ 16,17). 
Αξίζει να αναφερθούμε σε δύο σημεία. Πρώτον, μιλάει για την εκ-
κλησία και στο πώς αυτή οικοδομείται. Δεν είναι η υγεία το κύριο 
θέμα. Δεν θα καταστρέψει ο Θεός τους ανθρώπους που κακομετα-
χειρίζονται το σώμα τους με τις κακές επιλογές στον τρόπο ζωής 
τους – μόνοι τους καταστρέφονται. Στη συνέχεια βέβαια, στην Α’ 
Κορ. 6/ς’ 15-20 ο Παύλος αναφέρεται στο σώμα μας ως ναό του 
Αγίου Πνεύματος, σε σχέση με τις ηθικές επιλογές μας. 
Δεύτερον, με το ρήμα «είσθε» (πληθυντικός αριθμός) φαίνεται πως 
δεν απευθύνεται μεμονωμένα σε άτομα αλλά σε πλήθος ανθρώ-
πων. Ο Θεός προειδοποιεί πως θα καταστρέψει όποιον προσπα-
θήσει να καταστρέψει την εκκλησία. 
ΣΚΕΨΗ: «Η εκκλησία του Χριστού, όσο αποδυναμωμένη και ατελής κι αν είναι, 
έχει όλη την προσοχή Του.» Ε. Χουάιτ, In Heavenly Places, σ. 284. Πώς μπο-
ρούμε να είμαστε σίγουροι ότι οικοδομούμε και όχι ότι γκρεμίζουμε την εκκλησία 
με τα λόγια ή τις πράξεις μας; 
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Τρίτη 1 Μαρτίου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΣΩΜΑ 
 

Ο ρόλος και η λειτουργία της εκκλησίας φαίνονται ξεκάθαρα στην 
Α’ Κορ. 12/ιβ’. Εδώ βλέπουμε την εκκλησία όπως ένα σώμα και ο 
ρόλος που έχουν τα μέλη σε συνεργασία δίνει ένα αρμονικό σύνο-
λο (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 12). 
Διαβάστε Α’ Κορ. 12/ιβ’ 14-26. Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της πε-
ρικοπής; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Παύλος εδώ αναρωτιέται τι θα γινόταν εάν το πόδι ή το αυτί έλε-
γαν ότι δεν είναι μέλη του σώματος. Αναρωτιέται τι θα γινόταν εάν 
όλο το σώμα ήταν μάτι ή αυτί (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 17).  
Νωρίτερα, ο Παύλος αναφέρθηκε σε διάφορες δραστηριότητες 
στην εκκλησία περιγράφοντας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 
Σε κάποιους δίνεται να μιλάνε με σοφία, και σε άλλους καλή γνώση 
της Αγίας Γραφής (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 8). Κάποιοι έχουν δυνατή πίστη, 
ενώ άλλοι έχουν το χάρισμα της θεραπείας (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 9). Άλλοι 
κάνουν θαύματα, άλλοι προφητεύουν, άλλοι έχουν την ικανότητα 
να διακρίνουν μεταξύ καλού και κακού πνεύματος, ενώ άλλοι μπο-
ρούν να ξεπεράσουν τους γλωσσικούς φραγμούς (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 
10). Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν επιλέγουν οι ίδιοι τις ικανότητές 
τους. Το Άγιο Πνεύμα τούς έχει επιλέξει να εργαστούν και να φέ-
ρουν την ενότητα στο σώμα, την εκκλησία (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 11-13). 
Για να τονίσει αυτό το γεγονός ο Παύλος αναφέρει ότι ο Θεός είναι 
Εκείνος που έθεσε το σημείο του κάθε μέλους στο σώμα (Α’ Κορ. 
12/ιβ’ 18). 
Επίσης, παρά τα διάφορα μέλη, το σώμα παραμένει ένα, και το 
κάθε μέλος συνδέεται με τα υπόλοιπα, ακόμη και με εκείνα που δεν 
θεωρούνται ότι αξίζουν ιδιαίτερα (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 20-24). Αυτή η αλ-
ληλεξάρτηση υπάρχει για τη διασφάλιση της καλής κατάστασής 
τους. Η αλληλεξάρτηση φαίνεται στο ότι ο πόνος και η χαρά μοιρά-
ζονται (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 26).  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Τετάρτη 2 Μαρτίου 
 

Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Στην Εφεσίους 6/ς’ ο Παύλος απεικονίζει το γεγονός της Μεγάλης 
Διαμάχης και την ανάμιξή μας σε αυτήν, απέναντι σε έναν πραγμα-
τικό εχθρό (Εφεσ. 6/ς’ 11). 
Διαβάστε Εφεσ. 6/ς’ 11-17. Πώς αυτά τα εδάφια δείχνουν ότι η μά-
χη είναι πραγματική και προσωπική; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
Είναι σημαντικό το τι αντιπροσωπεύουν τα διάφορα εξαρτήματα 
της πανοπλίας. Προσέξτε πως ο Παύλος τονίζει ότι πρέπει να φο-
ρέσουμε όλη την πανοπλία και όχι να επιλέξουμε κάποια μόνο μέ-
ρη της. Έτσι, θα μπορέσουμε να σταθούμε νικητές (Εφεσ. 6/ς’ 13). 
Η ζώνη συγκρατεί την πανοπλία και συμβολίζει την αλήθεια (Εφεσ. 
6/ς’ 14). Επομένως, η αλήθεια στηρίζει τις πνευματικές μας άμυνες. 
Ο Ιησούς μίλησε πολλές φορές για την αλήθεια (Ιωάν. 1/α’ 14,17, 
4/δ’ 24, 8/η’ 32, 14/ιδ’ 6). Ακολουθεί ο θώρακας της δικαιοσύνης 
(Εφεσ. 6/ς’ 14). Και η «δικαιοσύνη» ήταν επίσης ένα θέμα στο ο-
ποίο αναφέρθηκε ο Ιησούς (Ματθ. 5/ε’ 6, 10, 6/ς’ 33). Στην Παλαιά 
Διαθήκη, δικαιοσύνη σήμαινε απόδοση του δικαίου και της ίσης 
μεταχείρισης. 
Τα σανδάλια (Εφεσ. 6/ς’ 15) αντιπροσωπεύουν το ευαγγέλιο της 
ειρήνης, και της σωτηρίας (Δείτε Ησ. 52/νβ’ 7). Στη μάχη μας με το 
κακό, πρέπει να κηρύξουμε στους ανθρώπους το ευαγγέλιο της 
ειρήνης: ο Θεός έχει ήδη νικήσει, και πλέον ζούμε ειρηνικά, τόσο 
μεταξύ μας όσο και με τον Θεό. 
Η ασπίδα της πίστης (Εφεσ. 6/ς’ 16), μας προστατεύει από τα πύ-
ρινα βέλη του εχθρού. Η περικεφαλαία της σωτηρίας (Εφεσ. 6/ς’ 
17) παραλληλίζεται με το διάδημα που ο Ιησούς μοιράζεται μαζί 
μας (Αποκ. 1/α’ 6, 2/β’ 10), και η «μάχαιρα του Πνεύματος» (ο Λό-
γος του Θεού) είναι το μόνο μας αμυντικό όπλο στους πειρασμούς, 
όπως το χρησιμοποίησε και ο Ιησούς με τον Διάβολο (Ματθ. 4/δ’ 4, 
7, 10). 
ΣΚΕΨΗ: Το γεγονός ότι η πανοπλία είναι ολοκληρωμένη, τι μας δείχνει για την 
απόλυτη εξάρτησή μας στον Θεό σ’ αυτήν τη Μεγάλη Διαμάχη; Πώς μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αφήσουμε κανένα σημείο πάνω μας απροστάτευτο; 



 
74 

Πέμπτη 3 Μαρτίου 

 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ 

 
Είναι φανερό ότι κάποια άτομα στην Κόρινθο είχαν μπερδευτεί 
σχετικά με την ανάσταση. Ο Παύλος εξηγεί προσεκτικά τον σημα-
ντικό ρόλο της ανάστασης στο ευαγγέλιο (Α’ Κορ. 15/ιε’ 1-4). Όπως 
φαίνεται υπήρχε ανησυχία για τους πιστούς που είχαν πεθάνει (Α’ 
Κορ. 15/ιε’ 6). Ορισμένοι υπέθεταν πως οι νεκροί θα έχαναν την 
επιστροφή του Ιησού (Α’ Κορ. 15/ιε’ 12). Παρόμοια σύγχυση υπήρ-
χε και στην Θεσσαλονίκη (Α’ Θεσ. 4/δ’ 13-17). 
Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 12-18. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις εάν 
απορρίψουμε το γεγονός της ανάστασης των νεκρών; 
………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………...…. 
Ο Παύλος ολοκληρώνει το επιχείρημά του λέγοντας: «Εάν εν ταύτη 
τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πά-
ντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και 
έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 19,20). 
Στη συνέχεια ο Παύλος συγκρίνει τον Χριστό με τον Αδάμ: «Καθώς 
πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζω-
οποιηθή εν τω Χριστώ» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 22), και τοποθετεί χρονικά 
την ανάσταση, «εν τη παρουσία αυτού» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 23). Και συ-
νεχίζει το ίδιο κεφάλαιο αντιπαραβάλλοντας τους δύο «Αδάμ» (Α’ 
Κορ. 15/ιε’ 45-49). «Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χοϊκός. 
Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού… Και καθώς εφορέ-
σαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του 
επουρανίου.» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 47-49). Και εξηγεί: «Διότι θέλει σαλπί-
σει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν 
μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτον να ενδυθή αφθαρ-
σίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 
52,53). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 23-26. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε εν 
μέσω της Μεγάλης Διαμάχης, και ο θάνατος και το κακό να κυριαρχούν στον 
κόσμο, ωστόσο, τι λένε αυτά τα εδάφια για το τέλος της Μεγάλης Διαμάχης; Πώς 
μπορούμε να κοιτάζουμε πέρα από ό,τι φαίνεται και να κρατηθούμε σ’ αυτές τις 
υποσχέσεις και στη σημασία τους για τον καθένα από εμάς; 
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Παρασκευή 4 Μαρτίου                         Δύση ηλίου: 18:21’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος αλλά και όλη η που έχει υποβληθεί 
στην επιρροή της αμαρτίας, και θα αποκατασταθεί, σύμφωνα με το 
σχέδιο της σωτηρίας. Αρχικά, ο Αδάμ είχε την εξουσία όλης της 
γης. Όταν όμως ενέδωσε στον πειρασμό τέθηκε υπό την εξουσία 
του Σατανά, και έτσι η εξουσία που είχε πέρασε στον κατακτητή 
του. Έτσι, ο Σατανάς έγινε ‘ο άρχων του κόσμου’. Έλαβε την εξου-
σία που αρχικά είχε δοθεί στον Αδάμ. Ο Χριστός όμως, πλήρωσε 
με τη θυσία Του το τίμημα της αμαρτίας, και δεν λύτρωσε μόνο τον 
άνθρωπο αλλά επανέκτησε και την εξουσία που εκείνος είχε χάσει. 
Όλα όσα χάθηκαν με τον πρώτο Αδάμ, αποκαθιστούνται από τον 
δεύτερο.» Ε. Χουάιτ, The Signs of the Times, 4 Νοεμβρίου 1908.  
Κοιτάζοντας γύρω μας δεν φαίνεται ότι ο Σατανάς έχει ηττηθεί και 
ότι ο καιρός του είναι σύντομος (Αποκ. 12/ιβ’ 12). Μπορεί το κακό, 
ο θάνατος και η θλίψη να κυριαρχούν στον κόσμο, ωστόσο χάρη 
του Χριστού έχουμε την υπόσχεση πως όλα αυτά θα εξαλειφθούν.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  «Η εκκλησία του Χριστού, όσο αποδυναμωμένη και ατελής κι 

αν είναι, έχει όλη την προσοχή Του. Φέρνει την χάρη στην καρδιά 
των ανθρώπων και μεταμορφώνει τον χαρακτήρα με τρόπο που 
οι άγγελοι θαυμάζουν και δοξολογούν. Χαίρονται όταν βλέπουν 
ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι μπορούν να μεταμορφωθούν.» Ε. 
Χουάιτ, ‘The Signal of Advance’, The Adventist Review and Her-
ald, 20 Ιανουαρίου 1903. Με ποιους τρόπους μας μεταμορφώνει 
ο Ιησούς με αυτά που έχει κάνει για εμάς; 

2.  Πώς βλέπουμε τη Μεγάλη Διαμάχη να εκφράζεται στην εκκλη-
σία; Ποια θέματα μας χωρίζουν, μας αποδυναμώνουν, μας κρα-
τάνε μακριά από την κλήση μας; Πώς μπορούμε να φέρουμε θε-
ραπεία και ενότητα στους ανθρώπους όταν δεν συμφωνούμε σε 
θέματα που κρίνουμε ότι είναι σημαντικά; 
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5 Μαρτίου – 11 Μαρτίου                                 Σάββατο απόγευμα 
 
 

11. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «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’ 
Πέτρου 2/β’ 9. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 2/β’ 
9,10, Δευτ. 14/ιδ’ 2, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1-7, Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-21, Β’ Πέτρ. 
3/γ’ 3-14, Δαν. 2/β’ 34,35. 
 
Στις επιστολές του Πέτρου το θέμα της Μεγάλης Διαμάχης είναι 
παντού. Πιθανόν γιατί από προσωπική πείρα ήξερε πολύ καλά 
πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς στις απάτες του Σατανά. Γνώρι-
ζε ότι η μάχη είναι πραγματική. Άλλωστε ο Πέτρος είναι αυτός που 
έγραψε, «Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διά-
βολος, ως λέων ωρυόμενος, περιέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη» 
(Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8). 
Ο Πέτρος βλέπει τη διαμάχη να εξελίσσεται με διάφορους τρόπους. 
Βλέπει τη διαμάχη στην εκκλησία μεταξύ εκείνων που πιστεύουν 
στον ερχομό του Ιησού, και εκείνων που δεν πιστεύουν. Μιλάει 
έντονα ενάντια στους χλευαστές επειδή εάν χαθεί η πίστη στην 
υπόσχεση της επιστροφής του Χριστού, τότε ποια ελπίδα μένει; 
Μπορεί ο Πέτρος να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο για την πίστη ε-
πηρεασμένος από τη προσωπική του εμπειρία. Ξέρει πολύ καλά τι 
θα πει να αρνείσαι και να προσπαθείς να αναμιχθείς με το πλήθος 
προκειμένου να μην κατηγορηθείς ως ακόλουθος του Ιησού. Γι’ 
αυτό και δίνει έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι οι πιστοί να ζουν 
σύμφωνα με το κάλεσμά τους από τον Κύριο. 
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Κυριακή 6 Μαρτίου 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 9,10. Πώς βλέπουμε τη Μεγάλη Διαμάχη σ’ 
αυτά τα δύο εδάφια;  
..…………………………………………………………………………… 
Αυτά τα εδάφια είναι από την Έξ. 19/ιθ’ 6, «βασίλειον ιεράτευμα, 
και έθνος άγιον», και από το Δευτ. 7/ζ’ 6, «είσαι λαός άγιος… σε 
έκλεξε… διά να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός». Αυτά τα λόγια ει-
πώθηκαν την εποχή της Εξόδου, όταν ο λαός του Θεού απελευθε-
ρώθηκε από τη δουλεία και κατευθυνόταν στην Γη της Επαγγελίας. 
Ο Πέτρος βλέπει τις ομοιότητες στο λαό του Θεού την εποχή της 
Εξόδου με την εκκλησία του σήμερα. Γι’ αυτό τα λόγια του δεν πε-
ριγράφουν το τέλος, αλλά το έργο που γίνεται κατά τη διάρκεια. 
Έχουμε εκλεγεί από τον Κύριο και Τον δοξάζουμε που μας έβγαλε 
από το σκοτάδι με το οποίο ο Σατανάς περιβάλλει τη γη. Αυτό ό-
μως δεν μας καθιστά τέλειους, ούτε σημαίνει ότι φθάσαμε στον 
προορισμό μας (δείτε Φιλιπ. 3/γ’ 12). Αντιθέτως, όταν αναγνωρί-
σουμε την αμαρτωλότητά μας θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι 
σημαίνει να ακολουθούμε τον Ιησού και να αισθανθούμε την ανά-
γκη μας για τη δικαιοσύνη Του στη ζωή μας. 
«Μ’ αυτό τον τρόπο ο κάθε αμαρτωλός πρέπει να έρχεται στο Χρι-
στό. ‘Ουχί εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά 
κατά το έλεος Αυτού έσωσεν ημάς.’ (Τίτ. 3/γ’ 5.) Όταν ο Σατανάς 
σου λέει ότι είσαι αμαρτωλός και δεν μπορείς να ευλογηθείς από το 
Θεό, πες του ότι ο Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να σώσει 
τους αμαρτωλούς. Δεν έχουμε τίποτε για να συστήσουμε τον εαυτό 
μας στον Θεό. Αλλά η προσωρινή και η παντοτινή παράκλησή μας 
σ’ Αυτόν είναι η εντελώς απελπιστική μας κατάσταση που καθιστά 
αναγκαία τη λυτρωτική Του δύναμη. Αποβάλλοντες όλη μας την 
αυτοεξάρτηση, μπορούμε να ατενίσουμε στο σταυρό του Γολγοθά 
και να πούμε: Αντίτιμο στο χέρι μου κανένα δεν κρατώ. Στο δικό 
Σου, Χριστέ, στηρίζομαι μονάχα το σταυρό.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 
289. 
Ο σίγουρος τρόπος για να ξέρουμε ότι έχουμε κληθεί «εκ του σκό-
τους εις το θαυμαστόν αυτού φως» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 9) είναι η συνει-
δητοποίηση του πόσο εξαρτώμενοι είμαστε από τον Χριστό, «όστις 
εγενήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και 
απολύτρωσις» (Α’ Κορ. 1/α’ 30). 
ΣΚΕΨΗ: Τι σκέφτεστε όταν αισθάνεστε αποθαρρυμένοι από τις πράξεις και το 
χαρακτήρα σας; Πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις σκέψεις; Πώς μπορείτε να μετα-
τρέψετε αυτές τις στιγμές σε πνευματικό σας όφελος; 
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Δευτέρα 7 Μαρτίου 
 

«ΟΥΧΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1-7. Γιατί είναι σημαντικές οι επιλογές που 
κάνουμε για τον τρόπο ζωής μας; Πώς μπορούν να επηρεάσουν 
την ετοιμότητά μας όσον αφορά την επιστροφή του Χριστού; 
………………………………………..…………………………………… 
………………………………………..…………………………………… 
………………………………………..…………………………………… 
Ο Πέτρος λέει πως οι πιστοί έχουν ήδη περάσει μεγάλο μέρος της 
ζωής τους «εν ταις επιθυμίαις των ανθρώπων» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 2,3). 
Όμως τώρα έχουν αλλάξει και θεωρούνται «παράξενοι» που δεν 
ακολουθούν το πλήθος, και σχολιάζονται αρνητικά (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 
4). Ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει ακόμη και παλιούς φίλους για να 
μας αποθαρρύνει στην πορεία μας με τον Θεό. Ο Πέτρος ενθαρρύ-
νει τους πιστούς να μην επηρεαστούν από τις επιθέσεις τους, διότι 
«θέλουσιν αποδώσει λόγον εις Εκείνον», τον μοναδικό Κριτή (Α’ 
Πέτρ. 4/δ’ 5). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νοιάζονται οι πιστοί 
για το τι σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτούς. 
Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πόσοι άνθρωποι υποχώρη-
σαν στις πιέσεις άλλων και δεν στάθηκαν σ’ αυτό που πραγματικά 
πιστεύανε; Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο στους νέους που αγωνίζο-
νται με την πίεση των γύρω τους. Αντί να ανησυχούμε εάν θα γί-
νουμε αποδεκτοί από τους άλλους και να συμμορφωνόμαστε με τις 
επιλογές, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους για εμάς, ο Πέτρος 
μας προτρέπει να είμαστε ευγενικοί και να αγαπάμε τους γύρω μας 
(Α’ Πέτρ. 4/δ’ 8,9). 
Αυτό δεν είναι ένα επιπρόσθετο καθήκον για εμάς. Αντιθέτως, είναι 
ο πιο σημαντικός τρόπος αλληλεπίδρασής μας με τους ανθρώ-
πους. Ίσως γι’ αυτό ο Πέτρος λέει «αγρυπνείτε εις τας προσευχάς» 
(Α’ Πέτρ. 4/δ’ 7), επειδή ο Θεός ξέρει ότι μερικές φορές μπορεί να 
είμαστε πιο πρόθυμοι να δείξουμε αγάπη και καλοσύνη στους γύ-
ρω μας. Πρέπει να προσευχόμαστε γι’ αυτούς αλλά και να ζητάμε 
από τον Θεό να μας βοηθήσει να ευαισθητοποιηθούμε στις ανά-
γκες τους. Από τη στιγμή που είμαστε «βασίλειον ιεράτευμα, έθνος 
άγιον», καλούμαστε να τους επηρεάσουμε προς το καλό και να μην 
επηρεαστούμε εμείς από το κακό. Το τραγικό με το Ισραήλ ήταν ότι 
δεν ήταν καλή επιρροή στα έθνη, και επηρεάστηκαν εκείνοι από το 
κακό. 
ΣΚΕΨΗ: Τι είδους πιέσεις αντιμετωπίζουμε από τους γύρω μας; Πώς μπορούμε 
να αντισταθούμε; Πώς μπορούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να νικήσουμε το κακό, 
με καλό; (Ρωμ. 12/ιβ’ 21)
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Τρίτη 8 Μαρτίου 

 
«ΕΧΟΜΕΝ ΒΕΒΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ» 

 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-21. Τι λέει για την προφητεία που είναι 
τόσο σημαντικό; 
………………………………………..…………………………………… 
………………………………………..…………………………………… 
...…………………………………………………………………………... 
Ο Πέτρος κάνει αναφορά σε γεγονότα στα οποία ήταν παρών – την 
μεταμόρφωση του Ιησού (Β’ Πέτρ. 1/α’ 18) και την εκπλήρωση των 
προφητειών όσον αφορά τον Ιησού (Β’ Πέτρ. 1/α’ 19) – και τα ο-
ποία τον επηρέασαν βαθιά. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προφητείες. 
Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την προσωπική του «αποτυχία» ως 
μαθητής. Πόσες φορές ο Πέτρος αγνόησε τα όσα του είπε ο Ιη-
σούς, επειδή θεωρούσε ότι τα γνώριζε ήδη; Πόσες φορές ο Ιησούς 
μίλησε για όλα όσα επρόκειτο να του συμβούν από τους ιερείς 
στην Ιερουσαλήμ, και όταν όλα τελικά αυτά συνέβησαν ο Πέτρος 
βρέθηκε απροετοίμαστος; Πιθανόν η πιο οδυνηρή από όλες αυτές 
τις «αποτυχίες» ήταν όταν ο Ιησούς προειδοποίησε τον Πέτρο ότι 
θα Τον αρνίοταν. Ο Πέτρος ήταν απόλυτα βέβαιος πως αυτό δεν 
επρόκειτο να συμβεί. Όταν όμως συνέβη, ήταν η χειρότερη εμπει-
ρία της ζωής του. 
Πιθανόν γι’ αυτό ο Πέτρος καθιστά ξεκάθαρο το πώς είναι οι πραγ-
ματικοί ακόλουθοι του Ιησού. Προτρέπει να αποφεύγουν «την εν 
τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν» (Β’ Πέτρ. 
1/α’ 4), και να αυξηθούν στις αρετές που χαρακτηρίζουν τον Χρι-
στιανικό τρόπο ζωής: πίστη, αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, 
ευσέβεια, φιλαδελφία, και αγάπη (Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-8). Το ένα συ-
μπληρώνει το άλλο και όλα μαζί διαμορφώνουν την απόλυτη ενό-
τητα. Ο Παύλος αναφέρεται σ’ αυτές τις αρετές ως «καρπό» του 
Αγίου Πνεύματος και όχι καρπούς (Γαλ. 5/ε’ 22,23), επειδή μαζί 
συνιστούν μία ενότητα που δεν μπορεί να διαχωριστεί. 
Ο Πέτρος αναφέρει πως οι πιστοί θα μείνουν σταθεροί εάν αυτές οι 
αρετές γίνουν μέρος της ζωής τους, και ζητάει από αυτούς να κά-
νουν «βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν» τους (Β’ Πέτρ. 1/α’ 10). 
Να θυμάστε πως ο Πέτρος απευθύνει την επιστολή του σε Χριστι-
ανούς που έχουν εδραιωθεί στην πίστη. Πουθενά δεν υπαινίσσεται 
πως αυτή η συμπεριφορά θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Απλώς 
αντιπαραβάλλει τη συμπεριφορά του κόσμου και των πιστών, και 
προσκαλεί τους Χριστιανούς να επικεντρωθούν στο καλό και όχι 
στο κακό. 
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Τετάρτη 9 Μαρτίου 
 

«ΕΜΠΑΙΚΤΑΙ» 
 

Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3-7. Σε ποιο γεγονός του παρελθόντος ανα-
φέρεται ο Πέτρος το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε 
τα ζητήματα του παρόντος και του μέλλοντος; 
..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………..…………………………………… 
Η μάχη μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ των ακολούθων του 
Ιησού και του Διαβόλου, κλιμακώνεται. Ο Διάβολος, σαν πεινασμέ-
νο και εξαγριωμένο λιοντάρι ψάχνει για θήραμα (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8). 
Με «λογικά» επιχειρήματα (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3,4), οι εμπαίκτες χλευά-
ζουν τους πιστούς. Ο Πέτρος λέει πως αυτό που τους κινητοποιεί 
είναι η επιθυμία τους να διατηρήσουν τα πάθη και τον τρόπο ζωής 
τους (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3 δείτε επίσης Ιούδα 18). Η δικαιολογία τους 
είναι πως ο Ιησούς δεν πρόκειται να έρθει ξανά, γιατί όλα παραμέ-
νουν ως έχουν. 
Ωστόσο, ο Ιησούς υποσχέθηκε: «Πάλιν έρχομαι» (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3). 
Οι χλευαστές λένε: «Πού είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού;» 
(Β’ Πέτρ. 3/γ’ 4). Αυτό μας θυμίζει την Εδέμ όπου ο Θεός είχε πει: 
«Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν θέ-
λεις φάγει απ’ αυτού, διότι καθ’ ην ημέραν φάγης απ’ αυτού, θέλεις 
εξάπαντος αποθάνει» (Γέν. 2/β’ 17). Ωστόσο, ο Σατανάς, μέσω του 
φιδιού, είπε: «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει» (Γέν. 3/γ’ 4). Εδώ 
βλέπουμε διάφορες φωνές – και όχι μία φωνή όπως στην Εδέμ – 
να αντικρούουν ανοιχτά τον Λόγο του Θεού. Και ο Πέτρος μας 
προειδοποιεί γι’ αυτήν την πλάνη. Κάθε φορά που θα ακούμε κά-
ποιον να χλευάζει την ιδέα της επιστροφής του Ιησού, να θυμόμα-
στε ότι αποτελεί εκπλήρωση της προφητείας. 
Παρότι ο πλανήτης μας μαρτυρά την ολοκληρωτική καταστροφή 
από τον Κατακλυσμό, οι χλευαστές δεν θέλουν να το δουν. Δεν 
θέλουν να παραδεχτούν πως οι προσωπικές τους επιλογές έχουν 
κάποια σχέση με τον Θεό. Επίσης, δεν θέλουν να πιστέψουν πως, 
όπως ο Θεός έφερε τον Κατακλυσμό, έτσι, έχει φυλαγμένη φωτιά 
για την ολοκληρωτική καταστροφή της γης την ημέρα της κρίσης 
(Β’ Πέτρ. 3/γ’ 5-7). Η εσφαλμένη τους ελπίδα είναι ότι η φύση θα 
συνεχίσει να υπάρχει όπως πάντα. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε, με το πέρασμα των χρόνων, να παραμένουμε στην 
υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας; Γιατί είναι σημαντικό το να παραμείνουμε 
σταθεροί; 
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Πέμπτη 10 Μαρτίου 
 

ΣΠΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
 

Μπορεί ο χρόνος αναμονής για τη Δευτέρα Παρουσία σε εμάς να 
μοιάζει δίχως τέλος, για τον Θεό όμως ο χρόνος μετράει διαφορετι-
κά. «Παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη, και χίλια έτη ως η-
μέρα μία» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Στην Αγία Γραφή βλέπουμε το τέλος να 
είναι πάντοτε κοντά, είτε αναφέρεται ως ημέρα του Κυρίου στην 
Παλαιά Διαθήκη, είτε ως επιστροφή του Χριστού στην Καινή Δια-
θήκη. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 8-14. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη ελπίδα 
που μας δίνεται; Δείτε επίσης Δαν. 2/β’ 34, 35, 44. 
..…………………………………………………………………………… 
Στις προφητείες βλέπουμε πως υπάρχει όριο στο κακό που επι-
τρέπει ο Θεός να συμβεί, αλλά και στο πόσο ο Κύριος μακροθυμεί. 
Μέσα από τις προφητείες, ο Θεός φανερώνει τον τρόπο με τον ο-
ποίο θα δώσει τέλος στην αμαρτία και στη θλίψη, και θα αποκατα-
στήσει τη γη στην αρχική της τελειότητα. Το πώς βλέπουμε το τέ-
λος όλων των πραγμάτων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε 
τώρα (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 12). Εάν αρνούμαστε την ιδέα ότι ο Θεός επεμ-
βαίνει στον κόσμο μας, τότε θα καταλήξουμε χλευαστές. Εάν από 
την άλλη, πιστεύουμε σε έναν Θεό ελέους που επεμβαίνει για να 
καθαρίσει τη διαφθορά και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων που υπάρχει γύρω μας, τότε θα προσμένουμε με πε-
ποίθηση, «νέους ουρανούς και νέαν γην… εν οις δικαιοσύνη κατοι-
κεί» (εδ. 13). 
Ο Πέτρος μας ενθαρρύνει να βρεθούμε «άσπιλοι και αμώμητοι» 
μπροστά στο Θεό (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 14). Ο Πέτρος δεν προωθεί τη σω-
τηρία εξ έργων, αντιθέτως γράφει ότι μόνο «νομίζετε σωτηρίαν την 
μακροθυμίαν του Κυρίου ημών» (εδ. 15). 
Στόχος μας είναι να είμαστε άμεπτοι. Ο Ιώβ χαρακτηρίστηκε άμε-
πτος επειδή ήταν «φοβούμενος τον Θεόν, και απεχόμενος από 
κακού» (Ιώβ 1/α’ 1). Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Χριστός θα μας παρου-
σιάσει στον Πατέρα (Α’ Κορ. 1/α’ 8, Κολ. 1/α’ 22, Α’ Θεσ. 3/γ’ 13, 
5/ε’ 23). Να είμαστε άμεπτοι! Έτσι έπρεπε να ήταν το αρνί που θα 
θυσιαζόταν (Έξ. 12/ιβ’ 5, Λευιτ. 1/α’ 3), έτσι ήταν ο Ιησούς (Εβρ. 
9/θ’ 14, Α’ Πέτρ. 1/α’ 19), και έτσι παρουσιάζει ο Χριστός την εκ-
κλησία στον Πατέρα (Εφεσ. 5/ε’ 27). 
ΣΚΕΨΗ: Στην προσπάθειά μας να νικήσουμε την αμαρτία, να αυξηθούμε σε 
πίστη, να αποφύγουμε το κακό και να ζούμε μία «άμεπτη» ζωή, γιατί πρέπει 
πάντοτε να στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Ιησού που μας δίνεται μέσω πί-
στης; Τι γίνεται όταν στρέφουμε το βλέμμα μας από αυτήν την υπόσχεση; 
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Παρασκευή 11 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:28’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ο Πέτρος προειδοποίησε πως οι χλευαστές θα λένε, «τα πάντα 
διαμένουσιν ούτως απ’ αρχής της κτίσεως» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 4). Αυτό 
δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, τα ίδια λόγια ειπώθηκαν και πριν τον 
κατακλυσμό. «Καθώς περνούσε ο καιρός χωρίς καμιά αισθητή με-
ταβολή στη φύση, οι άνθρωποι, των οποίων η καρδιά έτρεμε από 
φόβο, άρχισαν να ξεθαρρεύουν. Νόμιζαν, όπως πολλοί νομίζουν 
σήμερα, ότι η φύση είναι ανώτερη από το Θεό της φύσης και ότι οι 
φυσικοί νόμοι είναι τόσο σταθεροί, πού ούτε ο ίδιος ο Θεός μπο-
ρούσε να τους αλλάξει. Σκεπτόμενοι πως αν το άγγελμα του Νώε 
ήταν σωστό, τότε η φύση θα εξέκλινε από την τροχιά της, παρου-
σίαζαν το άγγελμα αυτό στη σκέψη των ανθρώπων σαν παραπλα-
νητικό, σαν μια μεγάλη απάτη… Ισχυρίζονταν ότι αν υπήρχε δόση 
αλήθειας σε αυτά που έλεγε ο Νώε, τότε οι σοφοί, οι συνετοί, οι 
μεγάλοι άνθρωποι του κόσμου θα καταλάβαιναν την υπόθεση αυ-
τή.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 78,79. 
Και σήμερα, «οι μεγάλοι άνθρωποι του κόσμου» λένε παρόμοια 
πράγματα: οι φυσικοί νόμοι είναι αμετάβλητοι και όλα παραμένουν 
ως έχουν. Υπό μία έννοια αυτό διδάσκει η θεωρία της εξέλιξης: η 
ζωή προήλθε από φυσικές διαδικασίες που εξελίσσονται μέσα από 
τη λειτουργία των φυσικών νόμων που μία μέρα η επιστήμη θα 
είναι σε θέση να μας εξηγήσει πλήρως, χωρίς την βοήθεια του Θεϊ-
κού στοιχείου. Οι «μεγάλοι άνθρωποι του κόσμου» έκαναν λάθος 
την εποχή του κατακλυσμού, το ίδιο και σήμερα. Γι’ αυτό ο Παύλος 
έγραψε, «Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά τω 
Θεώ» (Α’ Κορ. 3/γ’ 19). 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Παρά τους λόγους που είχε ο Πέτρος να πιστεύει στον Ιησού, 

έδωσε έμφαση στο «βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον». Γιατί η 
προφητεία έχει τόσο μεγάλη σημασία; Πώς επικύρωναν οι προ-
φητείες ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, κατά την πρώτη έλευσή 
Του; Τι ελπίδα μας δίνουν για τη Δευτέρα Παρουσία; Εάν δεν υ-
πήρχαν οι προφητείες, πώς θα ξέραμε για τη Δευτέρα Παρουσία;  

2.  Συνήθως σκεφτόμαστε τις πιέσεις των νέων από τους γύρω. 
Αυτό ωστόσο δεν είναι σωστό μιας και όλοι θέλουμε να αρέσουμε 
και να γίνουμε αποδεκτοί από το περιβάλλον μας. Άλλωστε έ-
χουμε περισσότερες ελπίδες να μας ακούσουν εάν μας συμπα-
θήσουν, έτσι δεν είναι; Πώς μπορούμε να προσέξουμε να μην 
συμβιβάσουμε τις αρχές μας στην προσπάθειά μας να αρέσουμε 
στους άλλους; Γιατί οι συμβιβασμοί είναι πιο εύκολο, από όσο 
νομίζουμε, να γίνουν; 
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12 Μαρτίου – 18 Μαρτίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

12.  Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «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.» Αποκάλυψη 3/γ’ 20. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αποκ. 2/β’ 1-7, 
Ωσ. 2/β’ 13, Αποκ. 2/β’ 8-17, Αποκ. 2/β’ 18- 3/γ’ 6, Ησ. 60/ξ’ 14, 
Αποκ. 3/γ’ 14-22. 
 
Ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος από τους 12 αποστόλους που πέθα-
νε. Εκτός από το Ευαγγέλιο και τις επιστολές που φέρνουν το όνο-
μά του, έχει γράψει και την Αποκάλυψη, όπου δίνονται περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τη Μεγάλη Διαμάχη. Εμείς, ωστόσο, 
θα εστιάσουμε στην περιγραφή των επτά εκκλησιών. Ένα πράγμα 
το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι ο Ιησούς προσεγγίζει προσωπικά την 
κάθε εκκλησία. Όλες οι εκκλησίες έχουν διαφορετικές ανάγκες που 
Εκείνος καλύπτει.  
Οι εκκλησίες αυτές φαίνεται να πασχίζουν με τα ιδιαίτερα γνωρί-
σματά τους. Προσπαθούν τα μέλη τους να ζουν με τον Ιησού και 
να είναι πιστά στο κάλεσμά Του να γίνουν μάρτυρες στον κόσμο, ή 
μήπως στέκονται και στις δύο πλευρές προσπαθώντας να δεί-
χνουν Χριστιανοί αλλά στην πραγματικότητα είναι με τις δυνάμεις 
του σκότους; Παρότι τοποθετούμαστε στην τελευταία αυτών των 
εκκλησιών, θα δούμε ότι αντιμετωπίζουμε πολλές από τις προκλή-
σεις που αντιμετώπισαν και οι υπόλοιπες εκκλησίες ανά τους αιώ-
νες. 
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Κυριακή 13 Μαρτίου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ 
 

Στην Αποκ. 2/β’ 1, ο Ιησούς φαίνεται να κρατάει επτά αστέρια και 
να περπατάει ανάμεσα σε επτά λυχνίες καθώς απευθύνεται στην 
εκκλησία της Εφέσου. Οι επτά λυχνίες είναι εκκλησίες και τα επτά 
αστέρια είναι άγγελοι που έχουν την φροντίδα αυτών των εκκλη-
σιών (Αποκ. 1/α’ 20). Με άλλα λόγια, υπάρχει στενή σύνδεση μετα-
ξύ των εκκλησιών και του θρόνου του Θεού στον ουρανό. Οι εκ-
κλησίες έχουν σημαντικό ρόλο στη Μεγάλη Διαμάχη. 
Διαβάστε Αποκ. 2/β’ 1-7. Πώς βλέπουμε τη Μεγάλη Διαμάχη να 
εξελίσσεται σ’ αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………… 
Το μήνυμα στην Έφεσο ξεκινάει με την περιγραφή του χαρακτήρα 
της. Ο Ιησούς γνωρίζει τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατά της ση-
μεία. Την συγχαίρει για τα έργα της, την υπομονή αλλά και για το 
ότι δεν ανέχτηκε στους κόλπους της τους ψευδοδιδασκάλους (Α-
ποκ. 2/β’ 2,3,6), μία ξεκάθαρη προειδοποίηση του ότι δεν πρέπει 
να ανεχόμαστε τις ψευδείς διδασκαλίες στην εκκλησία. Φαίνεται ότι 
η εκκλησία της Εφέσου στρατεύθηκε από τον Θεό στη μάχη ενα-
ντίον του σκότους, και δέχθηκε αντεπίθεση από τον Σατανά με τη 
μορφή ψευδαποστόλων – οπαδών του Νικολάου, πιθανότατα του 
ενός από τους επτά διακόνους (Πράξ. 6/ς’ 5) – οι οποίοι είχαν δη-
μιουργήσει ένα άλλο κίνημα. Όποια κι αν ήταν η αίρεση τους, ο 
Ιησούς την μισούσε (Αποκ. 2/β’ 6). 
Το πρόβλημα με την εκκλησία της Εφέσου ήταν ότι είχε αφήσει την 
πρώτη της αγάπη (Αποκ. 2/β’ 4). Αυτό είναι παρεμφερές με τις α-
πεικονίσεις στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η απο-
στασία του Ισραήλ παρομοιάζεται με αναζήτηση εραστών (δείτε για 
παράδειγμα Ωσ. 2/β’13). 
Μπορεί η κατάσταση να δείχνει απελπιστική, αλλά ο Ιησούς βοη-
θάει πάντοτε το λαό Του. Τους ενθαρρύνει να θυμηθούν από πού 
ξέπεσαν, να μετανοήσουν και να επανέλθουν. Να θυμηθούν την 
αρχική τους αγάπη και να κάνουν και πάλι τα πρώτα έργα (Αποκ. 
2/β’ 5). 
ΣΚΕΨΗ: «Την αγάπην σου την πρώτην αφήκας» (Αποκ. 2/β’ 4). Γιατί είναι τόσο 
εύκολο να συμβεί; Τι είναι αυτό που μπορεί να ψυχράνει την αγάπη μας στον 
Θεό, είτε προσωπικά είτε ως εκκλησία; Πώς μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανό 
το ζήλο μας για τον Θεό και την αλήθεια Του στο πέρασμα των χρόνων; 
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Δευτέρα 14 Μαρτίου 
 

ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΟΣ 
 
Στην εκκλησία της Σμύρνης, ο Ιησούς συστήνεται ως «ο πρώτος 
και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν» (Αποκ. 2/β’ 8, δείτε 
Αποκ. 1/α’ 18). Στην εκκλησία της Περγάμου, ο Ιησούς εμφανίζεται 
με μία δίστομη μάχαιρα στο στόμα Του (Αποκ. 1/α’ 16, 2/β’ 12). 
Ποια είναι η σημασία του τρόπου με τον οποίο ο Ιησούς περιγρά-
φεται σ’ αυτές τις δύο εκκλησίες; 
…..………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Διαβάστε Αποκ. 2/β’ 8-17. Τα μέλη στην εκκλησία της Σμύρνης 
είναι γνωστά για τα έργα τους, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει η 
«συναγωγή του Σατανά» (Αποκ. 2/β’ 9). Παρομοίως, και τα μέλη 
της Περγάμου φαίνεται να κρατούν την πίστη τους, παρότι ο «θρό-
νος του Σατανά» βρίσκεται μεταξύ τους (Αποκ. 2/β’ 13). Έτσι, και 
εδώ βλέπουμε την ύπαρξη της Μεγάλης Διαμάχης.  
Η εκκλησία της Σμύρνης προειδοποιείται για τις δύσκολες στιγμές 
που θα περάσει με φυλάκιση, ακόμη και θάνατο (Αποκ. 2/β’ 10). 
Στην Πέργαμο ήδη κάποιος είχε θανατωθεί για την πίστη του (Α-
ποκ. 2/β’ 13). Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δύσκολες στιγμές 
έχουν κάποιο χρονικό όριο, με άλλα λόγια το κακό επιτρέπεται μέ-
χρι ενός σημείου (Αποκ. 2/β’ 10). 
Ο Θεός όμως λέει στην Πέργαμο: «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διό-
τι έχει εκεί τινάς κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ» και «των 
Νικολαϊτών» (Αποκ. 2/β’ 14,15).  
«Ο Νικόλαος και ο Βαλαάμ φαίνεται να είναι παράλληλοι όροι. Το 
ελληνικό όνομα Νικόλαος αποτελείται από τις λέξεις νίκη και λαός – 
αυτός που νικάει τον λαό. Το εβραϊκό όνομα Βαλαάμ αποτελείται 
και αυτό από δύο λέξεις baal που σημαίνει καταστρέφω και am 
που σημαίνει άνθρωπος – καταστροφή του λαού.» Ranko Stefa-
novic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of 
Revelation, σ. 111. 
Ο Ιησούς προειδοποιεί την εκκλησία πως αν αυτή η αίρεση συνε-
χίσει θα έρθει ο Ίδιος Του να τους πολεμήσει με το μαχαίρι που 
έχει στο στόμα Του (Αποκ. 2/β’ 16). 
Ωστόσο, ακόμη και μέσα σ’ αυτές τις προειδοποιήσεις, ο Ιησούς 
δίνει και στις δύο εκκλησίες μεγάλη ενθάρρυνση (Αποκ. 2/β’ 11,17). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 2/β’ 14,15. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια 
για το πόσο σημαντική είναι η δογματική διδαχή; Γιατί είναι τόσο 
σημαντική; 
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Τρίτη 15 Μαρτίου 
 

ΘΥΑΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΔΕΙΣ 
 

Διαβάστε Αποκ. 2/β’ 18-3/γ’ 6. Τι συνέβαινε σ’ αυτές τις εκκλησίες 
και πώς μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους, και προσωπικά και 
ως εκκλησία; Πώς εκδηλώνεται εδώ η Μεγάλη Διαμάχη; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Η παρουσία του Ιησού στην εκκλησία της Θυάτειρας (Αποκ. 2/β’ 
18) μαρτυρά τις θλίψεις του λαού του Θεού. Τα φλεγόμενα μάτια 
και τα πόδια όμοια με χαλκολίβανο είναι η εμφάνισή Του που βλέ-
πουμε και στην Αποκ. 1/α’ 14,15 αλλά και στο Δαν. 10/ι’ 6. Στο τέ-
λος, ο Χριστός θα εμφανιστεί και θα σώσει το λαό Του. Στην πιο 
σκοτεινή στιγμή του λαού του Θεού, ο Ίδιος ο Θεός θα έρθει για να 
ελευθερώσει εκείνους των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο 
βιβλίο της ζωής (Δαν. 12/ιβ’ 1). 
Με παρόμοιο τρόπο ο Ιησούς συστήνεται και στην εκκλησία των 
Σάρδεων, ως Εκείνος που έχει τα επτά Πνεύματα του Θεού και τα 
επτά αστέρια (Αποκ. 3/γ’ 1, 5/ε’ 6). Και πάλι βλέπουμε τον Σωτήρα 
να εμφανίζεται στο προσκήνιο για να διασφαλίσει την προστασία 
της εκκλησίας Του. 
Η περιγραφή αυτών των δύο εκκλησιών έχει έντονο ενδιαφέρον. 
Παρότι στη Θυάτειρα τα πράγματα βελτιώνονται (Αποκ. 2/β’ 19), 
παρουσιάζουν ομοιότητες με τον λαό Ισραήλ την εποχή της βασί-
λισσας Ιεζάβελ. Παρομοίως, στη Σάρδεις, ο λαός είναι πνευματικά 
νεκρός (Αποκ. 3/γ’ 1). 
Παρά τα ζητήματα αυτά, ο Ιησούς ενθαρρύνει τις εκκλησίες. Ανα-
γνωρίζει στη Θυάτειρα ότι «δεν εγνώρισαν τα βάθη του Σατανά» 
και ενθαρρύνει τους πιστούς να μείνουν σταθεροί μέχρι τον ερχομό 
Του (Αποκ. 2/β’ 24,25). Και στη Σάρδεις υπάρχουν θετικά σημεία, 
«ολίγα ονόματα… τα οποία δεν εμόλυναν τα ιμάτια αυτών» (Αποκ. 
3/γ’ 4). 
Σ’ αυτούς τους πιστούς ο Ιησούς υπόσχεται ιδιαίτερες ευλογίες. 
Στη Θυάτειρα υπόσχεται να δώσει «τον αστέρα τον πρωινόν» (Α-
ποκ. 2/β’ 28) που στην πραγματικότητα είναι ο Ίδιος (Αποκ. 22/κβ’ 
16), και στη Σάρδεις υπόσχεται ότι θα τους ομολογήσει «ενώπιον 
του Πατρός μου, και ενώπιον των αγγέλων αυτού» (Αποκ. 3/γ’ 5). 
ΣΚΕΨΗ: «Εκείνο το οποίον έχετε, κρατήσατε εωσού έλθω». (Από. 2/β’ 25). Τι 
έχουμε που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί χρειάζεται να μετανοήσουμε; Πώς σχε-
τίζονται μεταξύ τους; 
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Τετάρτη 16 Μαρτίου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
 
Διαβάστε Αποκ. 3/γ’ 7. Πώς συστήνεται ο Ιησούς σ’ αυτήν την εκ-
κλησία; Τι μας λένε αυτές οι περιγραφές για Εκείνον; 
……………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η εκκλησία επαινείται που, αν και είχε μικρή δύναμη, κράτησε τον 
λόγο του Χριστού και δεν αρνήθηκε το όνομά Του (Αποκ. 3/γ’ 8). Ο 
Ιησούς υπόσχεται ότι θα κάνει «τους εκ της συναγωγής του Σατα-
νά… να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου» (Αποκ. 3/γ’ 9). 
Αυτό το βλέπουμε στο Ησ. 60/ξ’ 14 όπου οι κατακτητές του λαού 
του Θεού παρουσιάζονται να υποτάσσονται σ’ αυτούς, γεγονός 
που έρχεται σε έντονη αντίθεση στην σκληρή τους συμπεριφορά 
προς τον λαό του Θεού. Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι οι «εκ της 
συναγωγής του Σατανά» πρέπει να έκαναν δύσκολη τη ζωή των 
Χριστιανών. Όπως είδαμε, και οι προηγούμενες εκκλησίες είχαν 
προβλήματα με τους ψευδοδιδασκάλους. Η Φιλαδέλφεια, όπως 
φαίνεται, καθαρίζει την εκκλησία της από αυτό το κακό. 
Διαβάστε Αποκ. 3/γ’ 10. Πώς κατανοείτε την καρτερικότητα της εκ-
κλησίας; Πώς υπόσχεται ο Ιησούς να περιορίσει την δοκιμασία 
τους; Τι σημαίνει αυτό για εμάς σήμερα; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Η εκκλησία της Φιλαδελφείας πέρασε τις ίδιες δυσκολίες με τις 
προηγούμενες εκκλησίες, ωστόσο, η συμπεριφορά της δείχνει δια-
φορετική. Γι’ αυτήν την εκκλησία ο Ιησούς δεν αναφέρει καμία αδυ-
ναμία ή κάποιο σημείο το οποίο να χρειάζεται αλλαγή. Η πίστη της 
και η συνεργασία της με τον Θεό, παρά την «μικράν δύναμιν» της 
(εδ. 8), έχει εκτιμηθεί από τον Σωτήρα. 
«Όστις νικά», δίνεται η υπόσχεση ότι «θέλω κάμει αυτόν στύλον εν 
τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω 
γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού… και το όνομά μου το νέον.» 
(Αποκ. 3/γ’ 12). 
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Πέμπτη 17 Μαρτίου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 
 
Και στην εκκλησία της Λαοδικείας βρίσκουμε κάποιες περιγραφές 
του Ιησού: «ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός» και «η αρχή 
της κτίσεως του Θεού» (Αποκ. 3/γ’ 14). Αυτές οι περιγραφές δεί-
χνουν τη Θεότητα του Χριστού. Ο «Αμήν» είναι μία αναφορά που 
βλέπουμε και στο Ησ. 65/ξε’ 16 όπου η φράση «ο Θεός της αλή-
θειας» σημαίνει «Αμήν» και συνδέεται με την διαθήκη. Ο Ιησούς 
είναι ο σπουδαίος Θεός της διαθήκης – ο Θεός που κρατάει την 
υπόσχεσή Του για σωτηρία και αποκατάσταση. Ο Ιησούς είναι ε-
πίσης ο Πιστός Μάρτυς που μαρτυρεί στο λαό Του το πραγματικό 
πρόσωπο του Θεού (Αποκ. 1/α’ 5, 22/κβ’ 16, Ιωάν. 1/α’ 18, 14/ιδ’ 
8-10). Επίσης είναι και ο Δημιουργός (Κολ. 1/α’ 16,17). 
Διαβάστε Αποκ. 3/γ’ 14-22. Τι λέει ο Ιησούς σ’ αυτήν την εκκλησία 
να κάνει; Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια σ’ εμάς σήμερα; 
..…………………………………………………………………………… 
Μετά τα πρώτα εδάφια που μας εξήγησαν ποιος είναι ο Ιησούς, 
φθάνει η στιγμή που πρέπει να μάθουμε ποια είναι αυτή η εκκλη-
σία. Με άλλα λόγια, μπορούμε να μάθουμε πραγματικά για τον ε-
αυτό μας μόνο εάν γνωρίσουμε πρώτα τον Θεό. Τα μέλη αυτής της 
εκκλησίας αυταπατώνται σε τέτοιο σημείο που νομίζουν ότι έχουν 
αξίες, στις οποίες στην πραγματικότητα υστερούν (Αποκ. 3/γ’ 17). 
Ο Ιησούς τους συμβουλεύει να λάβουν από Εκείνον τα καλύτερα 
πράγματα που θα καλύψουν τις ανάγκες τους και θα τους κάνουν 
να δουν την πραγματική τους κατάσταση (Αποκ. 3/γ’ 18). 
Υπάρχει η Θεϊκή κρίση. Απαραίτητη είναι η πατρική πειθαρχία – 
έλεγχος και παιδεία (Αποκ. 3/γ’ 19) – καθώς υπάρχει πιθανότητα ο 
Θεός να τους «εξεμέσει» από το στόμα Του λόγω της χλιαρότητάς 
τους (Αποκ. 3/γ’ 16). Σ’ αυτήν την εκκλησία που κινδυνεύει να α-
πομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού, δίνονται οι μεγαλύτερες 
υποσχέσεις. Ο Ιησούς θέλει να δειπνήσει μαζί τους ως Φίλος (Α-
ποκ. 3/γ’ 20) και να τους δώσει την ευκαιρία να καθίσουν μαζί Του 
στον θρόνο Του (Αποκ. 3/γ’ 21). 
Μέσα από τις επτά εκκλησίες βλέπουμε πώς τα παιδιά του Θεού 
απομακρύνονται από κοντά Του. Παρότι η μάχη έχει δοθεί, ορι-
σμένοι ακόμη στηρίζονται στο κακό και στις δυνάμεις του σκότους. 
Δεν χωράει αμφιβολία ότι καθώς κοιτάζουμε την ιστορία αυτών των 
εκκλησιών βλέπουμε την εκδήλωση της Μεγάλης Διαμάχης. Και 
αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. 
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Παρασκευή 18 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:35’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Στην ημέρα της Πέμπτης αναφερθήκαμε στην Θεότητα του Χρι-
στού. Γιατί αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό; Η Ε. Χουάιτ γράφει 
πάνω σ’ αυτό: «Από τη στιγμή που ο Θεϊκός νόμος είναι ιερός όσο 
ο Ίδιος ο Θεός, μόνο κάποιος Ίσος με τον Θεό θα μπορούσε να 
κάνει την εξιλέωση για την παράβασή του. Μόνο ο Χριστός θα 
μπορούσε να λυτρώσει τον άνθρωπο από την κατάρα του νόμου 
και να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Ουρανό. Ο Χριστός 
επωμίστηκε την ενοχή και τον αποτροπιασμό της αμαρτίας – της 
αμαρτίας που είναι τόσο αποκρουστική στον Θεό και προκάλεσε 
τον διαχωρισμό του Πατέρα από τον Υιό Του. Ο Χριστός έφθασε 
στα πιο χαμηλά επίπεδα της εξαθλίωσης για να σώσει την κατα-
στραμμένη φυλή.» God’s Amazing Grace, σ. 42. 
«Οι άγγελοι γονυπέτησαν στα πόδια του Αρχηγού τους και προθυ-
μοποιήθηκαν να προσφέρουν εκείνοι θυσία για τον άνθρωπο. Η 
ζωή όμως ενός αγγέλου δεν ήταν δυνατόν να πληρώσει το χρέος. 
Μόνο Εκείνος που έπλασε τον άνθρωπο, είχε τη δύναμη να τον 
λυτρώσει… Τους γνωστοποιήθηκε ότι εφόσον ο νόμος του Κυρίου 
αποτελεί το θεμέλιο της διακυβέρνησής Του τόσο στον ουρανό όσο 
και στη γη, ακόμη και η ζωή ενός αγγέλου δεν θα γινόταν αποδεκτή 
θυσία για την παραβίασή του. Καμία από τις εντολές του δεν μπο-
ρούσε να ακυρωθεί ή να μεταβληθεί προκειμένου να ανταποκριθεί 
στην αμαρτωλή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο άνθρωπος. 
Αλλά ο Υιός του Θεού ο οποίος είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο 
μπορούσε να κάνει εξιλασμό γι’ αυτόν… Αν υπήρχε περίπτωση να 
τροποποιηθεί ο νόμος, ο άνθρωπος θα μπορούσε να σωθεί χωρίς 
τη θυσία του Χριστού. Αλλά το γεγονός ότι ήταν απαραίτητο να 
δώσει ο Χριστός τη ζωή Του για την αμαρτωλή φυλή, αποτελεί α-
πόδειξη ότι ο νόμος δεν απαλλάσσει τον αμαρτωλό από τις αξιώ-
σεις που επιβάλλει σε αυτόν. Αποδείχθηκε ότι ο μισθός της αμαρ-
τίας είναι θάνατος. Με το θάνατο του Χριστού έγινε βεβαία η κατα-
στροφή του Σατανά… Το ίδιο γεγονός ότι ο Χριστός υπέστη την 
τιμωρία της παράβασης του ανθρώπου αποτελεί αναντίρρητο επι-
χείρημα για όλα τα λογικά πλάσματα του Θεού ότι ο νόμος Του 
είναι αναλλοίωτος, ότι ο Θεός είναι δίκαιος, εύσπλαχνος, πρόθυμος 
για αυταπάρνηση και ότι η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία είναι ανα-
πόσπαστα συνδεδεμένες στο διακυβερνητικό σύστημα του καθε-
στώτος Του.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 45,47,51,52. 
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19 Μαρτίου – 25 Μαρτίου                               Σάββατο απόγευμα 

 

13. ΛΥΤΡΩΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλ-
μών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, 
ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον.» Αποκάλυ-
ψη 21/κα’ 4. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αποκ. 20/κ’ 1-3, 
Ιερ. 4/δ’ 23-26, Α’ Κορ. 4/δ’ 5, Αποκ. 20/κ’ 7-15, Φιλιπ. 2/β’ 9-11, Β’ 
Πέτρ. 3/γ’ 10. 
 
Πολλές φορές οι άνθρωποι αναρωτιούνται πώς ξεκίνησε το κακό. 
Και η πραγματικότητα είναι ότι ξεκίνησε βάση της ελευθερίας. Η 
πραγματική ελευθερία, περιέχει και ρίσκο, γιατί όταν κάποιος είναι 
πραγματικά ελεύθερος έχει και την δυνατότητα να επιλέξει το λά-
θος. 
Στην συνέχεια όμως γεννάται το εξής ερώτημα: Γιατί ο Θεός δεν 
κατέστρεψε τον Σατανά όταν έκανε τη λάθος επιλογή, ώστε να γλι-
τώναμε τις τρομερές συνέπειες της επανάστασης; 
Η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Μεγάλης Διαμάχης. Όπως 
θα δούμε αυτήν την εβδομάδα, ο Κύριος κυβερνά με διαφάνεια και 
θα λύσει θα λύσει την Μεγάλη Διαμάχη με τρόπο που θα απαντη-
θεί μια για πάντα κάθε απορία για την καλοσύνη, την δικαιοσύνη, 
την αγάπη και τον νόμο. 
Κατά τη διάρκεια των χιλίων ετών θα λάβουμε απαντήσεις σχετικά 
με αυτούς που θα χαθούν, και στην αιωνιότητα θα μαθαίνουμε όλο 
και περισσότερα. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία, οι λυτρωμένοι θα 
ζουν και θα κυβερνούν με τον Χριστό για χίλια χρόνια. Και θα έ-
χουν ενεργό ρόλο στην κρίση. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα τελευταία 
στάδια της Μεγάλης Διαμάχης. 
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Κυριακή 20 Μαρτίου 
 

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΕΝΕΤΑΙ 
 
Διαβάστε Αποκ. 20/κ’ 1-3. Τι περιγραφή μας δίνεται εδώ και τι ελ-
πίδα μας προσφέρεται; 
…..………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Στην Αγία Γραφή βλέπουμε σε διάφορες περιπτώσεις τα δεσμά. 
Συνήθως σε περιπτώσεις ανθρώπων που φυλακίστηκαν, αλλά και 
σε ανθρώπους ήταν δέσμιοι του Σατανά. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 
βρέθηκε αλυσοδεμένος στη φυλακή επειδή κατέκρινε τον βασιλιά 
για την ανηθικότητά του (Ματθ. 14/ιδ’ 3,4). Ο Ιησούς δέθηκε κατά 
τη σύλληψή Του στον κήπο (Ιωάν. 18/ιη’ 12), παρέμεινε δεμένος 
στην δίκη Του (Ιωάν. 18/ιη’ 24), μέχρι και τον θάνατό Του (Ιωάν. 
19/ιθ’ 40). Επίσης και στον Παύλο (Πράξ. 21/κα’ 33) και στον Πέ-
τρο (Πράξ. 12/ιβ’ 6) επιβλήθηκαν δεσμά. 
Ο Ιησούς αφιέρωσε χρόνο σε ανθρώπους που έδεσε ο Σατανάς. 
Υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε σπασμένες αλυσίδες στα χέρια 
και στα πόδια του (Μάρκο 5/ε’ 3,4), ήταν δεμένος από τα δαιμόνια. 
Προτού ο Ιησούς τον ελευθερώσει, κανείς δεν μπορούσε να περιο-
ρίσει το κακό. Επίσης, απελευθέρωσε την γυναίκα που ήταν δεμέ-
νη από τον Σατανά με ασθένεια δεκαοκτώ έτη (Λουκά 13/ιγ’ 
11,12,16). Ελευθέρωσε τον Λάζαρο από τα δεσμά του θανάτου 
(Ιωάν. 11/ια’ 43,44). Και ο Βαραββάς ελευθερώθηκε από το πλή-
θος για να σταυρωθεί στη θέση του ο Ιησούς (Μάρκ. 15/ιε’ 7-15). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε τον Σατανά να κρατάει 
δεμένους τους ανθρώπους με κάποια ασθένεια ή να δένει αθώους 
για να ευδοκιμήσει το κακό. Αλλά βλέπουμε και τον Ιησού να σπάει 
τα δεσμά του θανάτου και να φέρνει ελευθερία στον υποδουλωμέ-
νο από τον Σατανά, κόσμο. Στο τέλος, ο Σατανάς είναι αυτός που 
δένεται και ρίχνεται στο σκότος (Αποκ. 20/κ’ 1-3). Μέρος της απο-
στολής του Ιησού ήταν να ελευθερώσει τους δέσμιους του Σατανά 
και να ενισχύσει τους ακολούθους Του. Τους διαβεβαίωσε πως ο 
Σατανάς ήταν αυτός που θα δενόταν (Ματθ. 12/ιβ’ 26-29). Ο Σατα-
νάς δεν έχει καμία εξουσία ενάντια στον Χριστό και στους ακολού-
θους Του, επειδή ο Χριστός ελευθέρωσε το λαό Του από τα δεσμά 
του Σατανά. 
Ο Παύλος έγραψε: «ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται» (Β’ Τιμ. 2/β’ 
9). Είναι το μέσο με το οποίο ο Ιησούς αντέκρουσε τον Σατανά 
(Ματθ. 4/δ’ 4,7,10) και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς για 
να του αντισταθούμε. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες υποσχέσεις μπορούμε να επικαλεστούμε για να ελευθερωθούμε 
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από τα δεσμά του κακού; 

 

Δευτέρα 21 Μαρτίου 
 

ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Στα πρώτα εδάφια της Γένεσης, η γη περιγράφεται «άμορφος και 
έρημος» (Γέν. 1/α’ 2). Αυτή η ίδια φράση επαναλαμβάνεται από τον 
Ιερεμία για να περιγράψει τη γη μετά την καταστροφή από τις επτά 
πληγές και τη Δευτέρα Παρουσία, όπου όλες οι πόλεις θα έχουν 
κατεδαφιστεί (Ιερ. 4/δ’ 26). Στην περιγραφή του Ιερεμία δεν υπάρ-
χει κανένας άνθρωπος (Ιερ. 4/δ’ 25), και στην αναφορά του Ιωάν-
νη, ο Σατανάς δεν μπορεί να απατήσει κανέναν (Αποκ. 20/κ’ 3). Ο 
Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα πάρει το λαό Του σε έναν τόπο που θα 
έχει ετοιμάσει γι’ αυτούς (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3). Ο Παύλος αναφέρει ότι 
στους πιστούς θα περιλαμβάνονται οι ζωντανοί, αλλά και όλοι όσοι 
θα αναστηθούν κατά την πρώτη ανάσταση (Α’ Θεσ. 4/δ’ 16,17). Ο 
Ιωάννης προσθέτει μία ακόμη λεπτομέρεια: μετά την πρώτη ανά-
σταση στη Δευτέρα Παρουσία, οι υπόλοιποι νεκροί θα παραμεί-
νουν στον τάφο μέχρι το τέλος των χιλίων ετών (Αποκ. 20/κ’ 5). 
Διαβάστε Αποκ. 20/κ’ 4. Τι περιγραφή δίνεται σ’ αυτό το εδάφιο; 
…………………………………………………………………………….. 
 «Κρίσις εδόθη εις αυτούς». Πριν την ολοκληρωτική καταστροφή 
των ασεβών, οι σωσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν απα-
ντήσεις σε όλα τα αναπάντητα ερωτήματά τους. Και το θαυμαστό 
είναι ότι οι λυτρωμένοι θα συμμετέχουν στην κρίση ασεβών. 
«Μαζί με το Χριστό διαδικάζουν τις υποθέσεις των αμαρτωλών, 
αντιπαραβάλλοντας τις πράξεις τους με τον καταστατικό χάρτη, την 
Αγία Γραφή, και αποφαίνονται για την κάθε υπόθεση ξεχωριστά 
‘κατά τα πεπραγμένα εν τω σώματι’. Τότε απονέμεται η τιμωρία 
που αναλογεί στον καθένα, σύμφωνα με τα έργα του και καταχω-
ρείται απέναντι στου καθενός το όνομα, στο βιβλίο του θανάτου.» 
Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 788. 
Εκείνη την περίοδο, όπου θα ανοιχθούν τα αρχεία, θα δούμε τις 
αμέτρητες φορές που ο Θεός προσπάθησε να βοηθήσει τους ασε-
βείς με την καλοσύνη και την αγάπη Του. Με πόση υπομονή επέ-
μεινε, για να απορριφθεί στο τέλος από αυτά που ο κόσμος θεωρεί 
επιθυμητά. Περίμενε με μακροθυμία, επιθυμώντας για μία ευκαιρία 
να Τον αναγνωρίσουν ως Εκείνον που πλήρωσε το τίμημα ώστε να 
έχουν αιώνια ζωή, και παρόλα αυτά επέλεξαν τον θάνατο. Υπάρχει 
κάτι στη ζωή σας που σας κρατάει μακριά από την φωνή Του; Ε-
ξακολουθεί να περιμένει υπομονετικά. Επιλέξτε τη ζωή. 
 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Κορ. 4/δ’ 5. Τι υπόσχεση μας δίνεται σχετικά με τη Δευτέρα 
Παρουσία; Πώς μπορούμε να κρα- τηθούμε σ’ αυτήν την υπόσχεση μπροστά 
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σε όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα; 

 
Τρίτη 22 Μαρτίου 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 
Στην Αγία Γραφή βλέπουμε δύο μέρη όπου διαδικάζονταν οι υπο-
θέσεις: στην πύλη της πόλης και μπροστά στο θρόνο του βασιλιά. 
Οι πρεσβύτεροι στην πύλη έκριναν τα λιγότερα σημαντικά ζητήμα-
τα, ενώ ο βασιλιάς έκρινε τις πιο σοβαρές υποθέσεις. Εκείνος έδινε 
την οριστική απόφαση ως απόδοση δικαιοσύνης. Παρομοίως, η 
Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Θεό στο θρόνο Του ως βασιλιά του 
Σύμπαντος να μας διαβεβαιώνει για απόδοση δικαιοσύνης (Αποκ. 
20/κ’ 11-15). 
Διαβάστε Αποκ. 20/κ’ 7-15. Πώς κατανοούμε αυτά τα σπουδαία 
γεγονότα; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Αποκ. 20/κ’ διαβάζουμε για τα χίλια χρόνια, όπου εξελίσσεται 
η κρίση και τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο τέλος των χιλί-
ων χρόνων, μετά και τη δεύτερη ανάσταση (Αποκ. 20/κ’ 5) και α-
φού ο Σατανάς έχει πείσει τους ασεβείς να περικυκλώσουν την Α-
γία Πόλη (Αποκ. 20/κ’ 7-9). Ο μεγάλος λευκός θρόνος του Θεού 
φαίνεται να είναι εκείνη τη στιγμή επάνω από την πόλη. Παρόντες 
είναι όλοι οι άνθρωποι κάθε εποχής, κάποιοι εντός της πόλης και 
κάποιοι εκτός. Όπως ήδη είχε πει ο Ιησούς, κάποιοι θα Τον ρωτή-
σουν γιατί δεν είναι στη βασιλεία του Θεού (Ματθ. 7/ζ’ 22,23). Μά-
λιστα εκείνη τη στιγμή, όπως είπε ο Παύλος, θα «κλίνη εις το όνο-
μα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, 
και πάσα γλώσσα» θα «ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο 
Κύριος» (Φιλιπ. 2/β’ 9-11). Σκοπός της κρίσης είναι να γνωρίσουν 
όλοι επακριβώς το γιατί και το πώς έκρινε ο Θεός. Κάθε ύπαρξη – 
άνθρωποι και άγγελοι θα αναφωνήσουν, «Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο 
Ων και ο Ην και ο Όσιος, διότι έκρινας ταύτα» (Αποκ. 16/ις’ 5). Δί-
καιοι και ασεβείς, άνθρωποι και άγγελοι, θα διαπιστώσουν την δι-
καιοσύνη του Θεού. 
Η Μεγάλη Διαμάχη κλείνει με την εξάλειψει του Άδη και του Θανά-
του, και όλων όσων τα ονόματα δεν θα βρεθούν στο βιβλίο της 
Ζωής (Αποκ. 20/κ’ 14,15). Ο Ιησούς κρατάει τα κλειδιά του Άδη και 
του Θανάτου (Αποκ. 1/α’ 18). Δεν θα υπάρχει αιώνιος βασανισμός. 
Οι ασεβείς εξαλείφονται – παύουν να υπάρχουν. Θα περάσουν 
στον αιώνιο θάνατο – σε αντίθεση της αιώνιας ζωής. 
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Τετάρτη 23 Μαρτίου 
 

ΝΕΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΗ 
 
Η αμαρτία και η επανάσταση ήταν εισβολείς που δεν θα έπρεπε να 
εμφανιστούν. Προκάλεσαν τρομερή ζημιά, αλλά τώρα που η αιτία 
δεν υπάρχει πλέον, έφθασε ο καιρός της τέλειας αποκατάστασης. 
Μόνο τότε θα ολοκληρωθεί η Μεγάλη Διαμάχη. 
Διαβάστε Αποκ. 21/κα’ 1,2,9,10, 22/,κβ’ 1-3. Ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά της περιγραφής του Ιωάννη; Ποια η σημασία τους; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Η αναφορά του Ιωάννη σε νέους ουρανούς και νέα γη, επαναλαμ-
βάνει τα λεγόμενα του Πέτρου: «Οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με 
συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη 
και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10). Η γη μας 
χρειάζεται να εξαγνιστεί πλήρως προκειμένου να ξεκινήσει κάτι 
νέο. 
Ο Ιωάννης αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα (Αποκ. 
21/κα’ 1). Την Αποκάλυψη την έγραψε κατά την εξορία του στο 
νησί της Πάτμου, όπου η θάλασσα εμπόδιζε την φυγή του. Στη νέα 
γη τίποτα δεν θα εμποδίζει τους λυτρωμένους από το να κινούνται 
ελεύθερα ή να βλέπουν τα αγαπητά τους πρόσωπα. Η Νέα Ιερου-
σαλήμ περιγράφεται με ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο. Μη ξεχνάμε 
πως «τεχνίτης και δημιουργός» αυτής της πόλης είναι ο Ίδιος ο 
Θεός (Εβρ. 11/ια’ 10). Ελάχιστα μπορούμε να φανταστούμε το με-
γαλείο της. 
ΣΚΕΨΗ: Παρά την φθορά που προκάλεσε η αμαρτία, δείτε γύρω σας την ομορ-
φιά του φυσικού κόσμου και αναλογιστείτε τη μαρτυρά για τον χαρακτήρα του 
Θεού. Πώς τα όσα βλέπουμε μας βοηθούν να εμπιστευόμαστε τον Θεό και γι’ 
αυτά που δεν έχουμε δει ακόμη; 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 
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Πέμπτη 24 Μαρτίου 
 

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ 
 
Διαβάστε Αποκ. 21/κα’ 3-5. Τι σημαίνουν αυτά τα δάκρυα; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν κόσμο δίχως θάνατο, θλίψη 
και δάκρυα. Ο πόνος, ο ιδρώτας, τα δάκρυα και ο θάνατος, είναι 
κάτι το φυσιολογικό για τον άνθρωπο από την εποχή της Πτώσης 
(Γεν. 3/γ’ 16-19). Ωστόσο, από τότε ο Θεός διαβεβαίωσε τον άν-
θρωπο πως μία μέρα θα μας λυτρώσει και θα μας ευλογήσει με 
την παρουσία Του. 
Πρώτα με την υπόσχεση του Λυτρωτή (Γέν. 3/γ’ 15), στη συνέχεια 
με την διαβεβαίωση της παρουσίας Του στο Αγιαστήριο (Έξ. 25/κε’ 
8) έπειτα με τον Ενσαρκωμένο Λόγο ανάμεσά μας (Ιωάν. 1/α’ 14) 
και τέλος με το να κατοικήσει μεταξύ μας (Αποκ. 21/κα’ 3). 
Σε πολλά εδάφια της Αγίας Γραφής δίνεται η διαβεβαίωση όπως 
στη Β’ Κορ. 6/ς’ 16), «θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, θέλω 
είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου». 
Ο Ιησούς ήρθε την πρώτη φορά για να επωμιστεί τις συνέπειες της 
παραβιασμένης διαθήκης. Ο Ιερεμίας περιέγραψε τις συνέπειες της 
παραβιασμένης διαθήκης κατ’ αυτόν τον τρόπο, «Τι βοάς διά το 
σύντριμμά σου; Ο πόνος σου είναι ανίατος εξ αιτίας του πλήθος 
των ανομιών σου, αι αμαρτίαι σου επληθύνθησαν, διά τούτο έκα-
μον ταύτα εις σε» (Ιερ. 30/λ’ 15). Χάρη του Ιησού όλα αυτά ανή-
κουν στο παρελθόν. Πιθανόν τα δάκρυα στην Αποκ. 21/κα’ 3 να 
είναι για την απώλεια των ασεβών, αλλά ο Ίδιος ο Θεός θα τα εξα-
λείψει και η θλίψη και η λύπη θα χαθούν για πάντα. 
ΣΚΕΨΗ: Αυτά τα εδάφια δείχνουν την στενή σχέση που θα έχουμε με τον Θεό 
στην αιωνιότητα. Πώς μπορούμε ωστόσο να έχουμε και τώρα στενή σχέση με 
τον Κύριο; 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………… 
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Παρασκευή 25 Μαρτίου            Δύση ηλίου: 18:41’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Η χιλιετία είναι ένα γεγονός που θα προηγηθεί της τελικής κατα-
στροφής των ασεβών. Πριν τον τελικό αφανισμό τους, οι λυτρωμέ-
νοι θα λάβουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά τους. Θα ενημε-
ρωθούν πλήρως και θα συμμετάσχουν στην κρίση. Συγκεκριμένα, 
αυτοί θα κρίνουν. «Δεν εξεύρετε ότι οι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κό-
σμον;» (Α’ Κορ. 6/ς’ 2). Και: «Δεν εξεύρετε ότι αγγέλους θέλομεν 
κρίνει;» (εδ. 3). Επίσης, όπως είδαμε, «κρίσις εδόθη εις αυτούς» 
(Αποκ. 20/κ’ 4), δηλαδή στους αγίους. Έτσι, αυτά τα σημεία μαζί 
αποκαλύπτουν μία σημαντική αλήθεια: κανείς από τους ασεβείς 
δεν θα λάβει την τελική κρίση πριν το τέλος των χιλίων ετών, μέ-
χρις ότου οι λυτρωμένοι καταλάβουν τον λόγο που χάθηκαν οι α-
σεβείς. Σκεφθείτε τι μας λέει αυτό για τον χαρακτήρα του Θεού και 
τον φανερό τρόπο της διακυβέρνησής Του: προτού οι ασεβείς θα 
λάβουν τον μισθό τους, ο λαός του Θεού θα έχει την ευκαιρία να 
δει την δικαιοσύνη και την ευθυκρισία του Θεού. Θα είναι μία οδυ-
νηρή διαδικασία αλλά όταν όλα θα έχουν τελειώσει θα φωνάξουμε: 
«Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο Ων και ο Ην και ο Όσιος, διότι έκρινας ταύ-
τα» (Αποκ. 16/ις’ 5). 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς μας βοηθάει η ύπαρξη της Μεγάλης Διαμάχης να κατα-

νοήσουμε τη θλίψη και τον θάνατο, παρόλα τα αναπάντητα ερω-
τήματά μας; Πώς μπορείτε να εμπιστεύεστε τον Κύριο για την κα-
λοσύνη και την δικαιοσύνη Του, μέσα στις τραγωδίες; 

2.  Εάν κάποιος σας ρωτούσε: «Πώς μπορώ να αποκτήσω μία 
στενότερη σχέση με τον Κύριο;» Τι θα του απαντούσατε; 

3.  Γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για τον ουρανό; Τι 
μας λέει η Αγία Γραφή σχετικά μ’ αυτό; 
 


