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10 Φεβρουαρίου – 16 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 

 
7. ΕΝΤΙΜΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Το δε εις την καλήν γην, ούτοι είναι εκείνοι, 
οίτινες ακούσαντες τον λόγον, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγα-
θή, και καρποφορούσιν εν υπομονή.» Λουκά 8/η’ 15. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκά 16/ις’ 10, 
Λευιτ. 27/κζ’ 30, Γέν. 22/κβ’ 1-12, Εβρ. 12/ιβ’ 2, Λουκά 11/ια’ 42, 
Εβρ. 7/ζ’ 2-10, Νεεμ. 13/ιγ’. 
 

Πώς είναι η ειλικρινής καρδιά και πώς εκδηλώνεται; Στη σύγχρονη 
κοινωνία η τιμιότητα εκλαμβάνεται ως κάτι το ασαφές, ως μία σχε-
τική ηθική. Οι περισσότεροι δεν είναι ειλικρινείς, και αυτό θεωρείται 
αποδεκτό εφόσον οι επιπτώσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, η ατιμία δικαιολογείται.  
Η αλήθεια και η τιμιότητα είναι συνυφασμένες. Μπορεί να μην έ-
χουμε την τάση προς την τιμιότητα, αλλά είναι μία ηθική αρετή που 
μπορούμε να διδαχθούμε και είναι ο πυρήνας του χαρακτήρα ενός 
ηθικού διαχειριστή.  
Καθώς εξασκούμε την τιμιότητα, καλά πράγματα θα συμβούν. Για 
παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί να πούμε κάποιο ψέμα κι ούτε θα 
ανησυχούμε μήπως αυτό αποκαλυφθεί. Γι’ αυτόν και για πολλούς 
άλλους λόγους, η ειλικρίνεια είναι ένα πολύτιμο στοιχείο του χαρα-
κτήρα, ιδιαίτερα κάτω από δύσκολες καταστάσεις όπου ο πειρα-
σμός μπορεί να μας οδηγήσει εύκολα στην ανειλικρίνεια.  
Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας θα δούμε την πνευματική έννοια 
της τιμιότητας μέσα από τον αποδεκατισμό, και το γιατί τα δέκατα 
είναι υψίστης σημασίας για τον οικονόμο και την διαχείριση. 
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Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 
 

ΑΠΛΩΣ ΘΕΜΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε κανέναν δεν αρέσει η ατιμία. Ιδιαίτερα ενοχλούμαστε όταν την 
βλέπουμε να εκδηλώνεται στους άλλους. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο 
να την εντοπίσουμε σε εμάς, και όταν το συνειδητοποιούμε, τεί-
νουμε να δικαιολογούμε τις πράξεις μας και να υποβαθμίζουμε τη 
σοβαρότητά τους. Μπορεί πολλές φορές να κοροϊδεύουμε ακόμη 
και τον εαυτό μας, αλλά ποτέ τον Θεό. 
«Η ανεντιμότητα βρίσκεται σε όλες τις θέσεις μας, και αυτό προκα-
λεί την χλιαρότητα σε εκείνους που ομολογούν ότι πιστεύουν στην 
αλήθεια. Δεν συνδέονται με τον Χριστό και εξαπατούν τον εαυτό 
τους.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the church, τομ. 4, σ. 310. 
Διαβάστε Λουκάν 16/ις’ 10. Ποια σημαντική αρχή αναφέρει εδώ ο 
Ιησούς που μας βοηθάει να δούμε πόσο σημαντική είναι η τιμιότη-
τα, ακόμη και στα «μικρά πράγματα»; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Ο Θεός ξέρει πόσο ανέντιμοι μπορούμε να γίνουμε, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για πράγματα που κατέχουμε. Γι’ αυτό και μας έχει δώσει 
ένα ισχυρό αντίδοτο για την ατιμία και τον εγωισμό, τουλάχιστον 
όσον αφορά τα υλικά αγαθά. 
Διαβάστε Λευιτ. 27/κζ’ 30 και Μαλ. 3/γ’ 8. Τι μας διδάσκουν αυτά τα 
εδάφια και πώς μας βοηθούν στο θέμα της τιμιότητας; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
«Δε γεννάται ζήτημα ευγνωμοσύνης ή γενναιοδωρίας. Πρόκειται 
για τιμιότητα. Το δέκατο είναι του Κυρίου, και Αυτός μας διατάζει να 
Του αποδώσουμε αυτό που Του ανήκει» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 126. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς τα δέκατα μας βοηθάνε να θυμόμαστε σε Ποιον ανή-
κουν όλα όσα έχουμε; Γιατί είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ποτέ 
Ποιος είναι ο Κυρίαρχος πάντων; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
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Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 
 

ΖΩΗ ΠΙΣΤΗΣ 
 
Διαβάστε Γεν. 22/κβ’ 1-12. Τι μας λέει αυτή η ιστορία για την πίστη 
του Αβραάμ; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Η ζωή πίστης δεν είναι ένα γεγονός που γίνεται μία φορά. Δεν εκ-
φράζουμε έντονα την πίστη μας μία φορά, για να αποδείξουμε ότι 
είμαστε αφοσιωμένοι και πιστοί Χριστιανοί που ζούνε με την χάρη, 
πλυμένοι με το αίμα του Χριστού. 
Για παράδειγμα, ο χριστιανικός κόσμος, ακόμη και μετά από χιλιά-
δες χρόνια εξακολουθεί να εκπλήσσεται με την εκδήλωση πίστης 
του Αβραάμ όταν πήγε να θυσιάσει τον γιο του στο όρος Μοριά 
(Γέν. 22/κβ’). Παρόλα αυτά, η πίστη του Αβραάμ δεν εμφανίστηκε 
έτσι απλά. Από πριν εκδήλωνε πίστη και υπακοή, και γι’ αυτό ε-
νήργησε έτσι. Εάν από πριν ήταν άπιστος σίγουρα δεν θα μπο-
ρούσε να ανταπεξέλθει σ’ αυτήν την δοκιμασία. Και ένας άνθρω-
πος με τέτοια πίστη, σίγουρα έζησε και μετά πιστός. 
Το θέμα είναι ότι η πίστη του οικονόμου δεν είναι ένα μεμονωμένο 
γεγονός. Με τον καιρό, είτε θα δυναμώσει είτε θα αποδυναμωθεί, 
εξαρτάται από τον ίδιο η εξάσκηση της πίστης του.  
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 2. Τι διαβάζουμε για την πηγή της πίστης μας 
και για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πίστη; 
.……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Η μόνη μας ελπίδα ως πιστοί οικονόμοι είναι να κοιτάξουμε «εις 
τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της 
χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρόν, καταφρονή-
σας την αισχύνην, και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού» 
(Εβρ. 12/ιβ’ 2). Ο όρος «τελειωτής» συναντάται μόνο σ’ αυτήν την 
περίπτωση στην Καινή Διαθήκη και μπορεί να ερμηνευθεί και ως 
«τελειοποιητής». Ο Ιησούς πρόκειται να ωριμάσει και να τελειο-
ποιήσει την πίστη μας (Εβρ. 6/ς’ 1,2). Επομένως, η ζωή πίστης 
είναι μία δυναμική εμπειρία: μεγαλώνει, ωριμάζει, αυξάνει. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς έχετε δει την πίστη σας να μεγαλώνει και να ωριμά-
ζει με τον καιρό; 
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Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 
 

ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 
 

Όπως είδαμε, η πίστη είναι μία διαδικασία, μία δυναμική εμπειρία 
που το ιδανικό είναι να αυξάνει και να ωριμάζει. Και ένας τρόπος 
με τον οποίο ο Θεός «τελειοποιεί» την πίστη μας και την ολοκλη-
ρώνει μέσω του θεσμού των δεκάτων. Τα δέκατα δεν είναι νομικι-
σμός, γιατί όταν δίνουμε δέκατα δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε 
την θέση μας στον ουρανό. Απεναντίας τα δέκατα είναι εκδήλωση 
πίστης.  
Άλλωστε ο οποιοσδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι πιστεύει στον 
Ιησού και στον Θεό. Όπως ξέρουμε, ακόμη και τα δαιμόνια πιστεύ-
ουν στον Θεό (Ιακ. 2/β’ 19). Το να δίνεις όμως το δέκατο των εσό-
δων σου στον Θεό είναι πράξη πίστης.  
Διαβάστε Λουκάν 11/ια’ 42. Τι εννοεί ο Ιησούς ότι δεν πρέπει να 
αφήνουμε τα δέκατα; Πώς τα δέκατα σχετίζονται με τα βαρύτερα 
ζητήματα του νόμου; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Τα δέκατα είναι μία ταπεινή εκδήλωση της εξάρτησής μας στον 
Θεό και ένδειξη εμπιστοσύνης ότι ο Χριστός είναι ο Λυτρωτής μας. 
Είναι μία αναγνώριση ότι έχουμε ευλογηθεί ήδη «εν πάση ευλογία 
πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού» (Εφεσ. 1/α’ 3), και μία 
υπόσχεση για ακόμη περισσότερα. 
Διαβάστε Γέν. 28/κη’ 14-22. Ποια ήταν η απάντηση του Ιακώβ στην 
υπόσχεση του Θεού; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
«Το Θεϊκό σχέδιο στο σύστημα των δεκάτων είναι όμορφο με την 
απλότητα και την ισότητα που το χαρακτηρίζει. Όλοι πρέπει να δεί-
ξουν πίστη σ’ αυτό λόγω της θεϊκής του προέλευσης. Σ’ αυτό συν-
δυάζονται η απλότητα και η χρησιμότητα, και δεν χρειάζεται ιδιαί-
τερη μελέτη για να γίνει κατανοητό και να εκτελεστεί. Όλοι συμβάλ-
λουν στο πολύτιμο έργο της σωτηρίας. Όλοι, άνδρες, γυναίκες και 
νέοι, μπορούν να γίνουν θησαυροί του Κυρίου και τα μέσα για να 
καλυφτούν οι οποιοσδήποτε ανάγκες.» Ε. Χουάιτ, Counsels on 
Stewardship, σ. 73. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες πνευματικές ευλογίες βιώσατε ως αποτέλεσμα της 
πιστής απόδοσης των δεκάτων; Πώς τα δέκατα συνέβαλλαν στην 
αύξηση της πίστης σας; 
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Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 
 

ΕΝΤΙΜΟΙ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΑ: ΑΓΙΟΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
 

Πολλές φορές μιλάμε για την επιστροφή των δεκάτων στον Κύριο, 
πώς όμως δίνουμε στον Θεό αυτό που ήδη Του ανήκει; 
Διαβάστε Λευιτ. 27/κζ’ 30. Ποια δύο σημαντικά σημεία βρίσκουμε 
όσον αφορά τα δέκατα; 
..…………………………………………………………………………… 
«Τα δέκατα ανήκουν στον Κύριο και γι’ αυτό είναι άγια. Δεν αγιάζο-
νται μέσα από έναν όρκο ή μία πράξη αφιέρωσης. Είναι άγια από 
τη φύση τους – ανήκουν στον Κύριο. Κανένας άλλος εκτός από τον 
Θεό δεν έχει κάποιο δικαίωμα σε αυτά. Κανένας δεν μπορεί να τα 
αφιερώσει στον Κύριο, γιατί απλώς τα δέκατα δεν είναι μέρος της 
περιουσίας του ανθρώπου.» Angel Manuel Rodriquez, Steward-
ship Roots, σ. 52.  
Δεν αγιάζουμε εμείς τα δέκατα, αλλά ο Θεός που τα όρισε. Αυτός 
έχει το δικαίωμα. Ως διαχειριστές, Του επιστρέφουμε εκείνο που 
Του ανήκει. Τα δέκατα είναι αφιερωμένα στον Θεό για έναν συγκε-
κριμένο σκοπό. Η κατακράτησή τους, για οποιονδήποτε λόγο, είναι 
ανέντιμη. Η επιστροφή των δεκάτων δεν πρέπει ποτέ να διακοπεί. 
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 2-10. Τι καταλαβαίνουμε από την αναφορά του 
Παύλου στον Αβραάμ, ο οποίος έδωσε δέκατα στον Μελχισεδέκ, 
σχετικά με την σημασία του αποδεκατισμού; Σε ποιον έδινε στην 
πραγματικότητα ο Αβραάμ τα δέκατα; 
……………………………………………………………………………. 
Όπως το Σάββατο είναι άγιο, έτσι και τα δέκατα είναι άγια. Η λέξη 
άγιος σημαίνει ξεχωριστός. Το Σάββατο και τα δέκατα συνδέονται 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ξεχωρίζουμε την ημέρα του Σαββάτου, ως 
αγία, όπως ξεχωρίζουμε τα δέκατα ως την ιερή περιουσία του 
Θεού – κάτι το οποίο είναι άγιο.  
«Ο Θεός αγίασε την έβδομη ημέρα. Αυτό το συγκεκριμένο εικοσιτε-
τράωρο που χωρίστηκε από τον Θεό για λατρεία, εξακολουθεί να 
είναι ιερό όπως όταν πρωτοαγιάστηκε από τον Δημιουργό μας. 
Παρομοίως, και το δέκατο από το εισόδημά μας είναι άγιο στον 
Κύριο. Στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε να θεσπίζεται εκ νέου ο 
νόμος των δεκάτων, όπως και με το Σάββατο, γιατί η εγκυρότητα 
και των δύο είναι αυτονόητη, και η βαθιά πνευματική σπουδαιότητά 
τους εξηγείται… Ενώ προσπαθούμε με πίστη να τιμήσουμε τον 
χρόνο που ο Θεός όρισε ως δικό Του, δεν θα έπρεπε να Του επι-
στρέφουμε επίσης και το μέρος των μέσων τα οποία απαιτεί;» Ε. 
Χουάιτ, Counsels on Stewards, σ. 66. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να έχουμε συνεχώς στο νου μας ότι τα 
δέκατά είναι «άγια»;  
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Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 
 

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΑ 
 

Η μακρόχρονη κυριαρχία του βασιλιά Εζεκία θεωρείται η πιο 
σπουδαία στο βασίλειο του Ιούδα. Από τις βασιλείες του Δαβίδ και 
του Σομολώντα είχε να απολαύσει ο λαός Ισραήλ τόσο πολύ τις 
ευλογίες του Θεού. Στο Β’ Χρον. 29-31/κθ’-λα’ γίνεται αναφορά 
στην αναζωπύρωση και τη μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα στη 
βασιλεία του Εζεκία: «Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου» (Β’ 
Χρον. 29/κθ’ 2). «Ούτως αποκατεστάθη η υπηρεσία του οίκου του 
Κυρίου» (Β’ Χρον. 29/κθ’ 35). Γιόρτασαν το Πάσχα (Β’ Χρον. 30/λ’ 
5). «Και έγεινεν ευφροσύνη μεγάλη εν Ιερουσαλήμ» (Β’ Χρον. 30/λ’ 
26). Αγάλματα, θυσιαστήρια, και υψηλοί τόποι καταστράφηκαν (Β’ 
Χρον. 31/λα’ 1). Υπήρχε αναζωπύρωση καρδιάς και μεταρρύθμιση 
ζωής που οδήγησε σε μεγάλη επιστροφή δεκάτων και προσφορών 
(Β’ Χρον. 31/λα’ 4,5,12). 
Στον Νεεμία έχουμε ένα ακόμη παράδειγμα αναζωπύρωσης, με-
ταρρύθμισης, και επιστροφής δεκάτων. Διαβάστε Νεεμ. 9/θ’ 2,3. 
Ποια είναι η σημασία της αναζωπύρωσης της καρδιάς; Διαβάστε 
Νεεμ. 13/ιγ’. Μετά την μεταρρύθμιση που έφερε ο Νεεμίας στον 
οίκο του Θεού τι έκανε ο λαός του Ιούδα; (Νεεμ. 13/ιγ’ 4,12) 
……………………………………………………………………………. 
 «Η αναζωπύρωση και η μεταρρύθμιση είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα. Η αναζωπύρωση σηματοδοτεί την ανανέωση της πνευ-
ματικής ζωής, την εγρήγορση των δυνάμεων του νου και της καρ-
διάς, την ανάσταση από τον πνευματικό θάνατο. Η μεταρρύθμιση 
σηματοδοτεί την αναδιοργάνωση, την αλλαγή στις ιδέες και θεωρί-
ες, στις συνήθειες και πρακτικές.» Ε. Χουάιτ, Christian Service, σ. 
42. 
Η σχέση μεταξύ αναζωπύρωσης, μεταρρύθμισης, και δεκάτων εί-
ναι άμεση. Χωρίς τα δέκατα, η αναζωπύρωση και η μεταρρύθμιση 
είναι αδιάφορες, εάν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αναζωπύ-
ρωση. Πολύ συχνά, στεκόμαστε άπραγοι ενώ θα έπρεπε να είμα-
στε ενεργοί στο πλευρό του Κυρίου. Η αναζωπύρωση και η μεταρ-
ρύθμιση απαιτούν αφοσίωση, και τα δέκατα είναι μέρος αυτής της 
αφοσίωσης. Εάν κρατούμε από τον Θεό αυτό που μας ζητάει, δεν 
μπορούμε να περιμένουμε να απαντήσει σ’ αυτό που Του ζητάμε. 
Η αναζωπύρωση και η μεταρρύθμιση συμβαίνουν στην εκκλησία, 
όχι έξω από αυτήν (Ψαλμ. 85/οε’ 6). Πρέπει να αναζητήσουμε τον 
Θεό για αναζωπύρωση (Ψαλμ. 80/ο’ 19) και μεταρρύθμιση να κά-
νουμε τα «πρώτα έργα» (Αποκ. 2/β’ 5). Πρέπει να γίνει μεταρρύθ-
μιση σχετικά με αυτά που τηρούμε και αυτά που επιστρέφουμε 
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στον Θεό. Δεν είναι η πράξη αυτή που κάνει την διαφορά, αλλά η 
απόφαση και τα συναισθήματα που φανερώνουν το κίνητρο και την 
αφοσίωση. Ως αποτέλεσμα θα αυξηθεί η πίστη μας, θα οξυνθεί το 
πνευματικό μας όραμα και θα ανανεωθεί η ειλικρίνειά μας. 
 
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:04’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Ο Θεός ξεκίνησε τις διαθήκες που αναφέρονται στην Αγία Γραφή 
και έλκυσε τον λαό Του σ’ αυτές (Εβρ. 8/η’ 10). Οι υποσχέσεις της 
διαθήκης αντικατοπτρίζουν την χάρη, την αγάπη και την επιθυμία 
Του να μας σώσει. Η διαθήκη με τον Θεό περιλαμβάνει πολλά 
πράγματα: τον Θεό, τον αποδέκτη, τους όρους της διαθήκης, την 
τήρηση των όρων και από τα δύο μέρη, την ποινή για την παραβί-
αση της διαθήκης, και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η έννοια των δε-
κάτων βλέπουμε να έχει αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με το Μαλ. 3/γ’ 
9,10, όπου επαναλαμβάνεται η ιδιαίτερη διαθήκη των δεκάτων με-
ταξύ του Θεού και των διαχειριστών Του. Όταν εισερχόμαστε σε 
μία τέτοια διαθήκη, αντιστεκόμαστε στον υλισμό και αποδεικνύουμε 
ότι κάτι καλό μπορεί να βγει από μία αναγεννημένη, αμαρτωλή 
καρδιά. 
«Το εγωιστικό πνεύμα φαίνεται να αποτρέπει τους ανθρώπους να 
επιστρέψουν στον Θεό αυτό που Του ανήκει. Ο Κύριος έκανε μία 
ιδιαίτερη διαθήκη με τους ανθρώπους. Εάν ξεχωρίζουν τακτικά 
μέρος του εισοδήματός τους για την διάδοση της βασιλείας του 
Χριστού, ο Κύριος θα δώσει τόσο πλούσια ευλογία, ‘‘ώστε να μη 
αρκή τόπος δι' αυτήν’’. Αλλά εάν οι άνθρωποι κρατάνε εκείνο που 
ανήκει στον Κύριο, τότε ξεκάθαρα τους λέει, ‘‘Σεις είσθε κατηραμέ-
νοι με κατάραν’’.» Ε. Χουάιτ Counsels on Stewardship, σ. 77. 
Το να είμαστε σε διαθήκη με τον Θεό έχει και τις ευθύνες του. Πολ-
λές φορές απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις της διαθήκης, αλλά δεν 
θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές και να αναλάβουμε τις ευθύνες. 
Η διαθήκη όμως είναι μία διμερής συμφωνία, και τα δέκατα αποτε-
λούν μέρος αυτής της διαθήκης.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Γιατί η επιστροφή των δεκάτων είναι μία σημαντική πράξη πί-
στης από μέρους μας; 
2.  Τι θα λέγατε σε κάποιον που λέει, «Δεν μου περισσεύουν για 
να δώσω δέκατα»; Πέρα από τις συμβουλές, πώς αλλιώς μπορείτε 
να βοηθήσετε αυτό το πρόσωπο;  


