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30 Δεκεμβρίου – 5 Ιανουαρίου           Σάββατο απόγευμα 

 
1. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, 
αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε 
να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρε-
στον και τέλειον.» Ρωμαίους 12/ιβ’ 2. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Ιωάν. 2/β’ 
16,17, Λουκά 14/ιδ’ 26-33, 12/ιβ’ 15-21, Δευτ. 8/η’ 10-14, Α’ Τιμ. 
6/ς’ 10, Ιωάν. 15/ιε’ 5, Γαλ. 2/β’ 20.  
 

Ο Λόγος του Θεού λέει «μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον» 
(Ρωμ. 12/ιβ’ 2), όμως το δέλεαρ των υλικών αγαθών, και η επιθυ-
μία για πλούτη, είναι πολύ ισχυρά. Λίγοι είναι που, ασχέτως πλού-
του ή φτώχειας, δεν επηρεάζονται από τα υλικά αγαθά. Και δυστυ-
χώς μέσα σ’ αυτούς είναι και Χριστιανοί. 
Δεν είναι κακό να είσαι πλούσιος ή να εργάζεσαι σκληρά για μία 
άνετη ζωή. Όταν όμως τα χρήματα, ή η προσπάθεια για την από-
κτηση χρημάτων, γίνονται το παν στη ζωή μας, τότε έχουμε πέσει 
στην παγίδα του Διαβόλου, και τότε πράγματι «συμμορφωνόμαστε 
με τον αιώνα τούτον». 
Στον κόσμο, κυριαρχεί η άποψη πως η ποιότητα της ζωής εξαρτά-
ται από τα χρήματα. Τα χρήματα όμως είναι μία μάσκα που χρησι-
μοποιεί ο Σατανάς για να εξασφαλίσει τη συμμαχία μας. Ο υλισμός 
είναι ένα από τα όπλα του Σατανά εναντίον των Χριστιανών. Άλ-
λωστε, σε ποιον δεν αρέσουν τα χρήματα και όλα όσα μπορούν 
άμεσα να μας προσφέρουν; Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι 
η άμεση ικανοποίηση που παρέχουν. Ωστόσο, δεν μπορούν τελικά 
να καλύψουν τις βαθύτερές μας ανάγκες.  
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Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 
Το χρήμα έχει γίνει θεός αυτού του κόσμου, και ο υλισμός είναι η 
θρησκεία του. Ο υλισμός είναι ένα εκλεπτυσμένο και ύπουλο σύ-
στημα που προσφέρει προσωρινή αλλά όχι απόλυτη ασφάλεια 
Υλισμός, όπως τον ορίζουμε εμείς, είναι όταν η επιθυμία για πλού-
τη και περιουσία αποκτά μεγαλύτερη σημασία και αξία από τις 
πνευματικές αξίες. Μπορεί τα αγαθά να έχουν αξία, αλλά η αξία 
τους δεν πρέπει να μας υποδουλώνει: «Ο αγαπών το αργύριον δεν 
θέλει χορτασθή αργυρίου· ουδέ εισοδημάτων ο αγαπών την αφθο-
νίαν· ματαιότης και τούτο.» (Εκκλ. 5/ε’ 10). Αυτό είναι το πρόβλημα 
με το να επιθυμούμε τα πράγματα αυτού του κόσμου: Όσα κι αν 
έχουμε, ποτέ δεν θα είναι αρκετά, και συνεχώς θα προσπαθούμε 
όλο και περισσότερο για κάτι που ποτέ δεν θα μας ικανοποιήσει. 
Πράγματι, μία μεγάλη παγίδα! 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 2/β’ 16,17. Τι είναι αυτό που έχει πραγματική 
σημασία σύμφωνα μ’ αυτά τα εδάφια; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Διαβάστε Λουκάν 14/ιδ’ 26-33. Τι είναι αυτό που έχει πραγματική 
σημασία για τον Χριστιανό; 
……………………………………………………………………………. 
Με άλλα λόγια, όσοι κυριεύονται από το χρήμα ή την επιθυμία για 
την απόκτηση χρημάτων, πρέπει να υπολογίσουν και το κόστος. 
«Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον 
όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» (Μάρκον 8/η’ 36). 
«Την εποχή που ο Χριστός ήρθε στη γη, φαινόταν πως η ανθρω-
πότητα είχε φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της. Και αυτά ακόμη 
τα θεμέλια της κοινωνίας είχαν υπονομευθεί. Η ζωή είχε γίνει ψεύ-
τικη και επίπλαστη… Παντού στον κόσμο όλα τα θρησκευτικά συ-
στήματα έχαναν το κύρος που ασκούσαν επάνω στο νου και στην 
ψυχή. Αηδιασμένοι από τους μύθους και τις ψευτιές που α-
πέβλεπαν στην εκμηδένιση της σκέψης, οι άνθρωποι στράφηκαν 
στην απιστία και στον υλισμό. Αδιαφορώντας τελείως για την αιω-
νιότητα, ζούσαν μόνο για το παρόν.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 64,65. 
ΣΚΕΨΗ: Και σε ποιον δεν αρέσει να έχει περιουσία; Πώς μπορού-
με να ξέρουμε εάν αυτά που έχουμε, ακόμη κι αν δεν είναι πολλά, 
μας κυριεύουν; Ποιος πρέπει να είναι ο μοναδικός κυρίαρχος στη 
ζωή μας, και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι πράγματι είναι; 
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Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 

ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

Διαβάστε Λουκά 12/ιβ’ 15-21. Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς; Πώς 
αυτή η αρχή βρίσκει εφαρμογή ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι 
απαραίτητα πλούσιος; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
Είτε είμαστε πλούσιοι είτε φτωχοί, η επιθυμία μας να έχουμε περι-
ουσία μπορεί να μας αποπροσανατολίσει από αυτά που πραγματι-
κά έχουν αξία, εστιάζοντας σε προσωρινά και μάταια πράγματα με 
κόστος την αιώνια ζωή. Πιθανόν, ποτέ να μην προσκυνούσαμε μία 
χρυσή εικόνα. Ωστόσο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να λατρέψουμε το 
χρυσό και το ασήμι, απλώς με διαφορετικό τρόπο. 
Αυτή η παραβολή βρίσκει εφαρμογή με πολλούς τρόπους σήμερα, 
όπου οι περισσότεροι άνθρωποι αφιερώνουν τη ζωή τους απο-
κλειστικά στην απόκτηση αγαθών. Οι έμποροι έχουν καταφέρει να 
μας κάνουν να πιστεύουμε ότι χωρίς τα προϊόντα τους δεν θα εί-
μαστε ποτέ ευτυχισμένοι ή ικανοποιημένοι. Ακόμη και οι Χριστια-
νοί, των οποίων η ελπίδα δεν είναι σ’ αυτόν τον κόσμο, κινδυνεύ-
ουν από αυτήν την απάτη. 
Διαβάστε Δευτ. 8/η’ 10-14. Πώς μπορεί οποιοδήποτε μέλος της 
εκκλησίας να διατρέχει τον κίνδυνο αυτής της τρομερής προειδο-
ποίησης; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Τι παραδείγματα μπορείτε να σκεφτείτε, στην Αγία Γραφή ή στον 
κόσμο, όπου η συσσώρευση πλούτου και υλικών αγαθών αύξησε 
την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό, και την επιθυμία του για 
επουράνια αγαθά; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Τρίτη 2 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΔΕΛΕΑΡ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ 
 

Οι διαφημίσεις έχουν μεγάλη δύναμη. Εταιρίες ξοδεύουν δισεκα-
τομμύρια για να προβάλλουν τις εικόνες των προϊόντων τους. Σχε-
δόν πάντα χρησιμοποιούν όμορφους και ελκυστικούς ανθρώπους 
για να προωθήσουν το προϊόν τους. Καθώς βλέπουμε τη διαφήμι-
ση βλέπουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο με το προϊόν, αλλά νομίζου-
με πως είμαστε το άτομο της διαφήμισης.  
Ο υλισμός δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικός εάν ο αισθησιασμός 
δεν ήταν τόσο έξυπνα πλεγμένος στη διαφήμιση. Είναι η πιο ισχυ-
ρή τεχνική διαφήμισης, η οποία όμως είναι δηλητήριο για τους Χρι-
στιανούς που αγωνίζονται ενάντια στους κινδύνους του υλισμού. 
Διαβάστε Ματθ. 6/ς’ 22-24. Τι συμβολίζει το μάτι σε σχέση με την 
Χριστιανική σκέψη και πράξη; Πώς πρέπει να αντιδρούμε ως Χρι-
στιανοί στις δυσδιάκριτες εικόνες που μας οδηγούν στον πειρασμό 
να καταναλώνουμε αυτά που δεν χρειαζόμαστε; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Οι διαφημίσεις που συνδέονται με αισθησιασμό στο προϊόν μπο-
ρούν να γίνουν πολύ ισχυρές. Οι έμποροι πουλάνε τα προϊόντα 
τους εξιτάροντας το νου των καταναλωτών. Η εμπειρία είναι καθα-
ρά πλασματική, αλλά φέρνει αποτελέσματα. Μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως ένα βαθμό μυστηριώδης, μιας και οδηγεί τους ανθρώπους 
σε μία άλλη πραγματικότητα, όσο φευγαλέα και αν είναι. Γίνεται μία 
ψευδής θρησκεία που δεν προσφέρει καμία γνώση και καμία 
πνευματική αλήθεια. Και όμως, εκείνη τη στιγμή είναι τόσο ελκυστι-
κή και δελεαστική που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να της αντι-
σταθούν. Το θέλουμε, και νομίζουμε ότι μας αξίζει, γιατί λοιπόν να 
μην το αποκτήσουμε; Σκεφτείτε πόσα έχουν ξοδευτεί και θα συνε-
χίσουν να ξοδεύονται σε αγαθά που οι διαφημιστές μας έχουν πεί-
σει ότι τα χρειαζόμαστε.  
ΣΚΕΨΗ: «Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε 
εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός» (Γαλ. 5/ε’ 16). Παρότι έχουμε 
την τάση να συνδέουμε την επιθυμία της σάρκας με τις σεξουαλικές 
επιθυμίες, με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να πέσουμε σ’ αυτήν 
την παγίδα; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 
 

ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ 
Ρωμαίους 12/ιβ’ 3 

 
Ο Θεός είπε, «Η καρδία σου υψώθη διά το κάλλος σου· έφθειρας 
την σοφίαν σου διά την λαμπρότητά σου» (Ιεζ. 28/κη’ 17). Ο Εω-
σφόρος αυταπατήθηκε πιστεύοντας πως ήταν κάτι ανώτερο από 
ότι πραγματικά ήταν. Όταν είπε στην καρδιά του, «θέλω αναβή επί 
τα ύψη των νεφελών· θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου» (Ησ. 14/ιδ’ 
14), έδειξε φιλοδοξία, διεκδικώντας δικαιώματα που δεν είχε. Αυ-
ταπάτη και φιλοδοξία ήταν δύο χαρακτηριστικά στην έκπτωτη καρ-
διά του Εωσφόρου. 
Τα εδάφια αυτά για την πτώση του Εωσφόρου μας δείχνουν πως η 
πρώτη αμαρτία είναι αυτή του ναρκισσισμού, όπου ο ναρκισσισμός 
ορίζεται ως, «υπερβολική αυταρέσκεια, αυτοθαυμασμός, αυτοερω-
τισμός.» Ελληνικό Λεξικό, Τεγόπουλος Φυτράκης. Ποια χαρακτη-
ριστικά της αμαρτωλής ανθρώπινης φύσης, είναι πιο ενδεικτικά 
από αυτά, για την αυταπάτη; Και παρόλα αυτά, τα χαρακτηριστικά 
αυτά είναι πιο συνηθισμένα από όσο νομίζει κανείς. Ο Ναβουχοδο-
νόσορ από αλαζονεία πίστεψε πως ήταν σπουδαιότερος από ότι 
στην πραγματικότητα ήταν (Δαν. 4/δ’ 30). Οι Φαρισαίοι επίσης εί-
χαν αυτήν την αυταπάτη (δείτε Λουκά 18/ιη’ 11,12). Και ο πλούτος 
εξίσου μπορεί να μας οδηγήσει σ’ αυτήν την εξαπάτηση εάν δεν 
είμαστε προσεκτικοί. 
Διαβάστε Α’ Τιμ. 6/ς’ 10. Για ποιον κίνδυνο μας προειδοποιεί εδώ ο 
Παύλος; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο να είναι προσεκτικός με διάφορες κα-
κές κατηγορίες ανθρώπων (Β’ Τιμ. 3/γ’ 1-5), συμπεριλαμβανομέ-
νου και των φιλάργυρων. Η φιλαργυρία μπορεί να ενθαρρύνει την 
αυτό-προσήλωση και την έπαρση. Και αυτό επειδή ο υλισμός δίνει 
την αίσθηση στους ανθρώπους ότι είναι σημαντικοί. Όταν κάποιος 
έχει λεφτά είναι εύκολο να υπερεκτιμά τον εαυτό του. Επομένως, 
είναι εύκολο για τους πλούσιους να επικεντρωθούν στον εαυτό 
τους, να υπερηφανευθούν, και να καυχηθούν. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 3. Πώς αυτό το εδάφιο μας βοηθάει 
να καταλάβουμε το γιατί ο υλισμός και η συμπεριφορά που προά-
γει έρχονται σε αντίθεση με το Χριστιανικό ιδανικό; 
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Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 
 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ 
 

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό. Η ταυτότητά 
τους είναι κατά τέτοιον τρόπο αναμιγμένη μαζί Του που τα υλικά 
αγαθά δεν μπορούν να Τον εκτοπίσουν. 
Διαβάστε Δευτ. 7/ζ’ 6, Α’ Πέτρ. 2/β’ 9, Ιωάν. 15/ιε’ 5 και Γαλ. 2/β’ 
20. Τι σημαίνει να είμαστε στην κατοχή του Θεού, και πού μπο-
ρούμε να βρούμε την αληθινή μας ταυτότητα; 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Θεός λέει, «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα… χωρίς εμού 
δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάν. 15/ιε’ 5). Η σύνδεση είναι 
άμεση και ασφαλής. «Κάθε πραγματική υπακοή πηγάζει από την 
καρδιά. Ο Χριστός εργαζόταν με την καρδιά Του. Αν εμείς συναι-
νούμε σ’ αυτό, Εκείνος θα συνταυτίσει τον Εαυτό Του τόσο πολύ 
με τις σκέψεις και τους σκοπούς μας, θα συνυφάνει τις καρδιές και 
τις διάνοιες μας τόσο με την ομοιότητα του θελήματός Του, ώστε 
ενώ υπακούμε σ’ Αυτόν, ουσιαστικά θα εκτελούμε τις δικές μας 
διαθέσεις.» Ε. Χουάιτ, Ζ. Χ. σ. 641, 642. 
Από την άλλη, ο υλισμός μάς παρέχει μία ταυτότητα ανάλογη με τα 
αγαθά που κατέχουμε. Με άλλα λόγια, ορίζουμε τον εαυτό μας βά-
ση του τι έχουμε και του τι μπορούμε να αγοράσουμε από αυτόν 
τον κόσμο. Ο απ. Ιάκωβος μας προειδοποιεί σχετικά μ’ αυτό: «ο 
χρυσός σας και ο άργυρος εσκωρίασε, και η σκωρία αυτών θέλει 
είσθαι εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τας σάρκας σας 
ως πυρ. Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας» (Ιάκ. 5/ε’ 3). Σε 
ό,τι «εθησαυρίσατε», είτε είναι πολλά είτε λίγα, βρίσκεται η ταυτό-
τητά σας (Λουκά 12/ιβ’ 19-21). Ο υλισμός είναι μία μορφή σύγχυ-
σης ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς από εμάς η ταυτό-
τητά μας συγχέεται με τα περιουσιακά μας στοιχεία. Η περιουσία 
μας γίνεται θεός μας (Ματθ. 6/ς’ 19-21). Κι όπως κάποιος είπε, 
«Είμαι ένα τίποτα χωρίς τα πράγματα μου.» Πόσο λυπηρό είναι 
όταν ορίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τα επίγεια αγαθά μας. Τι 
ρηχός, φευγαλέος και μάταιος τρόπος να ζει κάποιος τη ζωή του, 
ιδιαίτερα όταν αυτός ο κάποιος ισχυρίζεται πως είναι Χριστιανός. 
Ορίζουμε την ταυτότητά μας σύμφωνα με τον Θεό, ή με τα αγαθά 
μας; Στο τέλος, μόνο ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει. 
ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο η ταυτότητά σας ορίζεται από αυτά που έχετε 
στην κατοχή σας; 
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Παρασκευή 5 Ιανουαρίου       Δύση ηλίου: 17:19’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
«Ο εχθρός αγοράζει τις ψυχές σήμερα σε πολύ χαμηλή τιμή! ‘‘Που-
λάτε τον εαυτό σας για το τίποτα’’ μας λέει στην ουσία ο Λόγος του 
Θεού. Κάποιος πουλάει τον εαυτό του για το χειροκρότημα του κό-
σμου, κάποιος άλλος για τα χρήματα, κάποιος για την ικανοποίηση 
των παθών του, και άλλος για τις κοσμικές απολαύσεις. Αυτές οι 
δοσοληψίες γίνονται καθημερινά. Η προσφορά του Σατανά σε 
σχέση με το αίμα του Χριστού, είναι πολύ ευτελής, δεδομένου του 
ανυπολόγιστου κόστους για τη λύτρωσή τους.» Ε. Χουάιτ, Testi-
monies for the Church, τομ. 5, σ. 133. 
Στόχος του Σατανά είναι να εξαγοράσει ψυχές μέσω του υλισμού, 
και των επιφανειακών παγίδων που εμφανίζει σε κάθε καρδιά. Ο 
υλισμός δεν μιλά, αλλά γνωρίζει όλες τις γλώσσες. Ξέρει πώς να 
προσφέρει απολαύσεις και να ικανοποιεί πλούσιους και φτωχούς 
κάνοντάς τους να λένε, «Έχω όλα όσα χρειάζομαι, γιατί να ανησυ-
χήσω για κάτι άλλο;» Έτσι, ο υλισμός διαβρώνει το νου και κάνει 
τους ανθρώπους να θέτουν την εμπιστοσύνη τους στα αγαθά τους, 
και όχι στον Θεό. Το αντίδοτο γι’ αυτήν την κατάσταση είναι, «Ουχί 
διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος, αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει 
ο Κύριος των δυνάμεων» (Ζαχ. 4/δ’ 6). Ο υλισμός δεν μπορεί να 
αντικρούσει τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Όταν εμείς παραδι-
νόμαστε στον Θεό, και με την χάρη Του δεν του επιτρέπουμε να 
κυριαρχήσει στη ζωή μας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Με ποιους τρόπους, ακόμη κι αν είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε 
αγαθά, μπορούμε να παρασυρθούμε από τους κινδύνους που εξε-
τάσαμε αυτήν την εβδομάδα; 
2.  Ορισμένοι λένε: «Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Τα χρήματα 
δεν έχουν καμία αξία για εμένα.» (Συνήθως αυτοί που το λένε, έ-
χουν αρκετά.) Γιατί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν ι-
σχύει; Τα χρήματα είναι σημαντικά και έχουν καίριο ρόλο στην ζωή 
μας. Το θέμα είναι: Πώς μπορούμε να κρατήσουμε την ανάγκη μας 
για τα χρήματα σε ισορροπία με τον σωστό Βιβλικό τρόπο; 
3.  Τι λέει ο Ιησούς στο Ματθ. 6/ς’ 19-21. Πώς μπορούμε να προ-
στατευτούμε από τον κίνδυνο του υλισμού; 


