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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ζωή ενός Διαχειριστή 
 
Ως Χριστιανοί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλή μας 

κατάσταση ώστε να είμαστε σε θέση να δούμε την ανάγκη μας για 
αλλαγή. Η αλλαγή αυτή μπορεί να επέλθει μόνο μέσω του έργου 
που κάνει ο Χριστός μέσα μας. Και μία εκδήλωση αυτού του έργου 
έχει να κάνει με τη διαχείριση. Παρότι η διαχείριση περιλαμβάνει 
διαφορετικές πλευρές της Χριστιανικής ζωής, εμείς θα την εξετά-
σουμε με την ευρύτερή της έννοια. Θα δούμε την διαχείριση τόσο 
υλικών όσο και πνευματικών αγαθών για τη δόξα του Θεού. 

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει πως η διαχείριση (των οικονομικών) 
είναι ένα δυνατό όπλο ενάντια στους κινδύνους του υλισμού ή της 
κοσμικότητας γενικότερα – μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές 
παγίδες που ο εχθρός των ψυχών μας βάζει. Πολλοί δεν συνειδη-
τοποιούν ότι τα πλούτη και τα περιουσιακά στοιχεία στην πραγμα-
τικότητα είναι φθαρτά και πρόσκαιρα, και ότι κάποια στιγμή θα α-
φανιστούν. Δυστυχώς πολλοί θα χαθούν επειδή δεν θα νικήσουν 
την αγάπη τους για τον κόσμο. Τα πράγματα του κόσμου, «η επι-
θυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία 
του βίου» (Α’ Ιωάν. 2/β’ 16), μπορούν να αποφευχθούν εάν ζούμε 
τις αρχές της οικονομίας. 

Αυτήν την τριμηνία θα εξετάσουμε τη διαχείριση και θα διδα-
χθούμε πώς να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και πώς 
θα απελευθερωθούμε από την αγάπη μας για τα εγκόσμια. Η δια-
χείριση είναι η καθημερινή πρακτική έκφραση του τι σημαίνει να 
ακολουθείς τον Ιησού. Είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε την αγά-
πη μας στον Θεό, ένας τρόπος να ζήσουμε την αλήθεια που μας 
δόθηκε μέσω του Χριστού. Είμαστε διαχειριστές επειδή ο Θεός 
πρώτος μας αγάπησε.  

Η ζωή του διαχειριστή περιλαμβάνει την συμπεριφορά, την α-
φοσίωση, την αυτοπειθαρχία και άλλα πολλά. Καλούμαστε να εί-
μαστε πιστοί και έμπιστοι υπηρέτες του Θεού, να ζούμε ανιδιοτε-
λώς, και ο Ιησούς να βρίσκεται σε όλα όσα λέμε και κάνουμε. Στο 
σχολείο του Χριστού θα ανακαλύψουμε πως το αποτέλεσμα της 
διαχείρισης είναι η ευχαρίστηση να ζούμε μία δίκαιη ζωή. Πρέπει 
να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία του Θεού 
για την δόξα Του, για να στηρίξουμε την αποστολή και να ολοκλη-
ρώσουμε το έργο Του. 

Ως οικονόμοι του Θεού τώρα, «βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγ-
ματωδώς» (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 12), ο Ιησούς όμως βλέπει καθαρά. Μας 
εμπιστεύεται το έργο Του. Ακόμη και μέσα στη θολούρα που προ-
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καλούν οι επιθυμίες αυτού του κόσμου, είμαστε υπεύθυνοι για τη 
σωστή διαχείριση των χαρισμάτων μας, των χρημάτων, της υγείας 
και του περιβάλλοντος. Στα μαθήματα αυτά θα δούμε τις ευθύνες 
μας ως διαχειριστές και πώς με τη χάρη του Θεού μπορούμε να 
φέρουμε σε πέρας αυτές τις ευθύνες, όχι ως μέσο για τη σωτηρία 
μας αλλά ως καρπό της.  

Ζώντας ως διαχειριστές αντικατοπτρίζουμε τον χαρακτήρα του 
Θεού στον κόσμο. Υπάρχει ομορφιά, ευτυχία και αγαθοσύνη στη 
ζωή εκείνων που προσπαθούν να υπερασπιστούν τις Βιβλικές αρ-
χές, ιδιαίτερα ενάντια στην παρούσα τάση της εποχής. Όλοι ερχό-
μαστε στον πειρασμό να ζήσουμε χωρίς τον Θεό. Περιβαλλόμαστε 
από πειρασμούς, άλλοι είναι πιο ευδιάκριτοι και άλλοι πιο δυσδιά-
κριτοι. Ως Χριστιανοί, ιδιαίτερα ως διαχειριστές δεν γνωρίζουμε 
απλώς το πώς να αποφύγουμε αυτούς τους πειρασμούς, αλλά έ-
χουμε και την υπόσχεση ότι θα λάβουμε τη δύναμη να το κάνουμε. 

Στο τέλος, θα ακούσουμε είτε το, «Ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύ-
γετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7/ζ’ 23), είτε το 
«Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί 
πολλών θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την χαράν του κυρίου 
σου.» (Ματθ. 25/κε’ 23). 

Ελπίζουμε και προσευχόμαστε, όσα θα διδαχθούμε για τη δια-
χείριση αυτήν την τριμηνία να μας βοηθήσουν να μείνουμε στο 
σωστό δρόμο ώστε να ακούσουμε το «Είσελθε εις την χαρά του 
Κυρίου σου». 



 
6

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; 
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6 Ιανουαρίου – 12 Ιανουαρίου                   Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΤΟ ΒΛΕΠΩ, ΤΟ ΘΕΛΩ, ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτος είναι ο 
ακούων τον λόγον, έπειτα η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απά-
τη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον, και γίνεται άκαρπος.» Ματ-
θαίον 13/ιγ’ 22.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Κορ. 8/η’ 1-7, 
Ματθ. 13/ιγ’ 3-7,22, Γεν. 3/γ’ 1-6, Ησ. 56/νς’ 11, Ματθ. 26/κς’ 14-
16, Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-9. 
 

Η αγάπη για το χρήμα και τα υλικά αγαθά μπορεί να μας απειλεί 
από διάφορες πλευρές. Η Ε. Χουάιτ αναφέρεται στο σχέδιο του 
Διαβόλου να μας δελεάσει με τον υλισμό: «‘‘Πηγαίνετε, και κάντε 
όσους έχουν γη και χρήματα να μεθύσουν με τις έγνοιες της ζωής. 
Παρουσιάστε τους τον κόσμο με τον πιο ελκυστικό τρόπο, ώστε να 
θησαυρίζουν εδώ και να έχουν την προσοχή τους στα επίγεια αγα-
θά. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αποτρέψουμε εκεί-
νους που εργάζονται για τον σκοπό του Θεού να αποκτήσουν τα 
μέσα που θα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Τα χρήματα να είναι 
στη δική μας παράταξη. Όσα περισσότερα μέσα έχουν, τόσο πε-
ρισσότερο θα βλάψουν το βασίλειό μας αποσπώντας τους υποτε-
λείς μας. Κάντε τους να νοιάζονται περισσότερο για τα χρήματα 
παρά για την προώθηση της βασιλείας του Χριστού και την διάδο-
ση των αληθειών που τόσο μισούμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε 
την επιρροή τους, γιατί ξέρουμε ότι κάθε εγωιστής και άπληστος θα 
είναι υπό την εξουσία μας και θα αποχωριστεί στο τέλος από τον 
λαό του Θεού.’’» Counsels on Stewardship, σ. 154,155. 
Δυστυχώς, αυτό το σχέδιο φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό. Ας 
εξετάσουμε λοιπόν αυτούς τους κινδύνους, και ας δούμε τι έχει να 
μας πει ο Λόγος του Θεού ώστε να αποφύγουμε αυτήν την πνευ-
ματική παγίδα. 
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Κυριακή 7 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
 
Ένας δημοφιλής τηλεοπτικός ιεροκήρυκας, κηρύττει το εξής απλό 
μήνυμα: ‘‘Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, και απόδειξη της ευλογίας 
Του είναι η πληθώρα των αγαθών που έχεις.’’ Με άλλα λόγια, εάν 
είσαι πιστός, ο Θεός θα σου δώσει πλούτη. Η θεωρία αυτή είναι 
γνωστή και ως το ευαγγέλιο της ευημερίας: Ακολούθησε τον Θεό 
και Εκείνος θα σε ευλογήσει με επίγεια αγαθά. Αυτή η άποψη είναι 
μία ψευδής θεολογική δικαίωση για τον υλισμό. 
Η συσχέτιση του ευαγγελίου με εγγυημένα πλούτη είναι μία παρα-
πλανητική θεωρία. Αυτό το πιστεύω δημιουργεί παραφωνία στην 
Αγία Γραφή και αντικατοπτρίζει μία εγωκεντρική θεολογία που στην 
πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από μισή αλήθεια καλυμμένη 
με Βιβλικές ορολογίες. Στον πυρήνα αυτού του ψέματος βρίσκεται 
ο πυρήνας όλης της αμαρτίας και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από 
το εγώ και την επιθυμία για την ικανοποίηση του περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με τη θεωρία του ευαγγελίου της ευημε-
ρίας, όποιος προσφέρει στον Θεό, παίρνει εγγυημένα ως αντάλ-
λαγμα πλούτη. Αυτή η άποψη όμως παρουσιάζει τη σχέση μας με 
τον Θεό ως μία συμφωνία: Το κάνω με τον όρο ότι εσύ θα κάνεις 
κάτι άλλο ως αντάλλαγμα. Προσφέρουμε όχι επειδή αυτό είναι το 
σωστό, αλλά λόγω αυτού που θα λάβουμε ως αντάλλαγμα. Αυτό 
είναι ένα ψευδές ευαγγέλιο ευημερίας. 
Διαβάστε Β’ Κορ. 8/η’ 1-7. Τι συμβαίνει εδώ; Ποιες αρχές βλέπουμε 
σ’ αυτά τα εδάφια που έρχονται σε αντίθεση με την ιδέα του ευαγ-
γελίου της ευημερίας; Τι εννοεί ο Παύλος «να περισσεύητε και εν 
ταύτη τη χάριτι;» (Β’ Κορ. 8/η’ 7) 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Οι άνθρωποι αυτοί, αν και ήταν σε «βαθειά πτώχεια» (Β’ Κορ. 8/η’ 
2), ήταν γενναιόδωροι, προσφέροντας περισσότερα από όσα μπο-
ρούσαν. Αυτά τα εδάφια, καθώς και πολλά άλλα, μας βοηθάνε να 
αντικρούσουμε την ψεύτικη θεωρία του ευαγγελίου της ευημερίας. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε παραδείγματα πιστών ανθρώπων που δεν ήταν 
πλούσιοι σε υλικά αγαθά, και παραδείγματα απίστων που ήταν 
πλούσιοι. Πώς αυτά τα παραδείγματα μας δείχνουν ότι τα πλούτη 
δεν είναι ένδειξη των ευλογιών του Θεού; 
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Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 
 

ΘΟΛΩΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ 
 

Είναι γνωστό, και δίχως την επιβεβαίωση της Αγίας Γραφής, ότι οι 
έγνοιες αυτής της ζωής και τα πλούτη είναι προσωρινά. Τίποτα σ’ 
αυτήν τη γη δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Κι όπως είπε ο απ. Παύλος, 
«ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ' εις τα μη βλεπόμε-
να· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώ-
νια» (Β’ Κορ. 4/δ’ 18). Οι Χριστιανοί μυωπάζουν όταν είναι προση-
λωμένοι στις έγνοιες αυτού του κόσμου και όχι στο δρόμο που ο-
δηγεί στον ουρανό. Και ελάχιστα πράγματα είναι δυνατόν να τους 
τυφλώσουν το δρόμο περισσότερο από ό,τι η απάτη του πλούτου. 
Η Helen Keller που ήταν τυφλή, είπε: «Ο πιο παθητικός άνθρωπος 
στον κόσμο είναι εκείνος που ενώ βλέπει, δεν έχει όραμα.» Η Αγία 
Γραφή είναι γεμάτη παραδείγματα ανθρώπων που μπορούν να 
δουν, αλλά ήταν πνευματικά τυφλοί. 
«Ορισμένοι αγαπάνε τόσο πολύ αυτόν τον κόσμο που χάνουν την 
αγάπη τους για την αλήθεια. Με την αύξηση της επίγειας περιουσί-
ας τους, μειώνεται το ενδιαφέρον τους για τους ουράνιους θησαυ-
ρούς. Όσα περισσότερα κατέχουν σ’ αυτόν τον κόσμο, τόσο πε-
ρισσότερο προσηλώνονται σ’ αυτά, μη και τυχόν τα χάσουν. Όσα 
περισσότερα αποκτούν, τόσο λιγότερα δίνουν στους άλλους, όσο 
περισσότερα έχουν, τόσο πιο φτωχοί αισθάνονται. Αυτή είναι η 
απάτη του πλούτου! Δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τις ανάγκες 
του έργου του Θεού!» Ε. Χουάιτ, Spiritual Gifts, τομ. 2, σ. 267. 
Όταν η πνευματική μας όραση είναι θολή, η αιώνια σωτηρία μας 
κινδυνεύει. Δεν αρκεί το να είναι το βλέμμα μας στραμμένο στον 
Ιησού, πρέπει να το διατηρούμε πάνω Του. 
Διαβάστε Ματ. 13/ιγ’ 3-7 και 22. Για ποιον κίνδυνο μας προειδο-
ποιεί εδώ ο Ιησούς; Γιατί μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε - πλούσι-
ος ή φτωχός - να πέσει σ’ αυτήν την παγίδα; 
…………………………………………………………………………….. 
Αρχικά, ο Ιησούς μας προειδοποιεί για την «μέριμνα του αιώνος» 
(Ματθ. 13/ιγ’ 22). Ο Ιησούς αναγνωρίζει ότι όλοι έχουμε έγνοιες, 
συμπεριλαμβανομένου και των οικονομικών. Οι φτωχοί ανησυχούν 
γιατί δεν έχουν αρκετά, και οι πλούσιοι γι’ αυτά που μπορεί να 
χρειάζονται επιπλέον. Πρέπει να προσέξουμε, να μην αφήσουμε 
αυτές τις ανησυχίες να «πνίξουν» τον λόγο στη ζωή μας (εδ. 22). 
Έπειτα, ο Ιησούς μας προειδοποιεί για την «απάτη του πλούτου» 
(εδ. 22). Αν και τα πλούτη από μόνα τους δεν είναι κάτι κακό, ω-
στόσο, έχουν τη δύναμη να μας εξαπατήσουν και να μας οδηγή-
σουν στην ολοκληρωτική καταστροφή.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να δούμε στη ζωή μας την «απάτη του 
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πλούτου»; Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε από 
αυτήν την απάτη; 
 
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 
 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ 
 

Όπως όλες οι αμαρτίες, η απληστία ξεκινάει από την καρδιά. Ξεκι-
νάει από μέσα μας και στη συνέχεια εκδηλώνεται και εξωτερικά. 
Αυτό συνέβη και στον κήπο της Εδέμ.  
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 1-6. Τι έκανε ο Σατανάς για να παρασύρει την 
Εύα στην αμαρτία; Πώς χρησιμοποίησε την ίδια αρχή για να εξα-
πατήσει και άλλους ανθρώπους; 
…………………………………………………………………………….. 
«Και είδεν η γυνή, ότι το δένδρον ήτο καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο 
αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον 
γνώσιν· και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε· και έδωκε και 
εις τον άνδρα αυτής μεθ' εαυτής, και αυτός έφαγε» (Γέν. 3/γ’ 6). Ο 
Διάβολος παρουσίασε με τέτοιον τρόπο τον καρπό του απαγορευ-
μένου δέντρου, ώστε η Εύα να το επιθυμεί περισσότερο από αυτά 
που είχε ήδη, και να νομίζει πως της ήταν απαραίτητος. Η πτώση 
της εκδηλώνει τα τρία βήματα της απληστίας που οδηγούν τον κα-
θένα στην πτώση: Το βλέπω, το θέλω, το παίρνω. Η απληστία 
μπορεί να μην είναι μία φανερή αμαρτία. Όπως και με την λαγνεία, 
κρύβεται πίσω από το πέπλο της σάρκας μας. Αλλά όταν τελικά 
φέρει τον καρπό της, είναι καταστρεπτικός. Μπορεί να διαλύσει 
σχέσεις, να πληγώσει αγαπημένα μας πρόσωπα, και να μας γεμί-
σει ενοχές.  
Μόλις η απληστία βγει στην επιφάνεια, καταπατά κάθε αρχή. Ο 
βασιλιάς Αχαάβ είδε τον αμπελώνα του Ναβουθαί, τον επιθύμησε, 
και ήταν θλιμμένος μέχρι που η βασίλισσα σκότωσε τον Ναβουθαί 
για να τον αποκτήσει (Α’ Βασ. 21/κα’). Ο Αχάν δεν μπόρεσε να α-
ντισταθεί στη Βαβυλωνιακή στολή και στα νομίσματα που είδε, και 
έτσι τα πήρε (Ναυή 7/ζ’ 20-22). Η απληστία είναι μία ακόμη μορφή 
του εγωισμού. «Εάν ο εγωισμός είναι η κυρίαρχη μορφή της αμαρ-
τίας, η απληστία μπορεί να θεωρηθεί η κυρίαρχη μορφή του εγωι-
σμού. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στα λόγια του απ. Παύλου στην πε-
ριγραφή που δίνει για τις έσχατες ημέρες της τελικής αποστασίας, 
όπου παρουσιάζει τον εγωισμό ως τη ρίζα όλου του κακού και την 
απληστία ως τον πρώτο καρπό του. «Διότι θέλουσιν είσθαι οι άν-
θρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 1, 2).» John Harris, 
Mammon, σ. 52 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό το να αναγνωρίσουμε τις τυχόν τά-
σεις μας προς την απληστία; 
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Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 
 

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ – ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 
 

Διαβάστε Ησ. 56/νς’ 11. Για ποια αμαρτία προειδοποιούμαστε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Επειδή είμαστε αμαρτωλοί, είναι πολύ εύκολο και φυσικό να είμα-
στε πλεονέκτες. Ωστόσο, ο Χριστός δεν ήταν καθόλου πλεονέκτης. 
«Διότι εξεύρετε την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι 
πλούσιος ων επτώχευσε διά σας, διά να πλουτήσητε σεις με την 
πτωχείαν εκείνου» (Β’ Κορ. 8/η’ 9). 
Ο Κύριος μόνο γνωρίζει τι ζημιά έχει προκαλέσει η πλεονεξία στην 
ανθρωπότητα. Η πλεονεξία οδήγησε σε πολέμους. Οδήγησε αν-
θρώπους σε εγκλήματα καταστρέφοντας τη ζωή τους, αλλά και της 
οικογένειάς τους. Η πλεονεξία μοιάζει με έναν ιό που μπορεί να 
καταστρέψει κάθε αρετή, μέχρι να μείνει μόνο η πλεονεξία. Είναι 
ένα κακό που θέλει τα πάντα: πάθη, εξουσία, και αγαθά. Και πάλι, 
Το βλέπω, το θέλω, το παίρνω.  
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 14-16. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από 
αυτήν την ιστορία για τη δύναμη της πλεονεξίας; 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………...... 
Προσέξτε τα λόγια του Ιούδα: «Τι θέλετε να μοι δώσητε, και εγώ 
θέλω σας παραδώσει αυτόν;» (Ματθ. 26/κς’ 15). Ο Ιούδας ήταν 
πολύ προνομιούχος σε σχέση με τους περισσότερους ανθρώπους 
στην παγκόσμια ιστορία: έζησε με τον ενσαρκωμένο Ιησού, είδε τα 
θαύματά Του, Τον άκουσε να κηρύττει λόγια ζωής αιωνίας. Και πα-
ρόλα αυτά, δείτε που τον οδήγησε η πλεονεξία και η απληστία. 
«Με τι τρυφερότητα συμπεριφέρθηκε ο Σωτήρας προς εκείνον που 
έμελλε να γίνει ο προδότης Του! Στη διδασκαλία Του ο Χριστός 
τόνισε τις αρχές της φιλανθρωπίας που χτυπούσαν την απληστία 
στις ρίζες της. Παρουσίασε στον Ιούδα την απαίσια μορφή της 
πλεονεξίας και πολλές φορές ο μαθητής κατάλαβε ότι ο χαρακτή-
ρας του είχε περιγραφεί και η κρύφια αμαρτία του είχε αποκαλυφ-
θεί. Αλλά δεν ήθελε να ομολογήσει και να παραιτηθεί από την αδι-
κοπραγία του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 265. 
ΣΚΕΨΗ: Και ποιος δεν είναι, ως ένα βαθμό, πλεονέκτης; Πώς 
μπορούμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε υπό έλεγχο αυτή τη φυ-
σική μας τάση; 
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Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 
 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν 
να καταλάβουμε το πώς οι άνθρωποι, πλούσιοι ή φτωχοί, μπορούν 
να προστατευτούν από τους κινδύνους της απληστίας, της πλεονε-
ξίας και της αγάπης για το χρήμα και τα υλικά αγαθά; 
Πράξ. 24/κδ’ 24-26………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Γαλ. 5/ε’ 22-25…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-9…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά τα εδάφια είναι πλούσια σε κατευθύνσεις για το πώς πρέπει 
να ζούμε. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο το κοινό τους σημείο: ο αυ-
τοέλεγχος. Αυτό το σημείο μπορεί να μας δυσκολέψει ιδιαίτερα ως 
προς την πλεονεξία, την απληστία και την επιθυμία για απόκτηση 
αγαθών. Μόνο μέσα από τον αυτοέλεγχο, πρώτα στις σκέψεις μας 
και έπειτα στις πράξεις μας, μπορούμε να προστατευτούμε από 
τους παραπάνω κινδύνους. 
Μπορούμε να εξασκήσουμε αυτόν τον έλεγχο μόνο όταν παραδο-
θούμε στη δύναμη του Κυρίου. Κανείς μας δεν μπορεί από μόνος 
του να νικήσει αυτά τα αμαρτωλά στοιχεία, ιδιαίτερα εάν τα υπο-
θάλπουμε καιρό. Χρειαζόμαστε πραγματικά το υπερφυσικό έργο 
του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, εάν θέλουμε να νικήσουμε αυ-
τές τις ισχυρές απάτες. «Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή αν-
θρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει 
να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού 
θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε» (Α’ 
Κορ. 10/ι’ 13). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-9. Ποια είναι τα βήματα 
που μας παραπέμπει ο Πέτρος, και πώς μπορούμε να τα ακολου-
θήσουμε, ιδιαίτερα στον αγώνα μας κατά της πλεονεξίας και της 
απληστίας; 
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Παρασκευή 12 Ιανουαρίου       Δύση ηλίου: 17:27’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Ο απόλυτος στόχος του ανθρώπου είναι το να είμαστε ευτυχισμέ-
νοι και ικανοποιημένοι. Αυτός ο στόχος όμως δεν μπορεί να επι-
τευχθεί μέσα από τον υλισμό. Πολλοί άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό 
βαθιά μέσα τους, και παρόλα αυτά εξακολουθούν να έχουν εμμονή 
με τα αγαθά: Το βλέπω, το θέλω, το παίρνω. Τι πιο απλό; Και οι 
Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, όπως καθένας, α-
ντιμετωπίζουμε τον πειρασμό να παρασυρθούμε από τις αξίες του 
υλισμού. Ωστόσο, η διαρκής απόκτηση αγαθών δεν φέρνει ευτυχία, 
και ικανοποίηση. Αντιθέτως, προκαλεί προβλήματα, όπως βλέ-
πουμε και με τον πλούσιο νέο που έφυγε από τον Ιησού δυστυχι-
σμένος, ανικανοποίητος και αποκαρδιωμένος, επειδή δεν άκουσε ή 
δεν πήρε εκείνο το οποίο ήθελε.  
«Οι υλιστικές αξίες σχετίζονται με την διάβρωση της καλής κατά-
στασης των ανθρώπων, με την κατάθλιψη και το άγχος, σωματικά 
προβλήματα όπως πονοκέφαλοι, διαταραχές προσωπικότητας 
όπως ναρκισσισμός και αντικοινωνική συμπεριφορά.» Tim Kasser, 
The High Price of Materialism, σ. 22. 
Με άλλα λόγια, οι υλιστές Χριστιανοί πίνουν υπερήφανα από το 
πηγάδι του πλούτου, αλλά πνευματικά, είναι αφυδατωμένοι. Εμείς 
όμως δεν θα διψάσουμε ποτέ πίνοντας από το νερό που μας δίνει 
ο Χριστός (Ιωάν. 4/δ’ 14). 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Εξετάστε ξανά την ιδέα του ευαγγελίου της ευημερίας. Ποια 
εδάφια χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτήν την 
ιδέα; Ποια παραδείγματα πιστών ανθρώπων μπορείτε να βρείτε 
από την Αγία Γραφή των οποίων η ζωή απορρίπτει αυτήν την ψεύ-
τικη διδασκαλία; 
2.  Κάποτε ένα πατέρας είπε: «Με το πρώτο μου παιδί έμαθα δύο 
σημαντικές Βιβλικές αλήθειες. Πρώτον, γεννιόμαστε αμαρτωλοί. 
Δεύτερον, πλεονέκτες.» Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πόσο πλεονέκτες 
μπορούν να είναι τα παιδιά. Πώς αυτή η φυσική μας τάση για την 
πλεονεξία δείχνει την ανάγκη μας για Θεϊκή χάρη; 
3.  «Εάν θέλουμε να δούμε ποια είναι η πηγή όλων των προβλη-
μάτων», έγραψε κάποιος, «δεν πρέπει να εξετάζουμε τους ανθρώ-
πους για φάρμακα, αλλά να τους εξετάζουμε για ανοησία, άγνοια, 
πλεονεξία, και αγάπη για εξουσία.» Πώς η πλεονεξία είναι επιζήμι-
α, τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στους οικείους του; Ποια παρα-
δείγματα πλεονεξίας γνωρίζετε όπου προκλήθηκε μεγάλο κακό σ’ 
αυτούς που ενεπλάκησαν; 
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13 Ιανουαρίου – 19 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

3. ΘΕΟ ή ΜΑΜΜΩΝΑ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και 
εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το 
όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθο-
νίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 
Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός.» Φιλιππησίους 2/β’ 9-11.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 33/λγ’ 6-
9, Ματθ. 19/ιθ’ 16-22, Α’ Πέτρ. 1/α’ 18, Εβρ. 2/β’ 14,15, Έξ. 9/θ’ 14, 
Ψαλμ. 50/ν’ 10. 
 
Ο Θεός δεν χρειάζεται να μας αναλύσει την άποψη Του για την 
υπερβολική εμμονή με τα χρήματα και τα υλικά αγαθά. Τα λόγια 
του Θεού προς τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος παρά τις ευλογίες 
του Θεού ενδιαφερόταν μόνο για την αύξηση της περιουσίας του, 
πρέπει να μας αφυπνίσουν: «Άφρον, ταύτην την νύκτα την ψυχήν 
σου απαιτούσιν από σού· όσα δε ητοίμασας, τίνος θέλουσιν είσθαι; 
Ούτω θέλει είσθαι όστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις 
Θεόν» (Λουκά 12/ιβ’ 20,21). 
Δεν μπορώ να υπηρετώ τον Θεό και το χρήμα. Το ένα αποκλείει το 
άλλο. Είναι ή Θεό ή Μαμμωνά. Αυταπατόμαστε εάν νομίζουμε ότι 
μπορούμε να έχουμε και τα δύο επειδή η διπλή ζωή, αργά ή γρή-
γορα, θα μας καταβάλλει. Μπορεί να καταφέρουμε να ξεγελάσουμε 
τους άλλους, ακόμη και τον εαυτό μας, τον Θεό όμως όχι, και μία 
μέρα θα κληθούμε να δώσουμε λόγο σ’ Αυτόν.  
Πρέπει να επιλέξουμε, και όσο πιο πολύ το καθυστερούμε τόσο 
περισσότερο τα χρήματα και η αγάπη μας γι’ αυτά θα ασκούν δύ-
ναμη στην ψυχή μας. Η πίστη απαιτεί μία απόφαση. 
Εκείνο το οποίο θα μας διευκολύνει στην απόφασή μας είναι να 
εστιάσουμε στο Ποιος είναι ο Θεός, τι έχει κάνει για εμάς, και τι Του 
χρωστάμε. 
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Κυριακή 14 Ιανουαρίου 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
 

Διαβάστε Γέν. 1/α’ 1, Ψαλμ. 33/λγ’ 6-9, Ησ. 45/με’ 11,12, Ιερ. 
51/να’ 15, και Ιωάν. 1/α’ 3. Τα μας λένε αυτά τα εδάφια για τα καλά 
του υλιστικού κόσμου; 
…………………………………………………………………………….. 
«Ήταν ο ίδιος ο Ιησούς που εξέτεινε τους ουρανούς και θεμελίωσε 
τη γη. Το χέρι Του στήριξε τους κόσμους στο διάστημα και διαμόρ-
φωσε τα λουλούδια του αγρού. ‘‘Ο στερεόνων διά της δυνάμεώς 
Σου τα όρη’’ (Ψαλμ. 65/ξε’ 6). ‘‘Αυτού είναι η θάλασσα και αυτός 
έκαμεν αυτήν.’’ (Ψαλμ. 95/ϟε’ 5). Αυτός γέμισε τη γη με ομορφιά και 
τον αέρα με άσματα. Και επάνω σε όλα τα πράγματα στη γη, στον 
αέρα και στον ουρανό, έγραψε το μήνυμα της αγάπης του Πατέ-
ρα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 2. Τα υλικά αγαθά από μόνα τους δεν είναι 
κάτι το κακό. Σε αντίθεση με κάποιες θρησκείες που διδάσκουν ότι 
τα υλικά αγαθά είναι κακά και ότι καλά είναι μόνο τα πνευματικά 
αγαθά, η Αγία Γραφή βλέπουμε να εκτιμάει και τον υλικό κόσμο. 
Άλλωστε, ο ίδιος ο Ιησούς τον δημιούργησε. Πώς μπορεί λοιπόν να 
είναι κάτι το κακό; Όπως όμως γίνεται και με όλα τα δώρα του 
Θεού, μπορεί να διαστρεβλωθεί και να χρησιμοποιηθεί για κακό, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αρχικό δώρο είναι κακό. Παρότι η 
Αγία Γραφή μας προειδοποιεί για την κακή χρήση των όσων ο 
Θεός δημιούργησε στον κόσμο, δεν μιλάει ενάντια στα ίδια τα αγα-
θά. Απεναντίας, ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, θέλει οι άν-
θρωποι να απολαμβάνουν τους καρπούς και τα οφέλη του: «Και 
θέλεις ευφρανθή εις πάντα τα αγαθά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου 
έδωκεν εις σε και εις τον οίκον σου, συ και ο Λευΐτης και ο ξένος ο 
εν μέσω σου.» (Δευτ. 26/κς’ 11 και 14/ιδ’ 26). 
Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός (Ιωάν. 1/α’ 1-3) και η γη είναι ένα 
δείγμα της δημιουργικής Του ιδιότητας. Η δημιουργική Του ιδιότητα 
δίνει μία μοναδική προοπτική για την ίδια τη ζωή και τους ανθρώ-
πους που τη ζουν. Γνωρίζει την αξία των υλικών αγαθών και γι’ 
αυτό μας τα έδωσε προς δικό μας όφελος και ευχαρίστηση. Γνωρί-
ζει επίσης τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι διαστρέφουν αυτά τα δώ-
ρα ή τα κάνουν σκοπό της ζωής τους, ενώ θα έπρεπε να τα χρησι-
μοποιούν για την δόξα του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Παρατηρήστε τις ομορφιές του δημιουργημένου κόσμου. 
Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια αμαρτίας, βλέπουμε την ομορφιά 
στη δημιουργία του Θεού. Τι μας δείχνει αυτό για την καλοσύνη του 
Δημιουργού; 
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Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 
 

ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ / ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
Ως Χριστιανοί πιστεύουμε πως ο Ιησούς ήταν κατά πάντα Θεός και 
κατά πάντα άνθρωπος. Η ένωση αυτή του Θεϊκού και του ανθρώ-
πινου κάνει μοναδική την άποψή Του για το τι είναι σημαντικό στην 
γη και τι είναι σημαντικό στην αιωνιότητα. Το ότι δεν μπορούμε να 
καταλάβουμε την Θεάνθρωπη φύση Του, δεν την μειώνει ως αλή-
θεια όπως το ότι κάποιος δεν καταλαβαίνει την αεροδυναμική δεν 
εμποδίζει τα αεροπλάνα να πετάνε. 
«Εδώ έχουμε δύο μυστήρια: του Τριαδικού Θεού και της ένωσης 
της Θεότητας με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού… Κανένα 
σενάριο επιστημονικής φαντασίας δεν είναι τόσο αξιοθαύμαστο 
όσο η αλήθεια της ενσάρκωσης.» J. I. Packer, Knowing God, σ. 53. 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθε ο Ιησούς στη γη ή-
ταν για να μας δείξει πόσο στοργικός είναι ο Θεός, πόσο μας αγα-
πάει, και ενδιαφέρεται για τον καθένα μας. Σε αντίθεση με την ψυ-
χρή και απόμακρη Θεότητα που οι περισσότεροι είχαν στο νου 
τους, ο Ιησούς φανέρωσε τον πραγματικό χαρακτήρα του Πατέρα. 
Ο Σατανάς ωστόσο, προσπάθησε να απομακρύνει τους ανθρώ-
πους από τον Θεό. Προσπάθησε να αλλοιώσει τον χαρακτήρα Του 
και να Τον παρουσιάσει ως αδιάφορο προς εμάς. Προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να μας εμποδίσει να βιώσουμε την καλοσύνη και την 
χάρη του Θεού. Η υπερβολική αγάπη για τα υλικά αγαθά είναι ένα 
από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να πετύχει αυτόν το 
σκοπό. 
Διαβάστε Ματθ. 19/ιθ’ 16-22. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς την α-
γάπη μας για τα υλικά αγαθά ώστε να μας κρατήσει μακριά από 
τον Κύριο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Φανταστείτε τον Ίδιο τον Ιησού, τον Θεό ενσαρκωμένο, να μιλάει σ’ 
αυτόν τον νέο που προφανώς αναγνώριζε πως ο Ιησούς ήταν κάτι 
το ιδιαίτερο. Και τι συνέβη; Άφησε την αγάπη του για τα πλούτη και 
τα υλικά αγαθά να τον χωρίσει από τον Ίδιο τον Θεό. Η αγάπη για 
τον κόσμο και τα υλικά αγαθά τον τύφλωσε τόσο που αν και ήταν 
λυπημένος, η λύπη αυτή δεν ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει να 
κάνει το σωστό. Δεν στεναχωρήθηκε επειδή θα έχανε την περιου-
σία του (άλλωστε επέλεξε να μην την χάσει), αλλά επειδή θυσίασε 
την σωτηρία της ψυχής του για τα υλικά αγαθά. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι διατηρούμε την 
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σωστή σχέση με τα αγαθά αυτού του κόσμου; 
 

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ 
 

Το χρέος δεν αποτελεί στοιχείο του ουρανού. Όμως ο Αδάμ και η 
Εύα αμάρτησαν και η παράβαση του νόμου έχει ως τίμημα τον θά-
νατο. Έτσι, οι άνθρωποι έγιναν οφειλέτες στη θεϊκή δικαιοσύνη με 
ένα πνευματικό χρέος που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξεπληρώ-
σουμε. Η αγάπη του Θεού για εμάς, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο 
της σωτηρίας. Ο Ιησούς έγινε ο «εγγυητής» μας (Εβρ. 7/ζ’ 22). Η 
ιδιότητά Του ως Λυτρωτής φανερώνει την πιο σημαντική συναλλα-
γή που έγινε ποτέ. Μόνο με τη θυσία της ζωής Του μπορούσε να 
πληρωθεί το τίμημα της θεϊκής δικαιοσύνης. Ο Ιησούς πλήρωσε το 
δικό μας χρέος, καθώς η δικαιοσύνη και το έλεος περιέβαλλαν τον 
σταυρό. Το σύμπαν δεν είχε δει ποτέ τέτοιον πλούτο σαν αυτόν 
που χρησιμοποιήθηκε ως τίμημα για την λύτρωση της ανθρωπότη-
τας (Εφεσ. 5/ε’ 2). 
«Εκχέοντας επάνω στον κόσμο όλο το θησαυρό τ’ ουρανού, δίνο-
ντάς μας ολόκληρο τον ουρανό στο πρόσωπο του Χριστού, ο Θεός 
αγόρασε τη θέληση, τα συναισθήματα, τη διάνοια, την ψυχή κάθε 
ανθρώπινης ύπαρξης.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 252. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και κάντε μία λίστα από τα όσα μας 
έσωσε ο Χριστός: Κολ. 1/α’ 13, Α’ Θεσ. 1/α’ 10, Α’ Πέτρ. 1/α’ 18, 
Εβρ. 2/β’ 14,15, Γαλ. 3/γ’ 13, Αποκ. 1/α’ 5. 
…………………………………………………………………………….. 
Το «τετέλεσται» στο Ιωάν. 19/ιθ’ 30, είναι η πιο σημαντική λέξη 
που ειπώθηκε ποτέ. Σημαίνει, «τελείωσε» και είναι η τελευταία δή-
λωση που έκανε ο Ιησούς πάνω στον σταυρό. Αφορούσε την ολο-
κλήρωση της αποστολής Του και την πλήρη εξόφληση του χρέους 
μας. Ο λόγος αυτός έδειχνε την ελπιδοφόρα και επιτυχημένη λύ-
τρωση του έκπτωτου κόσμου. Κοιτάζοντας στον σταυρό της λύ-
τρωσης, βλέπουμε ένα γεγονός του παρελθόντος με τωρινή επί-
δραση και μελλοντική ελπίδα. Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για να 
καταστρέψει την αμαρτία, τον θάνατο και τα έργα του Διαβόλου μια 
για πάντα. Αυτό σημαίνει πως αν και δεν το αξίζουμε, έχουμε λυ-
τρωθεί (Εφεσ. 1/α’ 7). Για να δούμε τα θαυμάσια έργα της σωτηρί-
ας πρέπει να βαδίσουμε σε άγιο έδαφος.  
Ο Χριστός ως ο Λυτρωτής μας είναι η εικόνα του Θεού. Απόλυτος 
σκοπός Του είναι η λύτρωσή μας. Αυτό δείχνει το πώς βλέπει την 
ανθρωπότητα και πόσο εκτιμάει τη σχέση μας μαζί Του. Με την 
εκπλήρωση της δικαιοσύνης, ο Χριστός στρέφει την προσοχή Του 
στην ανταπόκρισή μας στη θυσία Του. 
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ΣΚΕΨΗ: Ο Χριστός πλήρωσε το χρέος για όλο το κακό που έγινε 
ποτέ. Ποια πρέπει να είναι η δική μας ανταπόκριση; (Δείτε Ιώβ 
42/μβ’ 5,6.) 
 

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 
 

ΕΝΑΣ ΖΗΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΟΣ 
 

Στην περίπτωση με τον Φαραώ, ο Θεός είπε, «Διότι ταύτην την 
φοράν εγώ εξαποστέλλω πάσας μου τας πληγάς επί την καρδίαν 
σου και επί τους θεράποντάς σου και επί τον λαόν σου· διά να 
γνωρίσης ότι δεν είναι ουδείς όμοιός μου εν πάση τη γή» (Έξ . 9/θ’ 
14). 
Τι εννοούσε ο Κύριος λέγοντας «δεν είναι ουδείς όμοιός μου εν 
πάση τη γή»; 
……………………………………………………………………………. 
«Είναι αδύνατον οι θνητοί άνθρωποι να μπορέσουν να καταλάβουν 
πλήρως τον χαρακτήρα ή τα έργα του Αιώνιου Θεού. Ακόμη και για 
τον πιο οξυδερκή νου, τον πιο μορφωμένο, η Άγια αυτή Ύπαρξη 
περιβάλλεται από ένα μυστήριο.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the 
Church, τομ. 5, σ. 698,699. 
Δεν υπάρχει άλλος σαν τον Θεό (Α’ Βασ. 8/η’ 60). Σκέφτεται, θυμά-
ται και ενεργεί με τρόπο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Όσο 
κι αν προσπαθούμε να Τον φέρουμε στα μέτρα μας, ο Θεός παρα-
μένει Θεός. Είναι Εκείνος που έκανε την κάθε χιονονιφάδα, τον 
κάθε εγκέφαλο, και πρόσωπο να είναι μοναδικά. Άλλωστε, είναι ο 
Δημιουργός, και ως Δημιουργός διαφέρει από την δημιουργία Του. 
Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα 
στον Θεό και στην δημιουργία Του; Α’ Σαμ. 2/β’ 2, Ψαλμ. 86/ος’ 8, 
Ησ. 55/νε’ 8,9, Ιερ. 10/ι’ 10, Τίτον 1/α’ 2. 
……………………………………………………………………………. 
Μόλις συνειδητοποιήσουμε το Ποιος είναι ο Θεός, τι έχει υπό την 
εξουσία Του, και όλα αυτά που κάνει, θα καταλάβουμε γιατί δεν 
έχει κανέναν ανταγωνιστή. Υπό μία έννοια όμως έχει, μιας και 
πρέπει να «αγωνιστεί» για την ανθρώπινη αγάπη και προτίμηση. 
Ίσως γι’ αυτό λέει ότι είναι «Ζηλότυπος» (Έξ. 34/λδ’ 14). Ο Θεός 
δημιούργησε τους ανθρώπους ελεύθερους, πράγμα το οποίο ση-
μαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν το εάν θέλουν να Τον υπηρετή-
σουν. Και αυτό ανέκαθεν ήταν το πρόβλημα των ανθρώπων: να 
υπηρετήσουν άλλους θεούς – ανεξαρτήτου μορφής – ή να υπηρε-
τήσουν τον Μοναδικό Θεό που είναι Άξιος να υπηρετηθεί καθώς 
είναι ο Δημιουργός και ο Συντηρητής όλου του Σύμπαντος. Γι’ αυτό 
και είναι Θεός ζηλότυπος. 
ΣΚΕΨΗ: Τι υπάρχει στη ζωή μας με το οποίο ο Θεός ανταγωνίζε-
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ται για την αγάπη μας; 
 

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
 

Ανήκουμε στον Θεό, τόσο επειδή μας δημιούργησε όσο και επειδή 
μας λύτρωσε. Και δεν ανήκουμε μόνο εμείς στον Θεό αλλά και όλη 
μας η περιουσία. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, παρά μόνο τις επιλογές 
μας. Από την άλλη, η βασική άποψη που επικρατεί είναι ότι εμείς 
είμαστε οι κύριοι των υπαρχόντων μας. Αυτό όμως είναι ψέμα. Εάν 
οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι των υπαρ-
χόντων τους, τότε πιστεύουν κάτι εντελώς αντίθετο από αυτό που 
διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος των πάντων 
(Ιώβ 38/λη’ 4-11) και όχι εμείς. Εμείς είμαστε ξένοι και πάροικοι 
(Λευιτ. 25/κε’ 23), όπως ήταν και οι Ισραηλίτες στη Γη της Επαγγε-
λίας. Εξαρτόμαστε από τον Θεό ακόμη και για την ανάσα μας 
(Πράξ. 17/ιζ’ 25). Αυτά που νομίζουμε ότι μας ανήκουν στην πραγ-
ματικότητα ανήκουν σ’ Εκείνον. Εμείς δεν είμαστε τίποτε άλλο πα-
ρά διαχειριστές Του, και πρέπει να διαχειριζόμαστε ό,τι έχουμε για 
την δόξα του Θεού. 
Δείτε στα παρακάτω εδάφια τα πράγματα που ανήκουν στον Θεό: 
Δευτ. 10/ι’ 14, Ψαλμ. 50/ν’ 10, 104/ρδ’ 16, Ιεζ. 18/ιη’ 4, Αγγ. 2/β’ 8, 
Α’ Κορ. 6/ς’ 19,20. Πώς θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα που 
έχουμε στην κατοχή μας; 
…………………………………………………………………………… 
«Τα πάντα ανήκουν στο Θεό. Οι άνθρωποι μπορούν να αγνοούν 
τις απαιτήσεις Του. Ενώ άφθονα επιδαψιλεύει τις ευλογίες Του     
επάνω σε αυτούς, αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα δώρα Του 
για την εγωιστική τους ικανοποίηση, αλλά τότε θα κληθούν να απο-
λογηθούν για τη διαχείρισή τους.» Ε. Χουάιτ, Π.Ε., τομ. 9, σ. 192. 
Η κυριαρχία του Θεού και η διαχείρισή μας, διαμορφώνουν μία 
σχέση την οποία ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μας 
προετοιμάσει για τον ουρανό, κάτι που θα ωφελήσει και θα ευλο-
γήσει και τους άλλους. Οι άπιστοι όμως διαχειριστές μπορούν να 
περιορίσουν την πρόσβαση του ιδιοκτήτη στα περιουσιακά του 
στοιχεία. Όπως είδαμε, ο Θεός δεν επιβάλλει το θέλημά Του. Μας 
δημιούργησε και μας εμπιστεύτηκε αγαθά να διαχειριζόμαστε μέχρι 
την επιστροφή Του. Το πώς τα διαχειριζόμαστε, αντικατοπτρίζει το 
είδος της σχέσης μας μαζί Του. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τι σημαίνει ότι τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Τι 
δείχνει αυτό για το ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με τα πράγ-
ματα που έχουμε στην κατοχή μας; 
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Παρασκευή 19 Ιανουαρίου            Δύση ηλίου: 17:33’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Η διαχείριση, όπως την κατανοούμε, ξεκίνησε με τον Θεό όταν έ-
βαλε τον Αδάμ και την Εύα στον όμορφο κήπο της Εδέμ και τους 
ζήτησε να τον φροντίζουν και να τον περιποιούνται (Γεν. 2/β’ 15). 
Σ’ αυτό το τέλειο περιβάλλον θα έκαναν τον κήπο κατοικήσιμο, ένα 
έργο το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Θεός τούς έδωσε την 
εξουσία και τους εξήγησε την ευθύνη τους. Η φροντίδα της Εδέμ θα 
έδινε νόημα και χαρά στη νέα οικογένεια. 
Το εβραϊκό ρήμα για το «κυριαρχώ» (Γέν. 1/α’ 26,28) σημαίνει «να 
έχω υπό τον έλεγχο, να κυβερνώ». Δεν επρόκειτο για μία σκληρή 
κυριαρχία, αλλά είχε περισσότερο την έννοια της καλοκάγαθης δια-
κυβέρνησης και φροντίδας της δημιουργίας του Θεού. Και σήμερα 
εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την ευθύνη. Σ’ αυτό το περιβάλ-
λον, ο Αδάμ και η Εύα θα μαθαίναν πως ο Θεός ήταν ο Ιδιοκτήτης 
και εκείνοι οι διαχειριστές Του. Από την αρχή ο Θεός ήθελε οι πρω-
τόπλαστοι να έχουν την υπευθυνότητα και αξιοπιστία, όχι όμως ως 
ιδιοκτήτες. Θα έδειχναν στον Θεό την πιστότητά τους μέσα από το 
έργο τους. 
«Στον Αδάμ και την Εύα ανατέθηκε η φροντίδα του κήπου. Ο άν-
θρωπος όφειλε ‘‘να εργάζηται αυτόν, και να φυλάττη αυτόν’’. Ήταν 
χαρούμενοι με το έργο τους. Ο νους, η καρδιά και η θέληση ενερ-
γούσαν σε τέλεια αρμονία. Στην εργασία τους δεν υπήρχε κούρα-
ση. Οι ώρες τους γέμιζαν με ωφέλιμη εργασία και επικοινωνία με-
ταξύ τους. Η ασχολία τους ήταν ευχάριστη. Ο Θεός Πατέρας και ο 
Υιός, τους επισκέπτονταν και συνομιλούσαν μαζί τους. Είχαν από-
λυτη ελευθερία… ο Θεός ήταν ο Ιδιοκτήτης της κατοικίας τους στην 
Εδέμ.» Ε. Χουάιτ, Manuscript Releases, τομ. 10, σ. 327. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος του κόσμου, τι δηλώ-
νει σχετικά με την ευθύνη μας προς το περιβάλλον; Ενώ πρέπει να 
αποφύγουμε την υπερβολή και τον φανατισμό αυτών που λατρεύ-
ουν την φύση, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς το 
περιβάλλον ως Χριστιανοί;  
2.  Μείνετε στη σκέψη ότι ο Θεός είναι «ζηλότυπος». Πώς μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε τη ζήλια του Θεού, χωρίς την αρνητική 
έννοια της ανθρώπινης ζήλιας; 
3.  Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε την σωστή χρήση και από-
λαυση των αγαθών που ο Θεός δημιούργησε, από την κατάχρησή 
τους; Γιατί είναι σημαντικό να γίνει αυτός ο διαχωρισμός; 
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20 Ιανουαρίου – 26 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

4. ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τα πλούτη δεν ωφελούσιν εν ημέρα οργής· 
η δε δικαιοσύνη ελευθερόνει εκ θανάτου… Όστις ελπίζει επί τον 
πλούτον αυτού, ούτος θέλει πέσει· οι δε δίκαιοι ως βλαστός θέλου-
σιν ανθήσει.» Παροιμίες 11/ια’ 4, 28. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 119/ριθ’ 
11, Εφεσ. 6/ς’ 18, Ρωμ. 8/η’ 5,6, Εβρ. 11/ια’ 1-6, Α’ Βασ. 3/γ’ 14, 
Ιεζ. 36/λς’ 26,27. 
 
Μπορεί ο Σατανάς να μην νίκησε τον Ιησού, ωστόσο κατάφερε να 
νικήσει όλους εμάς. Και θα συνεχίζει να νικά εκτός εάν τον πολε-
μήσουμε με την πανοπλία και την δύναμη του Θεού, μέσω του 
Οποίου μπορούμε να ελευθερωθούμε από την απατηλότητα αυτού 
του κόσμου. 
Επομένως, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στον ουράνιο 
Βοηθό μας. Ο Δαβίδ είχε συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία 
της ζωής όταν είχε γράψει, «Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν· 
αλλ' οι εκζητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού» 
(Ψαλμ. 34/λδ’ 10). Ο Σολομών αναγνώρισε πως η σοφία και η 
γνώση έχουν μεγαλύτερη αξία και από το ασήμι και τον χρυσό 
(Παρ. 3/γ’ 13,14). Η πραγματική ευτυχία έρχεται όταν τραβάμε το 
βλέμμα μας από τα περιουσιακά μας στοιχεία και το στρέφουμε 
στον ζωντανό Χριστό, στον Οποίο και ανήκουμε.  
Η μόνη μας ελπίδα για να ξεφύγουμε από την απατηλότητα του 
κόσμου είναι να έχουμε μία ζωντανή και σωστή σχέση με τον Ιη-
σού. Αυτή την εβδομάδα, θα δούμε τα στοιχεία αυτής της σχέσης, 
και πόσο σημαντικό είναι για την πνευματική μας επιτυχία να ανα-
γνωρίσουμε τη, δύναμη πίσω από το προσωπείο του κόσμου, και 
να δούμε πως ο Χριστός είναι ο πραγματικός λόγος για να ζούμε. 
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Κυριακή 21 Ιανουαρίου 

 
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 

 
Η αγάπη για τα εγκόσμια, ακόμη και για τους φτωχούς, μπορεί να 
γίνει μία δυνατή αλυσίδα που θα δέσει την ψυχή με τον κόσμο, αντί 
με τον Χριστό. Ακόμη και αν δεν έχουμε πολλά υλικά αγαθά, η επι-
θυμία να τα αποκτήσουμε μπορεί να γίνει μία τρομερή κατάρα, η 
οποία εάν δεν τεθεί υπό τον έλεγχο του Κυρίου, οδηγεί την ψυχή 
μακριά από την σωτηρία. Ο Σατανάς το γνωρίζει αυτό και χρησι-
μοποιεί την αγάπη για τα υλικά αγαθά προκειμένου να παγιδεύσει 
όσο το δυνατόν περισσότερους. Ποια είναι η μοναδική μας προ-
στασία; 
Ο απ. Παύλος λέει, «τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης» (Κολ. 3/γ’ 
2). Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό; (Δείτε επίσης Ψαλμ. 
119/ριθ’ 11, Εφεσ. 6/ς’ 18.) 
…………………………………………………………………………….. 
Ποια άλλα εδάφια υπάρχουν σχετικά με το που πρέπει να επικε-
ντρώνεται η προσοχή μας; (Για παράδειγμα Φιλιπ. 4/δ’ 8). 
…………………………………………………………………………….. 
Η μοναδική θεραπεία για την κοσμικότητα είναι η διαρκής αφοσίω-
ση στον Χριστό (Ψαλμ. 34/λδ’ 1), σε όλες τις φάσεις της ζωής. Ο 
Μωυσής, «κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον 
πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς» (Εβρ. 11/ια’ 26). Η 
σχέση μας με τον Χριστό πρέπει να είναι πάνω από κάθε άλλη 
σχέση, να είναι η προτεραιότητά μας. Ο Χριστός θέλει να Του εί-
μαστε εκ πεποιθήσεως αφοσιωμένοι, και όχι για προνομιακούς 
λόγους. Θέλει δηλαδή, να είμαστε αφοσιωμένοι σε Εκείνον γι’ αυτό 
που Είναι και για όσα έχει κάνει για εμάς, και όχι λόγω των άμεσων 
πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει η πίστη μας 
σ’ Αυτόν. Η ζωή μας πρέπει να βασίζεται στον Ιησού, και τα σχέδιά 
Του να γίνονται και δικά μας. Πραγματική αφοσίωση σημαίνει ότι 
κρατώ το άροτρο χωρίς να κοιτάζω πίσω (Λουκά 9/θ’ 62). Όταν 
είμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο αφοσιωμένοι, τότε ο Ιησούς μας εξυ-
ψώνει. Όταν υποτασσόμαστε σ’ Εκείνον, θα σπάει κάθε αλυσίδα με 
την οποία ο κόσμος έχει δέσει την ψυχή μας. Πρέπει το κέντρο μας 
να είναι ο Χριστός και όχι τα υλικά αγαθά – τότε μόνο θα καλυφθεί 
το κενό στη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε κάποια φορά που θέλατε πραγματικά κάτι. 
Πόσο διήρκησε η χαρά και η ικανοποίησή σας όταν το αποκτήσατε, 
μέχρι που ο ενθουσιασμός σας καταλάγιασε και βρεθήκατε στο ίδιο 
σημείο από όπου ξεκινήσατε; 
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Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 
 

ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ 
 
Περισσότερα από έξι δισεκατομμύρια Αγίες Γραφές έχουν διανεμη-
θεί παγκοσμίως, πόσες όμως από αυτές εκλαμβάνονται ως ο Λό-
γος του ζωντανού Θεού; Πόσοι μελετούν την Αγία Γραφή με ειλι-
κρινή καρδιά, ανοικτή στην αλήθεια; 
Η σωστή μελέτη της Αγίας Γραφής κατευθύνει την πνευματική μας 
πυξίδα και μας πλοηγεί σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από 
ψέματα και πνευματική σύγχυση. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο 
θεϊκής προέλευσης (Εβρ. 4/δ’ 12) που μας οδηγεί στην αλήθεια 
που δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά αλλού. Η Αγία Γραφή είναι 
ο χάρτης του Χριστού για την καθημερινή ζωή, και μας εκπαιδεύει 
διευρύνοντας το νου μας και διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα μας. 
Στην Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα στα Ευαγγέλια, μας δίνονται πολλές 
πληροφορίες για τον Ιησού. Διαβάστε Ιωάν. 5/ε’ 39, 14/ιδ’ 6 και 
20/κ’ 31. Τι λένε αυτά τα εδάφια για τον Ιησού και γιατί είναι τόσο 
σημαντικός ο ρόλος Του στη ζωή και στην πίστη μας; 
……………………………………………………………………………. 
Μελετούμε την Αγία Γραφή γιατί είναι η απόλυτη πηγή της Αλήθει-
ας. Ο Ιησούς είναι η Αλήθεια, και στην Αγία Γραφή βρίσκουμε τον 
Ιησού όπως Αυτός μας αποκαλύπτεται. Στον Λόγο του Θεού, Πα-
λαιά και Καινή Διαθήκη, μαθαίνουμε Ποιος είναι ο Ιησούς και τι έχει 
κάνει για εμάς. Έτσι, αρχίζουμε να Τον αγαπάμε και να Του αφιε-
ρώνουμε τη ζωή μας. Ακολουθώντας τον Ιησού και υπακούοντας 
στα λόγια Του, όπως αυτά φανερώνονται μέσα στο Λόγο Του, 
μπορούμε να ελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και του 
κόσμου. «Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι 
θέλετε είσθαι» (Ιωάν. 8/η’ 36). 
Διαβάστε Ρωμ. 8/η’ 5,6. Για ποιο πράγμα προειδοποιούμαστε, και 
πώς η μελέτη του Λόγου του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει στη 
μάχη αυτή που διεξάγεται στο μυαλό μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Η αγάπη για τον κόσμο και τα υλικά αγαθά, εάν δεν προσέξουμε, 
μπορεί πολύ εύκολα να μας απομακρύνει από τον Θεό. Γι’ αυτό και 
πρέπει να μένουμε στον Λόγο, ο οποίος στρέφει την προσοχή μας 
στην αιωνιότητα και στα πνευματικά που είναι τόσο σημαντικά για 
την Χριστιανική ζωή. Η αγάπη για τα εγκόσμια δεν μπορεί να εξυ-
ψώσει το νου σε πνευματική ηθική, απεναντίας αντικαθιστά τις βι-
βλικές αρχές με απληστία, εγωισμό, και λαγνεία. Η αγάπη, όπως 
αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή, χτίζει σχέσεις διδάσκοντάς μας 
την σπουδαιότητα του να παραμερίσουμε το εγώ για τους άλλους. 
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Από την άλλη, η κοσμικότητα μας ωθεί να κάνουμε πράγματα για 
τον εαυτό μας, το ακριβώς αντίθετο από όσα ο Ιησούς αντιπροσω-
πεύει. 
 

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 
 

ΖΩΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
 

«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθι-
νόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιωάν. 17/ιζ’ 
3). Ως Χριστιανοί, λέμε συχνά πως η πίστη μας αφορά τη σχέση 
μας με τον Θεό. Εάν το να γνωρίζουμε τον Θεό είναι «η αιώνιος 
ζωή», τότε θα έχουμε ζωή μέσω της σχέσης μας μαζί Του. Και φυ-
σικά βασικό σημείο αυτής της σχέσης είναι η επικοινωνία. Ο Θεός, 
όπως είδαμε, επικοινωνεί μαζί μας μέσα από το Θείο Λόγο Του. 
Εμείς, από την άλλη, επικοινωνούμε μαζί Του μέσω της προσευ-
χής. Εάν θέλουμε να έχουμε το νου και την καρδιά μας στα ουρά-
νια και όχι στα επίγεια, τότε η προσευχή είναι απαραίτητη. Και αυτό 
επειδή η προσευχή, από τη φύση της, μας οδηγεί σε μία ανώτερη 
σφαίρα. Και πάλι όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή ορι-
σμένες φορές οι προσευχές μας μπορεί να είναι έκφραση της εγω-
ιστικής μας φύσης. Γι’ αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει να υπο-
τασσόμαστε στο θέλημα του Θεού – να επιζητούμε το δικό Του 
θέλημα και όχι το δικό μας. 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 1-6. Ποιο σημαντικό στοιχείο πρέπει να ανα-
μιγνύεται με τις προσευχές μας; Επίσης, τι σημαίνει να έρχομαι 
στον Θεό με πίστη, και να προσεύχομαι με πίστη; 
…………………………………………………………………………….. 
Εάν οι προσευχές μας δεν εμπεριέχουν πίστη, θα είναι αλαζονικές, 
η κίβδηλη πίστη του Σατανά. «Η προσευχή και η πίστη είναι στενά 
συνδεδεμένες και πρέπει να συνυπάρχουν. Στην προσευχή με πί-
στη υπάρχει η Θεϊκή επιστήμη, είναι μία επιστήμη που όποιος θέλει 
να πετύχει το έργο της ζωής του, πρέπει να την καταλάβει. Ο Χρι-
στός λέει, ‘‘Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμ-
βάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς’’ Μάρκ. 11/ια’ 24. Μας λέει ξεκάθα-
ρα πως αυτά που ζητάμε πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημα 
του Θεού. Πρέπει να ζητάμε εκείνα που μας υποσχέθηκε, και ό,τι 
λαμβάνουμε πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το θέ-
λημά Του. Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η υπόσχεση είναι α-
διαμφισβήτητη.» Ε. Χουάιτ, Prayer, σ. 57. 
ΣΚΕΨΗ: Δείτε τη δική σας ζωή προσευχής. Για ποια πράγματα 
προσεύχεστε; Τι λένε οι προσευχές σας για τις προτεραιότητές 
σας; Για ποια άλλα θέματα χρειάζεται να προσεύχεστε;  
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Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 
 

ΖΩΗ ΣΟΦΙΑΣ 
 

Μία από τις πιο όμορφες περικοπές της Αγίας Γραφής είναι η προ-
σευχή του Σολόμωντα προς τον Θεό όταν ζήτησε: «καρδίαν νοή-
μονα εις το να κρίνη τον λαόν σου, διά να διακρίνω μεταξύ καλού 
και κακού· διότι τις δύναται να κρίνη τον λαόν σου τούτον τον μέ-
γαν;» (Α’ Βασ. 3/γ’ 9). 
Ποια σημαντικά λόγια είπε ο Θεός στον Σολομώντα, τα οποία εάν 
πρόσεχε θα απέφευγε το κακό που του έφεραν τα πλούτη; Γιατί 
αυτά τα λόγια του Θεού είναι σημαντικά για όλους μας; Α’ Βασ. 3/γ’ 
14,  δείτε επίσης Α’ Ιωάν. 5/ε’ 3, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 17. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο Σολομώντας είχε μεγάλη σοφία, αλλά η σοφία από μόνη της, εάν 
δεν εφαρμόζεται, δεν είναι τίποτε άλλο από καλές πληροφορίες. 
Πολλοί θα χαθούν, και ας ήξεραν πολλά για τον Θεό και τις απαι-
τήσεις Του. Αλλά η ανυπακοή του Σολομώντα τον έκανε να παρεκ-
κλίνει από τον δρόμο που ο Κύριος τον κάλεσε να ακολουθήσει. 
Προς το τέλος της ζωής του όμως, επανήλθε και έγραψε με ταπει-
νοφροσύνη: «Διότι η σοφία είναι καλητέρα λίθων πολυτίμων· και 
πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής» (Παρ. 8/η’ 
11). 
Σοφία είναι η εφαρμογή της γνώσης και της νόησης. Η γνώση α-
ντιπροσωπεύει τα γεγονότα, η νόηση την διάκριση, και η σοφία 
απορρέει όταν εφαρμόζουμε τη νόηση και τη γνώση στη ζωή μας. 
Ο σοφός διαχειριστής δεν χρειάζεται μόνο γνώση και νόηση αλλά 
και την εμπειρία που προκύπτει όταν ζεις σύμφωνα με αυτήν τη 
γνώση και τη νόηση.  
Από το παράδειγμα του Σολομώντα βλέπουμε πόσο εύκολο είναι 
ακόμη και για τους σοφούς να παρασυρθούν από την ματαιότητα 
του υλιστικού τρόπου ζωής, εάν δεν ζούνε βάση της γνώσης που 
τους έχει δοθεί.  
ΣΚΕΨΗ: Συγκρίνετε Α’ Κορ. 3/γ’ 19 και Παρ. 24/κδ’ 13,14. Ποια 
είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη σοφίας που διαβάζουμε σ’ 
αυτά τα εδάφια; Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
 

Η Μεγάλη Διαμάχη είναι πραγματική – δύο παρατάξεις μάχονται 
για την ψυχή μας. Η μία μας έλκει στον Χριστό (Ιωάν. 6/ς’ 44) και η 
άλλη στον κόσμο (Α’ Ιωάν. 2/β’ 16). Η δύναμη του Αγίου Πνεύμα-
τος στη ζωή μας, μπορεί, και θα μας ελκύσει στη σωστή κατεύθυν-
ση εάν Του υποταχθούμε.  
«Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγή-
σει εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν. 16/ις’ 13, δείτε επίσης 14/ιδ’ 
16). Το Άγιο Πνεύμα μάς δίνει τη δύναμη να ζούμε με αρχές και 
πίστη, και όχι με τις ιδιοτροπίες ή τα αισθήματα που κυριαρχούν 
στον κόσμο. Η σωστή προετοιμασία για τη ζωή στον ουρανό γίνε-
ται όταν ζούμε με πίστη σ’ αυτόν τον κόσμο υπό την καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος συμβουλεύει: «Διά να ήναι η πί-
στις σας ουχί διά της σοφίας των ανθρώπων, αλλά διά της δυνά-
μεως του Θεού» (Α’ Κορ. 2/β’ 5). Τα δέλεαρ αυτού του κόσμου που 
συχνά είναι τα υλικά αγαθά, μας απομακρύνουν από τον Κύριο. 
Απεναντίας, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον υποταχθούμε 
σ’ αυτή, μας έλκει στον Ιησού. 
Η νίκη στη μάχη μας με τον κόσμο και τα δέλεαρ του δεν θα έρθει 
από εμάς. Διαβάστε Ιεζ. 36/λς’ 26,27, Ιωάν. 14/ιδ’ 26 και Εφεσ. 3/γ’ 
16,17. Τι θα κάνει ο Θεός για να μας εξασφαλίσει τη νίκη, όταν α-
φήνουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας; 
…………………………………………………………………………….. 
«Με ψευδείς θεωρίες και παραδόσεις ο Σατανάς επιβάλλεται στη 
διάνοια. Με το να οδηγεί τους ανθρώπους σε κανόνες που δεν α-
νταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραμορφώνει το χαρακτή-
ρα. Μέσα από την Γραφή το Άγιο Πνεύμα μιλάει στη διάνοια και 
εντυπώνει την αλήθεια στην καρδιά. Έτσι αποκαλύπτει την πλάνη 
και την αποβάλλει από την ψυχή. Με το Πνεύμα της αλήθειας το 
οποίο ενεργεί μέσο του λόγου του Θεού, ο Χριστός καθυποτάσσει 
τον εκλεκτό λαό Του στον Εαυτό Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ. Χ. σ. 645. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ανταποκριτής της αλήθειας είναι το απόλυ-
το δώρο που μπορούσε να μας δώσει ο Ιησούς για να εκπροσω-
πήσει τη Θεότητα στη γη μετά την ανάληψή Του. Το Άγιο Πνεύμα 
αγωνίζεται να μας δώσει δύναμη για να νικήσουμε τα δέλεαρ αυτού 
του κόσμου και τις «γοητείες» του. 
ΣΚΕΨΗ: Τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε που θα μας βοηθή-
σουν να υποταχθούμε στο Άγιο Πνεύμα, μέσω του Οποίου μόνο 
μπορούμε να πάρουμε τη δύναμη να αντισταθούμε στους πειρα-
σμούς του κόσμου; 
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Παρασκευή 26 Ιανουαρίου            Δύση ηλίου: 17:41’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ο διαχειριστής ενεργεί βάση του καθήκοντος και της αγάπης. «Να 
θυμάστε πως το καθήκον έχει μία δίδυμη αδερφή, την Αγάπη. Μαζί 
μπορούν να καταφέρουν σχεδόν τα πάντα, ενώ χωριστά δεν μπο-
ρούν να κάνουν.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 4, σ. 
62. 
Το καθήκον είναι η εμπράκτως. Χρειάζεται να μελετήσουμε την 
θυσία του Χριστού προκειμένου η αγάπη να ξυπνήσει το καθήκον 
μας. 
Σε αντίθεση, είναι οι αρχές αυτού του κόσμου: το μίσος και η επα-
νάσταση. Η επανάσταση είναι το μίσος σε πράξη. Ο Εωσφόρος 
επαναστάτησε ενάντια στον Θεό (Ιεζ. 28/κη’ 16,17) και δεν θα στα-
ματήσει μέχρι να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Μετέτρεψε την εξου-
σία της αγάπης, σε αγάπη για την εξουσία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες 
του Ισραήλ μισούσαν την εξουσία και την δύναμη που είχε ο Ιη-
σούς (Ματθ. 22/κβ’ 29). Ακόμη και όταν έφυγαν από τον ναό ή ό-
ταν απέφυγαν το διαπεραστικό Του βλέμμα, δεν άλλαξαν τους 
τρόπους τους.   
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Μείνετε περισσότερο στην ιδέα της αγάπης και του καθήκο-
ντος. Τι εννοεί η Ε. Χουάιτ όταν αναφέρει πως χωριστά «δεν μπο-
ρούν να κάνουν»; Πώς είναι η αγάπη χωρίς καθήκον και πώς το 
καθήκον χωρίς αγάπη; Γιατί πρέπει να είναι μαζί; 
2.  Το εδάφιο μνήμης λέει: «Τα πλούτη δεν ωφελούσιν εν ημέρα 
οργής· η δε δικαιοσύνη ελευθερόνει εκ θανάτου… Όστις ελπίζει επί 
τον πλούτον αυτού, ούτος θέλει πέσει· οι δε δίκαιοι ως βλαστός 
θέλουσιν ανθήσει.» (Παροιμίες 11/ια’ 4, 28). Ποιο είναι το νόημα 
αυτών των εδαφίων; Τι λένε για τα πλούτη και τι δεν μας λένε; 
3.  Αναφερθείτε στη ζωή του Σολομώντα και στην αποστασία του. 
Δείτε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή εδάφια που αναφέρονται στη 
ματαιότητα των υλικών αγαθών, ακόμη και όταν έχουμε πληθώρα 
αυτών, όπως ο Σολομώντας. Τι μάθαμε αυτήν την εβδομάδα για 
την προσευχή, την μελέτη της Αγίας Γραφής, και τη σχέση μας με 
τον Χριστό, ώστε να μην χάσουμε τον δρόμο μας πνευματικά; 
4.  Πώς γίνεται και εκείνοι που δεν έχουν πολλά αγαθά να πέ-
φτουν πάλι στην παγίδα που τους βάζει ο Σατανάς; 
5.  Ξαναδείτε την ερώτηση της Τετάρτης για τα διάφορα είδη σο-
φίας. 
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27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου                   Σάββατο απόγευμα 
 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΔΕΜ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά καθώς εδοκιμάσθημεν υπό του Θεού 
διά να εμπιστευθώμεν το ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ουχί ως α-
ρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλ' εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας 
καρδίας ημών.» Α’ Θεσσαλονικείς 2/β’ 4.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 22/κβ’ 14-
18, Α’ Κορ. 4/δ’ 1,2, Κολ. 2/β’ 2,3, Εφεσ. 6/ς’ 13-17, Β’ Κορ. 5/ε’ 10. 
 
Η πρώτη εργασία των πρωτοπλάστων περιλάμβανε διαχείριση. 
Τους ανατέθηκε η φροντίδα και η κυριαρχία του κήπου και όλης της 
δημιουργίας (Γέν. 2/β’ 15), παρότι δεν τους ανήκε τίποτα. Ήταν 
μόνο οι διαχειριστές εκείνων που ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε περισσότερο την έννοια που απέ-
κτησε ο διαχειριστής μετά την Πτώση, αφότου οι προπάτορές μας 
έφυγαν από την Εδέμ. Και εμείς επίσης είμαστε διαχειριστές, αλλά 
σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που αρχικά απόλαυσαν 
ο Αδάμ και η Εύα στην Εδέμ. 
Τι είναι η διαχείριση; Διάφοροι Βιβλικοί χαρακτήρες μας δείχνουν τι 
σημαίνει να είσαι διαχειριστής, μέσα από τον τρόπο που έζησαν. 
Κάποιες περικοπές της Αγίας Γραφής είναι περισσότερο κατατοπι-
στικές. Όταν είμαστε διαχειριστές του Θεού δεν εστιάζουμε πλέον 
στον κόσμο και στον υλισμό, αλλά στον Δημιουργό και στην απο-
στολή Του. Όπως και με τον Αδάμ και την Εύα, αυτά που μας ε-
μπιστεύεται ο Θεός έχουν Θεϊκή προέλευση. Από την Πτώση, ω-
στόσο, η ευθύνη της διαχείρισης άλλαξε, γιατί μαζί με τις ευθύνες 
για την φροντίδα των υλικών αγαθών, ο Θεός μας εμπιστεύτηκε και 
τη διαχείριση των πνευματικών αληθειών. 
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Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

Ο όρος «οικονόμος» συναντάται ελάχιστες φορές στην Παλαιά Δι-
αθήκη. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει να κάνει με την φροντί-
δα και τις υποθέσεις του σπιτιού, να είναι «επιστάτης» (Γεν. 43/μγ’ 
19, 44/μδ’ 1, Α’ Βασ. 16/ις’ 9). Πέρα από τις υποθέσεις του σπιτιού, 
οι οικονόμοι είχαν υπό την ευθύνη τους και τα περιουσιακά στοι-
χεία του κυρίου τους. Έκαναν ό,τι τους ζητούσε ο κύριος τους. Τον 
ρόλο του οικονόμου στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να τον κατα-
λάβουμε από τα χαρακτηριστικά του έργου του – τη διαχείριση. 
Ορισμένα χαρακτηριστικά του οικονόμου είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα 
στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ’ αρχάς, ο οικονόμος είχε μεγάλη ευθύνη 
(Γέν. 39/λθ’ 4). Οι οικονόμοι επιλέγονταν βάση των ικανοτήτων 
τους και έχαιραν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των κυρίων 
τους για το έργο που έκαναν. Δεύτερον, ήξεραν καλά πως όλα όσα 
είχαν υπό την ευθύνη τους, ανήκαν στον κύριό τους (Γέν. 24/κδ’ 
34-38). Αυτή είναι και η κύρια διαφορά ανάμεσα στον κύριο και 
στον οικονόμο/διαχειριστή. Οι οικονόμοι γνώριζαν ποια ήταν η θέ-
ση τους. Τρίτον, όταν χρησιμοποιούσαν για δική τους χρήση εκείνο 
που ο κύριός τους τούς είχε εμπιστευθεί, έχαναν την εμπιστοσύνη 
του κυρίου τους και τη θέση τους (Γέν. 3/γ’ 23, Ωσ. 6/ς’ 7). 
Διαβάστε Ησ. 22/κβ’ 14-18. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 
του βασιλιά Εζεκία, ο Σομνάν ορίστηκε να είναι επιστάτης και θη-
σαυροφύλακας, δύο εξίσου υπεύθυνες και σημαντικές θέσεις εξου-
σίας. Τι του συνέβη όταν καταχράστηκε αυτή τη θέση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Ένας διαχειριστής ταυτίζεται με τον κύριό του. Δέχεται τις ευθύνες 
του διαχειριστή και οφείλει να ενεργήσει στη θέση του κυρίου του, 
κάνοντας όπως θα έκανε ο κύριός του ως προεδρεύων. Τα ενδια-
φέροντα του κυρίου του γίνονται δικά του. Η θέση του διαχειριστή 
είναι αξιοπρεπής επειδή ο κύριός του τον εμπιστεύεται. Αν με κά-
ποιο τρόπο αυτός ενεργεί ιδιοτελώς και στρέφει τις ωφέλειες οι ο-
ποίες απορρέουν από το εμπόριο με τα αγαθά του κυρίου του 
προς δικό του όφελος, έχει διαστρεβλώσει την εμπιστοσύνη της 
οποίας έχαιρε.» Ε. Χουάιτ, Π.Ε., τομ. 9, σ. 192,193. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ακριβή ση-
μασία του ότι είμαστε διαχειριστές όλων όσων έχουμε σ’ αυτή τη 
ζωή; Πώς αυτή η συνειδητοποίηση πρέπει να μας επηρεάσει σε 
ό,τι κάνουμε;  
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Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

Οι δύο κύριες λέξεις που συναντάμε στην Καινή Διαθήκη για τον 
όρο «διαχειριστής» είναι επίτροπος, την οποία συναντάμε τρεις 
φορές, και οικονόμος, την οποία συναντάμε 10 φορές. Και οι δύο 
αυτοί όροι δείχνουν τις διαχειριστικές ευθύνες που έχει εμπιστευθεί 
ο κύριος στον διαχειριστή.  
Τόσο στην Καινή όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, οι διαχειριστές 
προσδιορίζονταν από το τι έκαναν. Στην Καινή Διαθήκη ο διαχειρι-
στής φαίνεται να ορίζεται σε σχέση με τις ευθύνες (Λουκά 12/ιβ’ 48) 
και την πιστότητά του (Α’ Κορ. 4/δ’ 2). Η Παλαιά Διαθήκη ωστόσο, 
εστιάζει περισσότερο στην κυριαρχία του Θεού πάρα στον προσδι-
ορισμό μας ως διαχειριστές Του. Έτσι, ενώ η έννοια του διαχειρι-
στή και στις δύο διαθήκες είναι παρόμοια, η Καινή Διαθήκη επε-
κτείνει τη σημασία της πέρα από τη διαχείριση του σπιτιού. Στην 
παραβολή του αχρείου δούλου (Λουκά 16/ις’ 1-15) ο Ιησούς διευ-
ρύνει τον ορισμό του διαχειριστή. Το δίδαγμα που θέλει να δώσει 
είναι κάτι περισσότερο από την προσπάθεια του διαχειριστή να 
ξεπεράσει την οικονομική καταστροφή. Βρίσκει εφαρμογή και σε 
εκείνους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πνευματική κα-
ταστροφή. Ο σοφός διαχειριστής θα προετοιμαστεί για την μελλο-
ντική επιστροφή του Ιησού από τώρα (Ματθ. 25/κε’ 21). 
Διαβάστε Α’ Κορ. 4/δ’ 1,2, Τίτο 1/α’ 7 και Α’ Πέτρ. 4/δ’ 10. Τι μας 
λένε αυτά τα εδάφια για τους διαχειριστές και τη διαχείριση; 
…………………………………………………………………………… 
«Θα ανοίξω την καρδιά μου στο Άγιο Πνεύμα για να αφυπνίσει τις 
ιδιότητες και τις δυνάμεις που ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί; Είμαι 
ιδιοκτησία του Χριστού και είμαι στην διάθεσή Του για υπηρεσία. 
Είμαι διαχειριστής της χάρης Του.» Ε. Χουάιτ, Fundamentals of 
Christian Education, σ. 301. 
Στο Λουκά 12/ιβ’ 35-48 ο Ιησούς χρησιμοποιεί τον όρο «οικονό-
μος» μεταφορικά. Αναφέρεται στον πιστό οικονόμο που είναι έτοι-
μος για την επιστροφή του Υιού του ανθρώπου, και περιγράφει τον 
άπιστο οικονόμο ως κάποιον που δεν κάνει το έργο του επειδή ο 
κύριός του καθυστερεί. Ο άπιστος οικονόμος μετατράπηκε σε τύ-
ραννος και έγινε δεσποτικός προς τους άλλους. Δεν κάνει πλέον το 
καλό ούτε είναι διαχειριστής της χάρης. Όταν δεχόμαστε τον Χρι-
στό γινόμαστε οικονόμοι και καλούμαστε να διαχειριστούμε τα α-
γαθά του Θεού. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι καλούμαστε να 
διαχειριστούμε τα πνευματικά αγαθά της Χριστιανικής ζωής που θα 
μας προετοιμάσουν για τον ουρανό.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Λουκά 12/ιβ’ 45. Γιατί πρέπει, ως εκκλησία, να 
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προσέξουμε ιδιαίτερα να μην πέσουμε στην παγίδα της «καθυστέ-
ρησης»; 
 
Τρίτη 30 Ιανουαρίου 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Διαβάστε Κολ. 2/β’ 2,3 και Α’ Τιμ. 3/γ’ 16. Σύμφωνα μ’ αυτά τα ε-
δάφια, τι είναι «μυστήριο»; Το γεγονός ότι είναι μυστήριο, τι μας 
δείχνει για το πόσο περιορισμένοι είμαστε στο να το κατανοήσου-
με; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Σωφάρ ο Νααμαθίτης είχε πει στον Ιώβ, «Δύνασαι να εξιχνιάσης 
τα βάθη του Θεού;» (Ιώβ 11/ια’ 7). Η λέξη μυστήριο έχει την έννοια 
του άγνωστου, του ανεξήγητου ή του ακατανόητου. Τα μυστήρια 
του Θεού είναι καταγεγραμμένα στην Αγία Γραφή, παρότι δεν εί-
μαστε σε θέση να τα κατανοήσουμε πλήρως. Γι’ αυτό άλλωστε εί-
ναι και μυστήρια. Είναι σαν να προσπαθούμε να δούμε με τα μάτια 
μας τους ουρανούς, ελπίζοντας ότι θα δούμε και την παραμικρή 
λεπτομέρεια. Δεν μπορούμε να δούμε τόσο μακριά εκτός εάν ο 
Θεός μας το αποκαλύψει.  
Σύμφωνα με το Δευτ. 29/κθ’ 29, τι μας έχει αποκαλυφθεί; 
……………………………………………………………………………. 
Καλούμαστε να διαχειριστούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε πλήρως παρά μόνο όσα μας αποκαλύπτει η Α-
γία Γραφή. Το μεγαλύτερο μας καθήκον είναι να ζούμε ως «υπηρέ-
τας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού» (Α’ 
Κορ. 4/δ’ 1). Ο Θεός θέλει ως διαχειριστές Του να διατηρούμε, να 
διδάσκουμε, να προστατεύουμε και να φροντίζουμε την Θεϊκή αλή-
θεια που μας έχει αποκαλύψει. Αυτή είναι η απόλυτη διαχείριση και 
δείχνει ότι έχουμε «το μυστήριον της πίστεως μετά καθαράς συνει-
δήσεως» (Α’ Τιμ. 3/γ’ 9). Το μεγαλύτερο όλων των μυστηρίων είναι 
ότι μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό, «την ελπίδα της δόξας». Το 
σχέδιο της σωτηρίας είναι υπερφυσικό και αδύνατον να το κατα-
νοήσουμε πλήρως. Ο Δημιουργός των πάντων (Ιωάν. 1/α’ 1-3) 
ήρθε στη γη και ενσαρκώθηκε, για να θυσιαστεί για τις αμαρτίες 
των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα μυστήριο που πιθανόν ποτέ να μην 
μπορέσουμε να αντιληφθούμε πλήρως. Ακόμη και οι άγγελοι προ-
σπαθούν να καταλάβουν το μυστήριο της ενσάρκωσης του Ιησού 
(Α’ Πέτρ. 1/α’ 12). Παρόλα αυτά, τα όσα γνωρίζουμε επαρκούν για 
να δοξάσουμε τον Κύριο για το μεγαλείο και την καλοσύνη Του 
(δείτε Αποκ. 5/ε’ 13). 
ΣΚΕΨΗ: Τι ευθύνες έχουμε ως διαχειριστές του ευαγγελίου; 
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Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
 

Όταν σκεφτόμαστε τη διαχείριση, ο νους μας πάει σε υλικά πράγ-
ματα, και αυτό είναι λογικό. Αλλά όπως είδαμε η διαχείριση είναι 
κάτι παραπάνω. Όπως τα υλικά αγαθά, και τα αδιόρατα αγαθά εί-
ναι εξίσου δώρα από τον Θεό. Είναι πνευματικά αγαθά που μας 
δίνει ο Θεός (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 10) για να μπορέσουμε, μέσω του Χρι-
στού, να αναπτύξουμε έναν Χριστιανικό χαρακτήρα και να Του 
μοιάσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί με 
την διαχείριση των αδιόρατων αγαθών, γιατί είναι πολυτιμότερα.  
Διαβάστε Εφεσ. 6/ς’ 13-17. Τι μας έδωσε ο Θεός που καλούμαστε 
να φροντίσουμε; Γιατί η σωστή διαχείρισή τους, είναι τόσο σημα-
ντική για εμάς;  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
«Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυ-
ρίου ημών» (Ρωμ. 6/ς’ 23). Ο κόσμος, και όλα όσα προσφέρει, δεν 
συγκρίνονται με την λύτρωση που έχουμε στον Χριστό. Η σωτηρία 
είναι δώρο του Θεού και είναι το πολυτιμότερο απόκτημά μας. Η 
πραγματικότητα της σωτηρίας, μας βοηθάει στη διαχείριση των 
άλλων αγαθών που επίσης έχουμε λάβει από τον Θεό.  
«Μόνο με το φως που λάμπει από το Γολγοθά, μπορεί να αποδο-
θεί σωστά η διδαχή της φύσης. Με την ιστορία της Βηθλεέμ και του 
σταυρού ας αποδειχθεί πόσο αξίζει να νικηθεί το κακό και πώς η 
κάθε ευλογία που μας έρχεται, είναι ένα δώρο της απολύτρωσης.» 
Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 91.  
Η λύτρωση είναι δική μας μόνο επειδή ο Ιησούς πλήρωσε το τίμη-
μα. Ο απ. Παύλος λέει, «Διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν 
διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον 
πλούτον της χάριτος αυτού» (Εφεσ. 1/α’ 7). «Έχομεν την απολύ-
τρωσιν», μόνο επειδή ο Θεός μας την έδωσε. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό το να είμαστε εξοπλισμένοι με ολόκληρη την πανο-
πλία του Θεού (Εφεσ. 6/ς’ 11), και να μην αφήσουμε τον πονηρό 
να μας την πάρει. Και ο κίνδυνος θα παραμονεύει όσο δεν υπα-
κούμε στον αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού (Εφεσ. 6/ς’ 17). Αν 
θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, πρέπει να υπακούμε με πίστη στο 
φως που μας έχει δοθεί. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εφεσ. 6/ς’ 13-17. Πώς οπλιζόμαστε με την πα-
νοπλία του Θεού, και πώς διαχειριζόμαστε όλα όσα μας δόθηκαν 
με την πανοπλία; 
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Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 
 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
 
Οι σοφοί διαχειριστές αποδέχονται και εκτελούν με προθυμία την 
προσωπική τους ευθύνη. Η αποδοχή της προσωπικής ευθύνης 
είναι η επιλογή και οι πράξεις μας. Η προθυμία μας να αποδεχτού-
με την προσωπική ευθύνη, είναι το σημείο κλειδί στη διαχείριση, 
γιατί ο διαχειριστής πρέπει να έχει ως σκοπό να φροντίσει το συμ-
φέρον του Ιδιοκτήτη. Επομένως, αυτή η προθυμία είναι η επιλογή 
που ορίζει την επιθυμητή σχέση του διαχειριστή με τον Θεό. 
«Ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να έχουν άμεση σχέση μαζί Του. Σε 
όλες Του τις επαφές αναγνωρίζει την αρχή της προσωπικής ευθύ-
νης. Προσπαθεί να ενθαρρύνει την αίσθηση της προσωπικής εξάρ-
τησης και να εντυπώσει την ανάγκη της προσωπικής καθοδήγη-
σης. Τα δώρα Του δίνονται στους ανθρώπους ατομικά. Κάθε άν-
θρωπος είναι διαχειριστής των ιερών παρακαταθηκών, και ο καθέ-
νας πρέπει να εκπληρώσει την παρακαταθήκη του σύμφωνα με 
την κατεύθυνση του Δωρητή. Κάθε αναφορά της διαχείρισής του 
πρέπει να αποδίδεται στον Θεό.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the 
Church, τομ. 7, σ. 176. 
Ως διαχειριστές δεν πρέπει να μετατοπίσουμε την ευθύνη μας σε 
κάποιον άλλον. Η ευθύνη μας είναι στον Θεό και θα φανεί σε όλες 
τις αλληλεπιδράσεις που έχουμε με τους γύρω μας (Γέν. 39/λθ’ 9, 
δείτε επίσης Δαν. 3/γ’ 16). Πρέπει να αναλάβουμε το καθήκον μας 
κάνοντας το καλύτερο. Στα μάτια του Θεού η επιτυχία μας εξαρτά-
ται περισσότερο από την πίστη και την αγνότητά μας παρά από 
την ευφυΐα και τις ικανότητές μας. 
Διαβάστε Β’ Κορ. 5/ε’ 10. Πώς κατανοούμε αυτά τα λόγια στα 
πλαίσια του τι σημαίνει να είναι κανείς σοφός διαχειριστής; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι, χρόνια τώρα, αναλύουν το αμφιλεγό-
μενο θέμα της ελεύθερης βούλησης. Η Αγία Γραφή όμως είναι ξε-
κάθαρη: ως άνθρωποι έχουμε την ελευθερία της βούλησης και της 
επιλογής. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα να κριθούμε σύμφωνα με 
τις πράξεις μας. Επομένως, έχουμε προσωπική ευθύνη να κάνου-
με – με τη χάρη του Θεού – τις σωστές επιλογές, και σ’ αυτό περι-
λαμβάνεται και το να είμαστε πιστοί διαχειριστές των αγαθών του 
Κυρίου μας. 
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Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου         Δύση ηλίου: 17:48’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 
Σε ορισμένα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, ο όρος που μεταφράζε-
ται ως «οικονόμος – επιστάτης» προέρχεται από τη φράση: asher 
al bayt που σημαίνει, «εκείνος που έχει υπό την ευθύνη του το σπί-
τι.» Για παράδειγμα στη Γέν. 43/μγ’ 19 διαβάζουμε, «Και προσελ-
θόντες προς τον άνθρωπον τον επιστάτην της οικίας του Ιωσήφ, 
ελάλησαν προς αυτόν εν τη πύλη της οικίας». Εφόσον η οικογένεια 
μένει στο σπίτι, είναι μέρος της ευθύνης του οικονόμου. Έτσι ο οι-
κονόμος έχει στην ευθύνη του κάτι πολύ πολύτιμο, το οποίο όμως 
δεν του ανήκει. Συνεπώς η ευθύνη του είναι ακόμα μεγαλύτερη. 
Αυτή η ιδέα βλέπουμε να συνεχίζεται και στην Καινή Διαθήκη.  
«Η Καινή Διαθήκη βλέπουμε να συνδέεται με ιδέες, έννοιες, και 
όρους της Παλαιάς Διαθήκης, εμπλουτίζοντας έτσι τη Βιβλική διδα-
σκαλία για την διαχείριση. Ο πιο συνηθισμένος Ελληνικός όρος 
που συναντάται είναι ο οικονόμος, μία σύνθετη λέξη που έχει μέσα 
της τη λέξη οίκος – σπίτι. Ο οικονόμος είναι αυτός που φροντίζει το 
σπίτι: ο διαχειριστής. Η οικονομία έχει ένα κάνει με ‘‘τη διαχείριση 
του σπιτιού’’, αλλά σήμερα ο όρος αυτός έχει ευρύτερη έννοια.» 
Handbook of Seventh-day Adventist Theology, σ. 653. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  

1.  Αντί να αναγνωρίσει την ευθύνη του για την κατανάλωση του 
απαγορευμένου καρπού, τι είπε ο Αδάμ στον Θεό όταν τον ρώτησε 
τι είχε κάνει; Γέν. 3/γ’ 12. Μετά την αμαρτία έχουμε την τάση να 
επιρρίπτουμε τις ευθύνες των λανθασμένων επιλογών μας στους 
άλλους. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους 
άλλους για τα δικά μας λάθη; 
2.  Τι σημαίνει να είμαστε διαχειριστές πνευματικών αγαθών, και 
πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε; 
3.  Σκεφτείτε το μήνυμα της τριπλής αγγελίας στην Αποκ. 14/ιδ’ 6-
12. Ποιες σημαντικές αλήθειες εκφράζονται που δείχνουν την ευ-
θύνη μας ως διαχειριστές; 
4.  Γιατί είναι σημαντικό να πιστεύουμε ακόμη και τα πνευματικά 
πράγματα που δεν κατανοούμε πλήρως; Με ποια επίγεια πράγμα-
τα το το εφαρμόζουμε ούτως ή άλλως αυτό; 
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3 Φεβρουαρίου – 9 Φεβρουαρίου               Σάββατο απόγευμα 

 
6. ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ούτως ας μας θεωρή πας άνθρωπος, ως 
υπηρέτας του Χριστού, και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. 
Το δε επίλοιπον, ζητείται μεταξύ των οικονόμων να ευρεθή έκα-
στος πιστός.» Α’ Κορινθίους 4/δ’ 1,2. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 11/ια’ 8-12, 
Ρωμ. 4/δ’ 13, 18-21, Ματθ. 6/ς’ 24, Εβρ. 9/θ’ 14, Α’ Ιωάν. 5/ε’ 2,3, 
Λουκά 16/ις’ 10-12. 
 

Εκείνο που ξεχωρίζει το Χριστιανό διαχειριστή, το στίγμα του, είναι 
η αντανάκλαση της αγάπης του Χριστού που αποκτά από τη σχέση 
μαζί Του. Όταν ζούμε και εφαρμόζουμε τα χαρακτηριστικά του Χρι-
στού, η ζωή μας θα φανερώνει και το στίγμα μας. Το στίγμα μας 
είναι το στίγμα Του, η ταυτότητά μας αναμιγνύεται με τη δική Του 
(Α’ Κορ. 6/ς’ 17). 
Αυτή την εβδομάδα θα δούμε τα αναγνωριστικά σημεία του χαρα-
κτήρα των διαχειριστών του Θεού. Αυτά τα στοιχεία μάς εμπνέουν 
να αποβλέπουμε στην επιστροφή του Ιησού και να κάνουμε το έρ-
γο που μας εμπιστεύεται ως πιστοί διαχειριστές της αλήθειας Του. 
Κάθε χαρακτηριστικό περιγράφει τη βαθιά σχέση που μπορούμε να 
έχουμε με Εκείνον που αναζητά να σώσει το απολωλός. Όσο πε-
ρισσότερο μελετούμε αυτές τις αρετές, τόσο πιο πολύ θα εμποτι-
στούν στη ζωή μας. Ο γεμάτος αγάπη χαρακτήρας του Θεού, με 
όλη του τη δυναμική, θα γίνει το στίγμα μας και θα επηρεάσει την 
κάθε πλευρά της ζωής μας για πάντα. 
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Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 
 

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ 
 

«Το δε επίλοιπον ζητείται μεταξύ των οικονόμων, να ευρεθή έκα-
στος πιστός» (Α’ Κορ. 4/δ’ 2). Το να αγωνιστείς και να κερδίσεις 
τον καλόν αγώνα της πίστης (Α’ Τιμ. 6/ς’ 12) είναι σημαντικό για 
έναν πιστό διαχειριστή. Ο Θεός είναι «Πιστός», και αυτό καλούμα-
στε να γίνουμε και εμείς μέσα από το έργο που κάνει σε εμάς. Το 
να είσαι πιστός σημαίνει να κάνεις το σωστό, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια των πνευματικών μαχών. 
Πνευματικές μάχες ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος, στο καλό 
και στο κακό, σίγουρα θα έρθουν. Είναι μέρος της μάχης της πί-
στης. Η απόφαση που στιγματίζει τους διαχειριστές σε κάθε κατά-
σταση είναι η επιλογή να παραμείνουν πιστοί. Εάν αγαπάς τα 
πλούτη, φρόντισε να μένεις πιστός στον Θεό και στις προειδο-
ποιήσεις Του για τους κινδύνους της αγάπης του χρήματος. Εάν 
διψάς για δόξα, παρέμεινε πιστός σ’ αυτά που λέει ο Λόγος του 
Θεού για την ταπεινοφροσύνη. Εάν παλεύεις με λάγνες σκέψεις, 
παρέμεινε πιστός στις υποσχέσεις για αγιοσύνη. Εάν θέλεις δύνα-
μη και εξουσία, μείνε πιστός στα λόγια του Θεού να γίνεις υπηρέ-
της όλων. Η επιλογή να είσαι πιστός ή άπιστος συχνά γίνεται σε 
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, οι συνέπειες της όμως μπορεί να 
είναι αιώνιες.  
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 8-12, 17-19 και Ρωμ. 4/δ’ 13, 18-21. Τι μας 
διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την πιστότητα; 
……………………………………………………………………..……… 
Στα Εβραϊκά, «πιστός» σημαίνει έμπιστος. Από την ίδια Εβραϊκή 
ρίζα βγαίνει και η λέξη «αμήν», που σημαίνει να είσαι «σταθερός» 
ή «ακλόνητος». Η πιστότητα σημαίνει ότι έχουμε δοκιμαστεί και 
έχουμε παραμείνει σταθερά αφοσιωμένοι στο σχέδιο του Θεού.  
Πριν την απολογία του στον αυτοκράτορα, ο μεταρρυθμιστής Μαρ-
τίνος Λούθηρος οργάνωσε τον τρόπο της απολογίας του. «Εξέτασε 
ορισμένα αποσπάσματα των συγγραμμάτων του και αναζήτησε να 
βρει στην Αγία Γραφή συγκεκριμένα εδάφια κατάλληλα για την υ-
ποστήριξη των απόψεών του… Τοποθετώντας το αριστερό χέρι 
στον ανοικτό μπροστά του ιερό λόγο του Θεού, ύψωσε το δεξί του 
χέρι στον ουρανό και ορκίσθηκε να μείνει πιστός στο ευαγγέλιο και 
να ομολογήσει άφοβα την πίστη του, και αν ακόμη χρειαζόταν να 
σφραγίσει την ομολογία του με το αίμα του.» J. H. Merle d’ Aubig-
ne, History of the Reformation, τομ. 2, βιβλίο 7, σ. 260. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 2/β’ 10. Πώς τα λόγια «μείνε πιστός μέ-
χρι θανάτου», πρέπει να επηρεάσουν την καθημερινή μας σχέση 
με τον Κύριο; 
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Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 
 

ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
 
«Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύη· διότι ή τον ένα θέλει μι-
σήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον ένα θέλει προσκολ-
ληθή και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλεύητε 
Θεόν και μαμμωνά» (Ματθ. 6/ς’ 24). Πόσο σημαντική είναι η αφο-
σίωσή μας στον Θεό; 
…………………………………………………………………………….. 
Το γεγονός ότι το όνομα του Θεού είναι «Ζηλότυπος» (Έξ. 34/λδ’ 
14), δείχνει την ξεκάθαρη κλήση μας για αφοσίωση. Η αφοσίωσή 
μας στον «ζηλότυπο» Θεό είναι αφοσίωση αγάπης. Στη μάχη της 
πίστης η αγάπη ορίζει ποιοι είμαστε και μας ενθαρρύνει να μένου-
με στη μάχη. Η αφοσίωσή μας είναι σημαντική για τον Θεό (Α’ Βασ. 
8/η’ 61). Δεν είναι κάποιο συμβόλαιο που προσπαθεί να προβλέ-
ψει κάθε ενδεχόμενο, ούτε είναι μία λίστα με κανόνες. Αλλά είναι η 
ορατή έκφραση των προσωπικών μας πεποιθήσεων, της πίστης, 
και της δέσμευσής μας. 
Διαβάστε Α’ Χρον. 28/κη’ 9. Τι μας διδάσκει αυτό το εδάφιο για την 
σημασία της αφοσίωσης; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όπου υπάρχει αφοσίωση, υπάρχει και πιθανότητα για προδοσία. 
Η αφοσίωση, όπως και η αγάπη, πρέπει να προσφέρεται ελεύθερα 
αλλιώς δεν είναι αληθινή. Κατά τη διάρκεια των πολέμων υπάρ-
χουν φορές όπου οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής υποχρεού-
νται να μένουν στη θέση τους και να πολεμούν, διαφορετικά πυρο-
βολούνται από τους αξιωματικούς τους. Αυτοί οι άνδρες κάνουν το 
καθήκον τους, αλλά όχι απαραίτητα επειδή είναι αφοσιωμένοι. Ο 
Θεός δεν επιζητά αυτού του είδους την αφοσίωση. Πάρτε για πα-
ράδειγμα τον Ιώβ. Δεν είχε προβλέψει τα καταστροφικά γεγονότα 
που θα έπλητταν την οικογένειά του, την περιουσία και την υγεία 
του. Θα μπορούσε να είχε χάσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη 
του, αλλά η αφοσίωσή του στον Θεό ήταν μία ακλόνητα ηθική επι-
λογή. Με ειλικρίνεια και θάρρος δόξασε τον Θεό δημόσια λέγοντας, 
«Και αν με θανατόνη, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν» (Ιώβ 13/ιγ’ 15). 
Η πιστότητά του μπροστά στην καταστροφή είναι η έννοια της 
πραγματικής αφοσίωσης, και απεικόνιση της έξοχης διαχείρισης. 
ΣΚΕΨΗ: Αναρωτηθείτε πόσο αφοσιωμένοι είστε στον Κύριο που 
πέθανε για τις αμαρτίες σας. Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε καλύτε-
ρα την αφοσίωσή σας; 
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Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
 

Πολλά είναι τα πολύτιμα αγαθά που μπορούμε να έχουμε. Υγεία, 
αγάπη, φίλους, μία καλή οικογένεια – όλα αυτά είναι ευλογίες. Αλλά 
πιθανόν το πιο σημαντικό, είναι η καθαρή συνείδηση. 
Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 19-22 και Α’ Τιμ. 4/δ’ 1,2. Τι σημαίνει να έχεις 
«πονηρή» συνείδηση και «συνείδησιν κεκαυτηριασμένην»; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η συνείδησή μας λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτής της εξωτερι-
κής μας ζωής. Η συνείδηση πρέπει να έχει ένα ανώτερο και τέλειο 
μέτρο: τον νόμο του Θεού. Ο Θεός έγραψε το νόμο Του στην καρ-
διά του Αδάμ και των απογόνων του, αλλά η αμαρτία τον έχει σχε-
δόν σβήσει. Μόνο σημεία του νόμου έχουν παραμείνει. «Οίτινες (οι 
εθνικοί) δεικνύουσι το έργον του νόμου γεγραμμένον εν ταις καρδί-
αις αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν αυτων» (Ρωμ. 
2/β’ 15). Ο Ιησούς πέτυχε εκεί όπου ο Αδάμ απέτυχε, επειδή ο νό-
μος του Θεού ήταν στην καρδιά Του (Ψαλμ. 40/μ’ 8). 
Ποια είναι η λύση για την κακή συνείδηση, σύμφωνα με τον Παύλο; 
Δείτε Εβρ. 9/θ’ 14. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
«Η αραχνιασμένη ντουλάπα της συνείδησης πρέπει να ανοιχτεί. Τα 
παράθυρα της ψυχής πρέπει να είναι κλειστά προς τη γη και ανοι-
κτά προς τον ουρανό, ώστε οι ακτίνες του Ήλιου της Δικαιοσύνης  
να έχουν ελεύθερη πρόσβαση… Ο νους πρέπει να είναι καθαρός 
και αγνός για να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ καλού και κακού.» 
Ε. Χουάιτ, Mind, Character, and Personality, τομ. 1, σ. 327, 328. 
Όταν ο νόμος του Θεού χαράσσεται στην καρδιά του πιστού (Εβρ. 
8/η’ 10), και ο πιστός με πίστη επιδιώκει να ακολουθήσει το νόμο, 
το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι η καθαρή συνείδηση. 
ΣΚΕΨΗ: Αν έχετε παλέψει με την ένοχη συνείδηση, ξέρετε πόσο 
τρομερό συναίσθημα είναι και πως δεν αφήνει περιθώρια ηρεμίας 
και ανακούφισης. Πώς το να εστιάσουμε στον Ιησού και στη σταυ-
ρική Του θυσία, μπορεί να μας ελευθερώσει από την ένοχη συνεί-
δηση; 
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Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 
 

ΥΠΑΚΟΗ 
 

Ο υπάκουος Άβελ, γονάτισε μπροστά στο θυσιαστήριο κρατώντας 
το αρνί που θα θυσίαζε σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Από την 
άλλη, ο εξοργισμένος Κάιν γονάτισε μπροστά στο δικό του θυσια-
στήριο έχοντας μαζί του καρπούς της γης. Και οι δύο έφεραν τις 
προσφορές τους, παρόλα αυτά μόνο ο ένας υπάκουσε στην εντολή 
του Θεού. Η θυσία του αρνιού έγινε αποδεκτή, ενώ η προσφορά 
των καρπών της γης απορρίφθηκε. Και τα δύο αδέρφια είχαν κατα-
λάβει τις οδηγίες που δόθηκαν για τις θυσίες, ωστόσο μόνο ο ένας 
υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου (Γέν. 4/δ’ 1-5). 
«Ο Άβελ φονεύθηκε επειδή ο Κάιν δεν ήθελε να υπακούσει στον 
Θεό και να δεχτεί το Θεϊκό σχέδιο – να σωθεί δηλαδή με το αίμα 
του Ιησού Χριστού, όπως συμβόλιζαν οι θυσίες. Ο Κάιν αρνήθηκε 
να προσφέρει θυσία με αίμα, σύμβολο του αίματος του Χριστού 
που χύθηκε για τον κόσμο.» Ε. Χουάιτ Comments, The SDA Bible 
Commentary, τομ. 6, σ. 1109. 
Η υπακοή ξεκινάει από το νου. Είναι η αποδοχή τήρησης των ε-
ντολών μίας ανώτερης εξουσίας, και η προθυμία να υποταχθούμε 
σ’ αυτήν. Στη σχέση μας με τον Θεό, η υπακοή μας είναι εθελοντι-
κή, μία πράξη αγάπης που διαμορφώνει τη συμπεριφορά μας ως 
προς τις ηθικές μας υποχρεώσεις. Η υπακοή στον Θεό πρέπει να 
είναι συγκεκριμένη, όπως Εκείνος προστάζει, και όχι σύμφωνα με 
τη δική μας θέληση ή κρίση. Ο Κάιν είναι το απόλυτο παράδειγμα 
του ανθρώπου που κάνει τα αντίθετα από αυτά που ζητάει ο Θεός. 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 5/ε’ 2,3 και Ρωμ. 1/α’ 5, 10/ι’ 16,17. Τι σημαίνει η 
υπακοή για τον Χριστιανό, ο οποίος σώθηκε μέσω της πίστης χω-
ρίς έργα νόμου; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Δεν δείχνουμε υπακοή για να σωθούμε, αλλά υπακούμε επειδή 
έχουμε ήδη σωθεί. Η υπακοή είναι η εκδήλωση μιας ηθικής πίστης. 
Ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα 
ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούωμεν της 
φωνής του Κυρίου; ιδού, η υποταγή είναι καλητέρα παρά την θυσί-
αν· η υπακοή, παρά το πάχος των κριών» (Α’ Σαμ. 15/ιε’ 22).  
ΣΚΕΨΗ: Τι εννοούσε ο Σαμουήλ λέγοντας ότι, «η υποταγή είναι 
καλητέρα παρά την θυσίαν»; Γιατί πρέπει να προσέχουμε μην πέ-
σουμε στην παγίδα του ψεύτικου ευαγγελίου της φθηνής χάρης; 
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Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 
 

ΑΞΙΟΠΙΣTΙΑ 
  
Διαβάστε Λουκά 16/ις’ 10-12. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για 
την αξιοπιστία; Γιατί αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
έναν πιστό οικονόμο; 
..…………………………………………………………………………… 
Η αρχή της αξιοπιστίας είναι κάτι που βλέπουμε σε όλη την Αγία 
Γραφή. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τέσσερις 
Λευίτες έπρεπε να φυλάνε το Αγιαστήριο τη νύκτα. Έπρεπε να 
προσέχουν τις αίθουσες με τους θησαυρούς και να ανοίγουν τις 
πόρτες κάθε πρωί (Α’ Χρον. 9/θ’ 26,27). Τους ανατέθηκε αυτό το 
έργο επειδή θεωρούνταν αξιόπιστοι. Η αξιοπιστία είναι ένα χαρα-
κτηριστικό του καλού οικονόμου. Αυτό σημαίνει πως οι αξιόπιστοι 
οικονόμοι κατανοούν τη σημασία του ρόλου τους, κατανοούν ότι ο 
Θεός είναι αξιόπιστος και προσπαθούν να Του μοιάσουν (Δευτ. 
32/λβ’ 4, Α’ Βασ. 8/η’ 56). 
Η αξιοπιστία δείχνει ωριμότητα. Είναι η υψηλότερη αρετή που κά-
ποιος μπορεί να έχει στα μάτια των άλλων. Εάν θέλεις να αντανα-
κλάς τον χαρακτήρα του Θεού θα κάνεις εκείνο που υπόσχεσαι, 
ανεξαρτήτου καταστάσεων ή ανθρώπων που σε πιέζουν να κάνεις 
το αντίθετο (Β’ Βασ. 12/ιβ’ 15). 
Ο Δανιήλ θεωρήθηκε αξιόπιστος από τους μονάρχες δύο αυτοκρα-
τοριών. Η φήμη του ως αξιόπιστος σύμβουλος που με θάρρος έλε-
γε την αλήθεια και μιλούσε με σοφία στους βασιλείς, ερχόταν σε 
αντίθεση με των αυλικών και των μάγων. Η αξιοπιστία είναι το κό-
σμημα της ηθικής, παρουσιάζει τις ηθικές αρχές στην πιο αγνή 
τους μορφή. Η αρετή αυτή δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά έρχεται 
με τον καιρό όταν δείχνουμε πιστότητα ακόμη και στα μικρά πράγ-
ματα. 
Οι άλλοι παρατηρούν την φερεγγυότητά μας. Κερδίζουμε τον σε-
βασμό και την εμπιστοσύνη τους επειδή γνωρίζουν ότι δεν παρα-
συρόμαστε εύκολα από γνώμες ή κολακείες. Η αξιοπιστία λοιπόν 
εκδηλώνεται στον χαρακτήρα σε κάθε ευθύνη που έχουμε εδώ στη 
γη, στον τόπο δοκιμασίας για τον ουρανό. «Πρέπει να είμαστε πι-
στοί, φερέγγυοι της βασιλείας του Χριστού, έτσι ώστε οι σοφοί του 
κόσμου να μπορέσουν δουν τα πραγματικά πλούτη, την καλοσύνη, 
το έλεος και την ευγένεια των πολιτών της βασιλείας του Θεού.» Ε. 
Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 6, σ. 190. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποιον που γνωρίζετε και είναι αξιόπιστος. Τι 
μπορείτε να μάθετε από αυτόν που θα σας βοηθήσει να γίνετε και 
εσείς πιο φερέγγυοι;  
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Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 17:56’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του καλού οικονόμου είναι η προσωπι-
κή ευθύνη. 
«Ο σκοπός του Σατανά είναι να στρέψει την προσοχή των ανθρώ-
πων από τον Ιησού στον άνθρωπο, και να εξαλείψει την προσωπι-
κή ευθύνη. Ο Σατανάς απέτυχε όταν πείραξε τον Υιό του Θεού αλ-
λά πέτυχε τον σκοπό του πειράζοντας τον έκπτωτο άνθρωπο. Ο 
Χριστιανισμός έχει διαφθαρεί.» Ε. Χουάιτ, Early Writtings, σ. 213. 
Έχοντας τον Χριστό επίκεντρό μας, είμαστε ανοικτοί στην καθοδή-
γησή Του. Ως αποτέλεσμα, η πίστη μας, η αφοσίωση, η υπακοή, η 
καθαρή συνείδηση, η αξιοπιστία και η προσωπική ευθύνη, θα εκ-
δηλωθούν στην ζωή μας. Έτσι, ολοκληρωνόμαστε ως οικονόμοι 
στα χέρια του Θεού (Ψαλμ. 139/ρλθ’ 23,24). Η προσωπική ευθύνη 
είναι μία απαραίτητη Βιβλική αρχή. Όσο ήταν στη γη, ο Ιησούς ή-
ταν υπόλογος στον Πατέρα (Ιωάν. 8/η’ 28). Εμείς είμαστε υπόλογοι 
για κάθε αργό λόγο (Ματθ. 12/ιβ’ 36). «Εις πάντα δε εις τον οποίον 
εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού» (Λουκά 12/ιβ’ 48). Η 
μεγαλύτερη απειλή για την προσωπική ευθύνη είναι η τάση μας να 
επιρρίπτουμε τις ευθύνες σε άλλους. Ας εντυπωθεί στο νου μας 
πως δεν πρόκειται για δική μας περιουσία την οποία πρέπει να 
επενδύσουμε. Εάν ήταν έτσι, θα μπορούσαμε να αναθέσουμε την 
ευθύνη σε άλλους αφήνοντάς τους τη διαχείριση. Αυτό όμως είναι 
αδύνατον γιατί ο Κύριος μάς έκανε προσωπικούς διαχειριστές 
Του.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 7, σ. 177. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Δείτε ξανά τα χαρακτηριστικά του οικονόμου που μελετήσαμε 
αυτήν την εβδομάδα: προσωπική ευθύνη, αξιοπιστία, υπακοή, α-
φοσίωση, καθαρή συνείδηση και πιστότητα. Πώς όλα αυτά σχετί-
ζονται μεταξύ τους; Πώς η νωθρότητα στο ένα στοιχείο οδηγεί σε 
νωθρότητα και στα άλλα; Από την άλλη, πώς η προσκόλληση στο 
ένα βοηθά να προσκολληθούμε και στα υπόλοιπα; 
2.  Πώς μπορούν οι υποσχέσεις του ευαγγελίου να βοηθήσουν 
εκείνους που έχουν ένοχη συνείδηση; Τι υποσχέσεις μπορούμε να 
επικαλεστούμε; 
3.  Συνήθως η «αφοσίωση» είναι κάτι καλό. Πώς μπορεί όμως η 
αφοσίωσή μας σε κάποιον ή κάτι να μας βγει σε κακό; Γιατί είναι 
σημαντικό να βλέπουμε την αφοσίωση σε συγκεκριμένα πλαίσια, 
ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι καλή και ότι δεν γίνεται κακή 
χρήση; 



 
48

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;  
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17 Φεβρουαρίου – 23 Φεβρουαρίου        Σάββατο απόγευμα 
 
 

8. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ   
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Δεν εξεύρετε ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά, εκ 
του ιερού τρώγουσιν; οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον, μετά 
του θυσιαστηρίου λαμβάνουσι μερίδιον; Ούτω και ο Κύριος διέτα-
ξεν, οι κηρύττοντες το ευαγγέλιον να ζώσιν εκ του ευαγγελίου.» Α’ 
Κορινθίους 9/θ’ 13,14. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μάρκον 16/ις’ 
15, Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8,9, Α’ Κορ. 9/θ’ 14, Ρωμ. 3/γ’ 19-24. 
 
Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα δέκατα είναι ένας 
σημαντικός τρόπος εκδήλωσης της πίστης μας. Είναι ένας τρόπος 
να εκδηλώσουμε ή και να δοκιμάσουμε το πιστεύω μας. «Εαυτούς 
εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζε-
τε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδό-
κιμοι κατά τι» (Β’ Κορ. 13/ιγ’ 5). 
Η πρώτη Βιβλική αναφορά στα δέκατα είναι όταν ο Αβραάμ έδωσε 
δέκατα στον Μελχισεδέκ (Γέν. 14/ιδ’ 18-20, Εβρ. 7/ζ’ 4). Οι Λευίτες, 
επίσης, έπαιρναν δέκατα για τις υπηρεσίες τους στο ναό (Β’ Χρον. 
31/λα’ 4-10). Σήμερα τα δέκατα δίνονται για την υποστήριξη του 
ευαγγελίου. Εάν κατανοηθούν σωστά, γίνονται το πνευματικό μέ-
τρο της σχέσης μας με τον Θεό.  
Ο αντίκτυπος, η χρήση, η σημασία, και ο τρόπος με τον οποίο γίνε-
ται η κατανομή των δεκάτων, σχεδιάστηκαν κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να συμβάλλουν στην πνευματική μας αύξηση, υποστηρίζο-
ντας το έργο του Θεού και παρέχοντας οικονομικούς πόρους για το 
κήρυγμα του ευαγγελίου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και είναι το 
πρώτο βήμα που ο πιστός διαχειριστής πρέπει να κάνει. Αυτήν την 
εβδομάδα θα συνεχίσουμε την μελέτη μας γύρω από τα δέκατα: 
την κατανομή, τη σημασία τους για τους άλλους, και το αντίκτυπό 
τους στην πνευματική μας ζωή. 
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Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 
 

ΜΑΖΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 
Ο Ιησούς μας πρόσταξε, «κηρύξατε το ευαγγέλιον» (Μάρκον 16/ις’ 
15) και «μαθητεύσατε», «διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα 
όσα παρήγγειλα εις εσάς» (Ματθ. 28/κη’ 19,20). Επομένως, ο 
Θεός θέλει να αναλάβουμε το πιο σημαντικό έργο εδώ στη γη: να 
φέρουμε τους ανθρώπους στον Ιησού. Η χρηματοδότηση της απο-
στολής, από τα αγαθά που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, είναι καθή-
κον του διαχειριστή. Με τη συμμετοχή μας, η αφοσίωσή μας να 
παρουσιάσουμε τον Χριστό στους άλλους γίνεται πιο ουσιαστική. 
Κάθε μαθητής, διαχειριστής και εργάτης πρέπει να φέρει τα δέκατα 
γι’ αυτό το ιερό έργο. Πρέπει να προσευχόμαστε να είμαστε όλοι 
πιστοί στην χρηματοδότηση της αποστολής, καθώς η επιτυχία της 
θα ενισχύσει την ενότητά μας στην πίστη. 
Ποιο είναι το εγκεκριμένο από τον Θεό οικονομικό σχέδιο για την 
εκπλήρωση της αποστολής; Τι σημαίνουν οι φράσεις «πάντα τα 
δέκατα» και «διά να ήναι τροφή εις τον οίκόν μου»; (Μαλ. 3/γ’ 10). 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως είδαμε, οι πιστοί την εποχή του Αβραάμ και του Ιακώβ έδι-
ναν δέκατα (Γέν. 14/ιδ’ 20, 28/κη’ 22), και πιθανόν αυτό να ίσχυε 
και πιο πριν. Τα δέκατα είναι μέρος του συστήματος χρηματοδότη-
σης της εκκλησίας του Θεού. Είναι η σημαντικότερη πηγή εσόδων 
και η καλύτερη μέθοδος για την εκτέλεση της αποστολής Του. Στην 
εποχή μας, η πλειοψηφία των Χριστιανών δίνει σχετικά λίγα για την 
χρηματοδότηση της αποστολής του Θεού. Εάν κάθε Χριστιανός 
έδινε με ειλικρίνεια τα δέκατά του, το αποτέλεσμα θα ήταν «απί-
στευτο, απλά εκπληκτικό, ασύλληπτο.» Christian Smith and Mi-
chael O. Emerson, Passing the Plate, σ. 27. 
Σε κάθε εποχή ο Θεός είχε ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να 
χρηματοδοτήσουν την αποστολή Του. Όλοι έχουμε την ευθύνη να 
κατανοήσουμε και να εργαστούμε όλοι μαζί για την χρηματοδότηση 
αυτού του παγκόσμιου έργου. Δεν μπορούμε να είμαστε ανοργά-
νωτοι, απρόσεκτοι ή απερίσκεπτοι με την χρηματοδότηση της α-
ποστολής. Η πρόκλησή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη από την επο-
χή του Νεεμία όταν ο λαός και οι Λευίτες είπαν, «Δεν θέλομεν ε-
γκαταλείψει τον οίκον του Θεού ημών» (Νεεμ. 10/ι’ 39), και πιο α-
ποθαρρυντική από αυτήν που αντιμετώπιζαν οι πιστοί το 1800 μ.Χ. 
Σήμερα, μέλη και κλήρος πρέπει να ενωθούν πνευματικά και να 
βοηθήσουν οικονομικά ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν και η απο-
στολή να χρηματοδοτηθεί. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε το μέγεθος της αποστολής των Αντβεντι-
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στών στον κόσμο (δείτε Αποκ. 14/ιδ’ 6,7). Πώς μπορούμε να συ-
νειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας στην χρηματοδότηση αυτού του 
έργου; 
 

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 
 

ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Όπως είδαμε στο Μαλ. 3/γ’ 10, ο Θεός υποσχέθηκε μεγάλες ευλο-
γίες σε όσους θα ήταν πιστοί στα δέκατά τους. Ωστόσο, οι ευλογίες 
του Θεού δεν είναι μονοδιάστατες. Για παράδειγμα, εάν θεωρούμε 
ευλογία μόνο τα υλικά αγαθά, τότε έχουμε περιορισμένη του τι 
πραγματικά είναι ευλογία Θεού. Οι ευλογίες που αναφέρονται στον 
Μαλαχία, είναι τόσο πνευματικές όσο και προσωρινές. Η ευλογία 
όπως την βλέπει ο Θεός έχει να κάνει με την σωτηρία, την ευτυχία, 
τη ψυχική ειρήνη και με όλα όσα κάνει ο Θεός για το καλό μας. Ε-
πιπλέον, όταν ευλογούμαστε από τον Θεό είμαστε υποχρεωμένοι 
να μοιραστούμε αυτές τις ευλογίες με τους λιγότερο ευνοημένους. 
Λαβαίνουμε ευλογίες για να ευλογήσουμε τους άλλους. Πράγματι, 
ο Θεός μέσα από εμάς μπορεί να επεκτείνει τις ευλογίες Του πα-
ντού.   
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8,9. Ποια είναι η σχέση του να είσαι ευλογη-
μένος και του να γίνεσαι ευλογία στους άλλους; 
…………………………………………………………………………….. 
Μέσα από τα δέκατα έρχεται μία διπλή ευλογία. Και εμείς ευλογού-
μαστε, και γινόμαστε ευλογία στους άλλους. Προσφέρουμε εκείνο 
το οποίο λάβαμε. Οι ευλογίες του Θεού σε εμάς έρχονται εσωτερι-
κά και στους άλλους εξωτερικά. «Δίδετε, και θέλει δοθή εις εσάς… 
Διότι με το αυτό μέτρον, με το οποίον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή 
εις εσάς» (Λουκάν 6/ς’ 38). 
Διαβάστε Πράξ. 20/κ’ 35. Πώς αυτή η αρχή εφαρμόζεται και στα 
δέκατα; 
……………………………………………………………………………. 
Η μεγαλύτερη ευλογία που παίρνουμε από τα δέκατα είναι ότι μας 
διδάσκουν πώς να εμπιστευόμαστε τον Θεό (Ιερ. 17/ιζ’ 7). «Το ι-
διαίτερο σύστημα των δεκάτων βασίζεται σε μία αρχή που έχει 
διάρκεια, όπως ο νόμος του Θεού. Το σύστημα των δεκάτων ήταν 
μία ευλογία για το λαό Ισραήλ, διαφορετικά ο Θεός δεν θα το επέ-
τρεπε. Έτσι, θα είναι και σε όσους το τηρούν μέχρι το τέλος. Ο ου-
ράνιος Πατέρας μας δεν θέσπισε αυτή την αρχή για να πλουτίσει, 
αλλά για να είναι μία ιδιαίτερη ευλογία για τον άνθρωπο. Είδε πως 
αυτή η μέθοδος αγαθοεργίας ήταν αυτό που χρειαζόταν ο άνθρω-
πος.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 3, σ. 404,405. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφθείτε όλες τις φορές που ευλογηθήκατε από τον Κύ-
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ριο μέσα από τη διακονία κάποιου άλλου προς εσάς. Πώς μπορείτε 
και εσείς να φερθείτε παρομοία στους άλλους; 
 

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ 
 

Ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο: «Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα 
βοός αλωνίζοντος· και, Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού» 
(Α’ Τιμ. 5/ε’ 18). Χρησιμοποιεί τα λόγια του Μωυσή στο Δευτ. 25/κε’ 
4 όσον αφορά το βόδι, και τα λόγια του Ιησού από τον Λουκ. 10/ι’ 7 
όσον αφορά τον εργάτη. Η φράση με το βόδι φαίνεται να είναι μία 
παροιμία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ταΐζεται το βόδι ε-
φόσον εργάζεται. 
Τα δέκατα χρησιμοποιούνταν από τους Λευίτες (Αρ. 18/ιη’ 26) για 
την φροντίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου αλλά και για δική τους 
ενίσχυση. Σήμερα, αντίστοιχα έχουμε εκείνους που έχουν αφιερώ-
σει τη ζωή τους στο κήρυγμα του ευαγγελίου. Ο Θεός επέλεξε να 
υποστηρίξει το έργο μέσα από το σύστημα των δεκάτων το οποίο 
ισχύει σε όλη την ιστορία της σωτηρίας. Η οικονομική ενίσχυση 
λοιπών εργατών μέσω των δεκάτων είναι θεμελιώδης για το έργο 
του Θεού. 
Τι εννοεί ο Παύλος και ποιες είναι οι ηθικές επιπτώσεις της φράσης 
του, «ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το ευαγγέλιον να ζώσιν εκ 
του ευαγγελίου»; (Α’ Κορ. 9/θ’ 14) Τι διδασκόμαστε στην Β’ Κορ. 
11/ια’ 7-10 για την ανάγκη στήριξης εκείνων που μεταδίδουν το 
ευαγγέλιο; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Όταν ο Παύλος είπε, «άλλας εκκλησίας εγύμνωσα λαβών τα ανα-
γκαία διά την υπηρεσίαν σας» (Β’ Κορ. 11/ια’ 8), αναφερόταν στα 
χρήματα που έλαβε από μία φτωχή εκκλησία της Μακεδονίας ενώ 
διακονούσε την πλούσια εκκλησία της Κορίνθου. Αυτό που ήθελε 
να πει, είναι ότι όσοι κηρύττουν το ευαγγέλιο πρέπει να πληρώνο-
νται.  
Τα δέκατα είναι να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό και 
έτσι πρέπει να παραμείνουν. «Τα δέκατα χωρίζονται για μία ιδιαί-
τερη χρήση. Δεν είναι χρήματα για τους φτωχούς. Πρέπει να υπο-
στηρίζουν εκείνους που φέρνουν το μήνυμα του Θεού στον κόσμο, 
και ο σκοπός τους δεν πρέπει να αλλάξει.» Ε. Χουάιτ, Counsels on 
Stewrdship, σ. 103. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Λευιτ. 27/κζ’ 30. Πώς βλέπουμε να εφαρμόζεται 
αυτή η αρχή σε εμάς σήμερα; 
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Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 
 

Η ΑΠΟΘΗΚΗ 
 

Ο Θεός έχει μία αποθήκη για τον άνεμο (Ιερ. 10/ι’ 13), το νερό 
(Ψαλμ. 33/λγ’ 7), το χιόνι και το χαλάζι (Ιωβ 38/λη’ 22), για όλα όσα 
είναι υπό τον έλεγχό Του. Η πολυτιμότερη όμως αποθήκη είναι των 
δεκάτων. «Και ιδού, έδωκα εις τους υιούς Λευΐ πάντα τα δέκατα 
του Ισραήλ εις κληρονομίαν, διά την υπηρεσίαν αυτών την οποίαν 
υπηρετούσι, την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου» (Αρ. 18/ιη’ 
21). Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο στο οποίο αναφέρεται που φυ-
λάσσονταν τα δέκατα. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να φέρουν τα 
δέκατα στο μέρος που Εκείνος εξέλεξε (Δευτ. 12/ιβ’ 5,6). Την επο-
χή του Σολομώντα τα δέκατα επιστρέφονταν στο ναό της Ιερουσα-
λήμ, επομένως οι Ισραηλίτες καταλάβαιναν τι εννοούσε ο προφή-
της λέγοντας «Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην» (Μαλ. 
3/γ’ 10). Η αποθήκη αντιπροσωπεύει το μέρος όπου γίνονταν οι 
θρησκευτικές λειτουργίες, και οι Λευίτες δέχονταν στήριξη. 
Ποιες άλλες ονομασίες χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή για την 
αποθήκη; Α’ Χρον. 26/κς’ 20, Β’ Χρον. 31/λα’ 11-13, Νεεμ. 10/ι’ 38. 
…………………………………………………………………………….. 
Η επιστροφή των ιερών δεκάτων στην αποθήκη είναι το μοναδικό 
πρότυπο που παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή. Σε κάθε διανομή ο 
Θεός είχε την κύρια αποθήκη για την διαχείριση των δεκάτων. Οι 
Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας είναι μία παγκόσμια εκκλησία η 
οποία αποδέχεται και εφαρμόζει αυτήν την αρχή. Τα μέλη ενθαρ-
ρύνονται να επιστρέφουν τα δέκατά τους στην ένωση/αποστολή, 
μέσω της τοπικής εκκλησίας που έχουν τα δικαιώματά τους. Από 
το ταμείο της ένωσης/αποστολής, οι ποιμένες λαμβάνουν το μισθό 
τους. 
«Καθώς επεκτείνεται το έργο του Θεού, οι εκκλήσεις για βοήθεια 
γίνονται συχνότερες. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
εκκλήσεις αυτές, οι Χριστιανοί οφείλουν να προσέξουν την εντολή, 
‘‘Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, διά να ήναι τροφή εις 
τον οίκον Μου.’’ (Μαλ. 3/γ’ 10.) Αν οι θεωρούμενοι Χριστιανοί έ-
φερναν πιστά στο Θεό τα δέκατα και τις προσφορές τους, το ταμείο 
Του θα ήταν γεμάτο. Τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να καταφεύγουν 
σε αγορές και λοταρίες ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις για να εξα-
σφαλίσουν τα μέσα της συντήρησης του ευαγγελίου.» Ε. Χουάιτ, 
Π.Α. σ. 296. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφθείτε τι θα γινόταν εάν οι πιστοί έδιναν τα δέκατά 
τους όπου ήθελαν. Τι θα γινόταν με το έργο του Θεού; Γιατί είναι 
σημαντικό να δίνουμε τα δέκατα εκεί που πρέπει; 
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Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 
 

ΔΕΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ 
 
Διαβάστε Ρωμ. 3/γ’ 19-24. Ποια σημαντική αλήθεια, βασική στην 
πίστη μας, διδασκόμαστε εδώ; Γιατί αυτή η αλήθεια πρέπει να είναι 
πάντοτε το θεμέλιο του πιστεύω μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η ουσία του Βιβλικού μηνύματος είναι ότι κανείς μας δεν αξίζει την 
λύτρωση (Ρωμ. 3/γ’ 23). Εάν την αξίζαμε, τότε θα την κερδίζαμε με 
τις πράξεις μας, και αυτή η ιδέα έρχεται σε αντίθεση με το όλο 
πνεύμα της Αγίας Γραφής. 
Διαβάστε Ρωμ. 4/δ’ 1-5. Τι μας διδάσκουν τα εδάφια αυτά για την 
χάρη σε αντιδιαστολή με την αξία; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Επομένως, η σωτηρία είναι ένα δώρο (Εφεσ. 2/β’ 8,9) που δίνεται 
σ’ αυτούς που δεν το αξίζουν. Η σωτηρία έρχεται επειδή οι αρετές 
της τέλειας θυσίας του Χριστού λογίζονται σε εμάς. Με την επι-
στροφή των δεκάτων, δεν κερδίζουμε την εκτίμηση του Θεού. Άλ-
λωστε, τα δέκατα εξαρχής είναι του Θεού. 
Ο αποδεκατισμός δεν είναι μία πράξη που θα μας σώσει, όπως και 
καμία άλλη καλή πράξη που καλούμαστε να κάνουμε ως Χριστια-
νοί. «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς 
έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν 
εν αυτοίς» (Εφεσ. 2/β’ 10). 
Με την επιστροφή των δεκάτων εκδηλώνουμε ταπεινοφροσύνη και 
να δείχνουμε υποταγή σ’ αυτά που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. 
Εάν αγαπάμε τον Θεό θα Τον υπακούμε. Τα δέκατα εκδηλώνουν 
την συνειδητοποίηση μας ότι είμαστε διαχειριστές Του και ότι χρω-
στάμε τα πάντα σ’ Αυτόν. Όπως το Σάββατο είναι μία εβδομαδιαία 
υπενθύμιση του Θεού ως Δημιουργού και Λυτρωτή, τα δέκατα έ-
χουν παρόμοιο σκοπό: μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν μας ανήκει και 
πως η ζωή και η σωτηρία μας είναι δώρα από τον Θεό. Ως αποτέ-
λεσμα, ζούμε μία ζωή πίστης, αναγνωρίζοντας πως τα δέκατα είναι 
ένας τρόπος να εκδηλώσουμε την πίστη μας.  
ΣΚΕΨΗ: Τι διαβάζουμε στο Λουκ. 21/κα’ 1-4 για το τι σημαίνει να 
ζούμε μία ζωή πίστης; 
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Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:11’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Πολύ εύκολα ξεχνάμε ότι κάθε ανάσα, χτύπος της καρδιάς και 
στιγμή της ύπαρξής μας είναι δώρα από τον Κύριο. Στις Πράξ. 
17/ιζ’ ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον αληθινό Θεό, ο 
Οποίος εκτός από Δημιουργός είναι και ο Συντηρητής πάντων 
(Πράξ. 17/ιζ’ 24,28). Οι Αθηναίοι δεν γνώριζαν για τον αληθινό 
Θεό. Εμείς όμως ως Χριστιανοί γνωρίζουμε, και αυτή η συνειδητο-
ποίηση πρέπει να ορίζει τον τρόπο ζωής μας. Ο Θεός έχει πολλές 
απαιτήσεις προς εμάς και θα πρέπει να ζούμε σύμφωνα μ’ αυτές.  
«Έτσι γίνεται με τις αξιώσεις του Θεού προς εμάς. Δίνει τους θη-
σαυρούς Του στους ανθρώπους, αλλά απαιτεί να χωρίζουν το ένα 
δέκατο των εισοδημάτων τους για το έργο Του. Θέλει αυτά τα χρή-
ματα να τοποθετούνται στο θησαυροφυλάκιό Του. Είναι δικά Του, 
είναι άγια και πρέπει να χρησιμοποιούνται για άγιο σκοπό, για την 
υποστήριξη εκείνων που μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας σε 
όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλει μ’ αυτό το μερίδιο το φως της αλή-
θειας να μεταδοθεί σε όσους βρίσκονται μακριά. Όταν με πιστότητα 
υπακούμε σ’ αυτήν την εντολή, αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα ανή-
κουν στον Θεό.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 6, σ. 
386. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  «Ο καιρός γρήγορα φεύγει και κυλά στην αιωνιότητα. Ας μην 
κατακρατούμε από τον Θεό ό,τι Του ανήκει. Ας μην Του αρνούμα-
στε αυτό που παρόλο ότι δεν χορηγείται σε κανέναν χωρίς να το 
αξίζει, ούτε όμως και μπορεί να το στερηθεί χωρίς να προκαλέσει 
την καταστροφή του. Ζητάει ολόκληρη την καρδιά. Δώστε την σ’ 
Αυτόν. Είναι δική Του αφού Αυτός την δημιούργησε και την εξαγό-
ρασε. Ζητάει τη νοημοσύνη σας. Παραχωρείστε την σ’ Αυτόν. Είναι 
δική Του. Ζητάει τα χρήματά σας. Φέρτε τα σ’ Αυτόν. Είναι δικά 
Του.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 501. Πώς κατανοείτε το παραπάνω από-
σπασμα; Τι στερούμαστε όταν δεν αποδεκατίζουμε; 
2.  Γιατί δεν είναι σωστό να δίνουμε τα δέκατα όπου εμείς κρίνου-
με αντί της αποθήκης του Κυρίου; Τι θα συμβεί στην εκκλησία; 
Πώς αυτές οι ενέργειες οδηγούν στη διάσπαση; 
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24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου                   Σάββατο απόγευμα 
 

9.  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, 
ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή 
πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Ιωάννη 3/γ’ 
16. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 6/ς’ 19-
21, Εφεσ. 2/β’ 8, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 10, Λουκά 7/ζ’ 37-47, Β’ Κορ. 8/η’ 8-
15, Β’ Κορ. 9/θ’ 6,7. 
 
Ο Θεός μας είναι γενναιόδωρος, και αυτή η σπουδαία αλήθεια φαί-
νεται ιδιαίτερα στη θυσία του Ιησού. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός 
τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη 
απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» 
(Ιωάν. 3/γ’ 16). Όπως επίσης και στο εδάφιο, «Εάν λοιπόν σεις, 
πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, 
πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις 
τους αιτούντας παρ' αυτού;» (Λουκάν 11/ια’ 13). 
Είναι στον χαρακτήρα του Θεού να δίνει. Επομένως, κι εμείς που 
θέλουμε να Του μοιάσουμε, πρέπει να δίνουμε. Ένας «εγωιστής 
Χριστιανός» είναι η απόλυτη αντίφαση.  
Ένας τρόπος για να επιστρέψουμε αυτό που μας έχει δοθεί είναι 
μέσα από τις προσφορές. Οι προσφορές μάς δίνουν την ευκαιρία 
να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας. Την ημέρα 
που ο Ιησούς θα καλωσορίσει τους λυτρωμένους στον ουρανό θα 
δούμε όσους δέχτηκαν τη χάρη Του έχοντας συνειδητοποιήσει πως 
έγινε εφικτή μέσα από τις δικές μας προσφορές θυσίας. 
Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε σημαντικά σημεία των προ-
σφορών. Όταν δίνουμε γενναιόδωρα από τα μέσα, τον χρόνο ή τα 
χαρίσματά μας, δείχνουμε έντονα ότι ζούμε την πίστη μας και απο-
καλύπτουμε τον χαρακτήρα του Θεού που υπηρετούμε.  
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Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 
 

«ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΑΣ» 
 

Διαβάστε Ματθ. 6/ς’ 19-21. Πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε από 
τα ισχυρά δεσμά των επίγειων θησαυρών; Δείτε Κολ. 3/γ’ 1,2. 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
«Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία 
σας» (Ματθ. 6/ς’ 21). Αυτή η δήλωση είναι μία έκκληση του Ιησού 
και η σημασία της μπορεί να γίνει αντιληπτή από τα δύο προηγού-
μενα εδάφια, όπου η αποταμίευση των θησαυρών στη γη αντιπα-
ραβάλλεται με την αποταμίευση των θησαυρών στον ουρανό. 
Τρεις είναι οι λέξεις που περιγράφουν τη γη: σκουλήκι, σκουριά, 
κλέφτες (δείτε Ματθ. 6/ς’ 19), και όλες δείχνουν την προσωρινότη-
τα των επίγειων θησαυρών. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο γρήγορα 
αφανίζονται τα επίγεια πράγματα. «Στη γη τα πάντα είναι ασταθή, 
αβέβαια, και ανασφαλή. Κινδυνεύουν από φθορά, καταστροφή, 
κλεψιά και απώλεια. Ο ουρανός είναι το αντίθετο: τα πάντα εκεί 
είναι αιώνια, ασφαλή, σταθερά. Στον ουρανό δεν υπάρχει καμία 
απώλεια.» C. Adelina Alexe, «Where Your Heart Belongs,» στο Beyond 

Blessings, διασκευασμένο από τον Nikolaus Satelmajer, σ. 22. 
Κοιτάξτε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Ακόμη κι αν έχετε ελάχιστα, 
αργά ή γρήγορα τα περισσότερα από αυτά θα χαθούν. Ο σοφός 
διαχειριστής πρέπει να αποταμιεύει στον ουρανό. Εκεί, δεν χρειά-
ζεται να ανησυχούμε για κλέφτες, οικονομική κρίση και καταστρο-
φές.  
Στο Ματθ. 6/ς’ 19-21 βρίσκουμε μία από τις πιο σημαντικές έννοιες 
της διαχείρισης. Οι θησαυροί προσπαθούν να ελέγξουν την καρδιά 
μας. Στον υλικό κόσμο η καρδιά μας ακολουθεί τους θησαυρούς 
μας, επομένως είναι πολύ σημαντικό το πού βρίσκονται οι θησαυ-
ροί. Όσο περισσότερο εστιάζουμε στις επίγειες ανάγκες και τα οφέ-
λη, τόσο δυσκολότερο είναι να σκεφτόμαστε τα ουράνια ζητήματα. 
Το να ισχυριζόμαστε ότι πιστεύουμε στον Θεό και να αποταμιεύ-
ουμε στη γη είναι υποκριτικό. Οι πράξεις μας πρέπει να συμφω-
νούν με τα λόγια μας. Με άλλα λόγια, βλέπουμε τους θησαυρούς 
μας στη γη «διά της όψεως», αλλά πρέπει να βλέπουμε τις προ-
σφορές μας ως θησαυρούς που «διά πίστεως» αποταμιεύουμε 
στον ουρανό (Β’ Κορ. 5/ε’ 7). Παρότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί 
και να φροντίζουμε για τις ανάγκες μας (όπως την συνταξιοδότη-
ση), είναι σημαντικό να βλέπουμε πάντοτε την ευρύτερη εικόνα 
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έχοντας κατά νου την αιωνιότητα. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 34. Ποιο σημαντικό σημείο δείχνει 
εδώ ο Παύλος όσον αφορά την αντίθεση μεταξύ του να θησαυρί-
ζεις στη γη και του να θησαυρίζεις στον ουρανό; 
 
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Τι άλλο μας έχει δοθεί από τον Θεό σύμφωνα με την Εφεσ. 2/β’ 8; 
……………………………………………………………………….…… 
Η χάρη είναι ένα δώρο, η εύνοια που δεν μας αξίζει. Ο Θεός προ-
σφέρει τη χάρη Του σ’ αυτόν τον πλανήτη και, εάν δεν την απορ-
ρίψουμε, θα μετατρέψει τη ζωή μας εδώ, για την αιωνιότητα. Όλα 
τα πλούτη και η δύναμη του ουρανού εμπεριέχονται στο δώρο της 
χάρης (Β’ Κορ. 8/η’ 9). Ακόμη και οι άγγελοι θαυμάζουν αυτό το 
απόλυτο δώρο (Α’ Πέτρ. 1/α’ 12). Αναμφίβολα, από όλα όσα ο 
Θεός μας προσφέρει, η χάρη που μας προσφέρεται μέσω του Ιη-
σού Χριστού είναι το πολυτιμότερο δώρο όλων. Χωρίς τη χάρη δεν 
έχουμε ελπίδα. Η επιρροή της αμαρτίας στην ανθρωπότητα είναι 
πολύ μεγάλη για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ελευθερωθούν 
ποτέ από αυτήν. Ακόμη και η υπακοή στο νόμο του Θεού δεν μπο-
ρεί να μας δώσει ζωή. «Ο νόμος λοιπόν εναντίος των επαγγελιών 
του Θεού είναι; Μη γένοιτο. Διότι εάν ήθελε δοθή νόμος δυνάμενος 
να ζωοποιήση, η δικαιοσύνη ήθελεν είσθαι τωόντι εκ του νόμου» 
(Γαλ. 3/γ’ 21). Άλλωστε, εάν κάποιος νόμος θα μπορούσε να μας 
σώσει, αυτός θα ήταν ο νόμος του Θεού. Ο Παύλος όμως λέει ότι 
ακόμη και αυτός δεν μπορεί να μας σώσει. Η σωτηρία μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω της χάρης.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 10. Πώς σχετίζεται η διαχείριση με τη χάρη; 
Πώς με το να προσφέρουμε στον Θεό και στους άλλους, εκδηλώ-
νουμε τη χάρη Του; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος αναφέρει ότι, εφόσον λάβαμε τη χάρη του Θεού θα πρέ-
πει ως αποτέλεσμα να γίνουμε «καλοί οικονόμοι της πολυειδούς 
χάριτος του Θεού» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 10). Ο Θεός μάς έχει δώσει δώρα, 
και εμείς πρέπει να επιστρέψουμε μέρος αυτών που μας έχουν 
δοθεί. Αυτό που λάβαμε, μέσω της χάρης, δεν είναι για τη δική μας 
ικανοποίηση και το όφελος, αλλά για τη μετάδοση του ευαγγελίου. 
Δωρεάν λάβαμε (αυτό άλλωστε είναι χάρη), δωρεάν πρέπει να 
δώσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε ό,τι έχετε λάβει από τον Θεό. Πώς μπορείτε να 
γίνετε διαχειριστές της χάρης που σας έχει δοθεί; 
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Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 
 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Διαβάστε Λουκά 7/ζ’ 37-47. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία για το 
ποια είναι τα σωστά κίνητρα προσφοράς στον Θεό; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Η Μαρία άνοιξε το αλαβάστρινο βάζο με το ακριβό άρωμα που είχε 
φέρει, και άρχισε να αλείφει με αυτό τον Ιησού. Κάποιοι θεώρησαν 
αυτήν την κίνηση απρεπή, δεδομένου της αμαρτωλής ζωής της. Η 
Μαρία όμως είχε ελευθερωθεί από δαιμόνια (Λουκά 8/η’ 2). Και 
μετά την ανάσταση του Λαζάρου, γέμισε από ευγνωμοσύνη. Το 
μύρο αυτό ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε, και μ’ αυτόν τον τρόπο θέ-
λησε να δείξει την ευγνωμοσύνη της στον Ιησού.  
Η ιστορία αυτή μας δείχνει ποιο πρέπει να είναι το κίνητρό μας ό-
ταν δίνουμε τις προσφορές μας: η ευγνωμοσύνη. Εξάλλου, πώς 
αλλιώς θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο ανεκτίμητο δώρο 
της χάρης του Θεού; Η γενναιοδωρία Του μας ωθεί να δίνουμε, και 
όταν το κάνουμε με ευγνωμοσύνη, τότε οι προσφορές μας έχουν 
νόημα, συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο, τα χαρίσματα, του θησαυ-
ρούς και τα σώματά μας. 
Διαβάστε Έξ. 34/λδ’ 26, Λευιτ. 22/κβ’ 19-24 και Αρ. 18/ιη’ 29. Ενώ 
το περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικό από τα σημερινά δεδο-
μένα, ποια αρχή μπορούμε να κρατήσουμε σχετικά με τις προσφο-
ρές μας; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μπορεί στα μάτια μας οι προσφορές να δείχνουν ασήμαντες, αλλά 
για τον Θεό είναι σημαντικές. Δίνοντας το καλύτερο στον Θεό είναι 
σαν να λέμε ότι Τον έχουμε πρώτο στη ζωή μας. Δεν δίνουμε τις 
προσφορές μας για να λάβουμε εύνοια, αλλά από ευγνωμοσύνη 
για όλα όσα λάβαμε μέσω του Ιησού Χριστού. 
«Όλη η αφοσίωση και η καλοσύνη που παρακινούνται από ευγνώ-
μονα καρδιά, θα δώσουν ακόμη και στην πιο μικρή προσφορά – 
την πρόθυμη θυσία – ένα θεϊκό άρωμα, προσδίδοντας έτσι στο 
δώρο ανεκτίμητη αξία. Όταν με προθυμία εμπιστευτούμε τα πάντα 
στον Λυτρωτή μας, όσο σημαντικά κι αν φαίνονται σε εμάς, σε 
σχέση με το χρέος μας προς τον Θεό, δείχνουν ασήμαντα και πενι-
χρά. Οι άγγελοι όμως παίρνουν αυτές τις προσφορές που στα μά-
τια μας φαίνονται τόσο φτωχές, και τις παρουσιάζουν στον θρόνο 
ως οσμή ευωδίας, όπου και γίνονται αποδεκτές.» Ε. Χουάιτ, Testi-
monies for the Church, τομ. 3, σ. 397.  
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Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 
 

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
 
Σε προηγούμενο μάθημα εξετάσαμε την ιστορία της χήρας που 
έδωσε την μεγαλύτερη από όλους προσφορά. Αν και η χρηματική 
της αξία ήταν μηδαμινή σε σχέση με τις άλλες προσφορές, ήταν 
γενναιόδωρη επειδή φανέρωνε τον χαρακτήρα και την καρδιά της, 
γεγονός που οδήγησε τον Ιησού να πει, «Αληθώς σας λέγω ότι η 
πτωχή αύτη χήρα έβαλε περισσότερον πάντων» (Λουκάν 21/κα’ 3). 
Μόνο ο Θεός (Ιακ. 4/δ’ 12) γνωρίζει τα πραγματικά μας κίνητρα 
(Παρ. 16/ις’ 2, δείτε επίσης Α’ Κορ. 4/δ’ 5). Μπορεί να πράττουμε 
το σωστό, με λάθος όμως κίνητρα. Η προσφορά από το περίσσευ-
μα δεν απαιτεί πίστη, αλλά η προσφορά από το υστέρημα για το 
καλό των άλλων δηλώνει πολλά για την καρδιά. 
Διαβάστε Β’ Κορ. 8/η’ 8-15. Τι λέει εδώ ο Παύλος όσον αφορά την 
προσφορά και τα κίνητρά της; Τι αρχές μπορούμε να πάρουμε από 
αυτά τα εδάφια για την διαχείριση; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Όποια κι αν είναι τα κίνητρα για την προσφορά, συνεχώς διακυμαί-
νονται μεταξύ του εγώ και της αφιλαυτίας. Η πάλη μεταξύ του εγω-
ισμού και της αφιλαυτίας γίνεται περισσότερο από κάθε άλλη 
πνευματική μάχη. Ο εγωισμός θα κρυώσει την καρδιά που κάποτε 
φλεγόταν για τον Θεό. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αφήνουμε τον 
εγωισμό να επηρεάσει την Χριστιανική μας εμπειρία. Δικαιολογού-
με τον εγωισμό μας στο όνομα του Χριστού. Το σημαντικό είναι να 
υπάρχει αγάπη. Και η αγάπη δεν μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς αυ-
ταπάρνηση – την προθυμία να παραδοθούμε για το καλό των άλ-
λων. Εάν η αγάπη του Θεού δεν αντανακλάται στη ζωή μας, η 
προσφορά μας δεν θα δείχνει την αγάπη του Θεού. Η εγωιστική 
καρδιά έχει την τάση να αγαπάει μόνο το εγώ. Οφείλουμε να ζητή-
σουμε από τον Κύριο να περιτέμνει την καρδιά μας (Δευτ. 10/ι’ 16) 
για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε όπως έχουμε αγαπηθεί. Η α-
γάπη, το θεμέλιο της αληθινής αγαθοεργίας, εμπεριέχει όλη την 
Χριστιανική καλοσύνη. Η αγάπη του Θεού προς εμάς, μας εμπνέει 
να ανταποκριθούμε με αγάπη, και αυτό είναι το απόλυτο κίνητρο 
για προσφορά.  
ΣΚΕΨΗ: Πού είναι το λάθος όταν προσφέρουμε περισσότερο από 
υποχρέωση και όχι από αγάπη; 
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Πέμπτη 1 Μαρτίου 
 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Εφόσον ο Χριστός ήρθε για να μας αποκαλύψει τον χαρακτήρα του 
Θεού, είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός μάς αγαπάει και θέλει το καλύτερο 
για εμάς. Μας ζητάει να κάνουμε εκείνο που είναι προς όφελός μας 
και όχι προς ζημία μας. Και σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η εντολή 
Του να είμαστε γενναιόδωροι με την προσφορά μας και ευγνώμο-
νες για αυτά που μας έχουν δοθεί. Μόνο όσοι δίνουν μ’ αυτό το 
πνεύμα γνωρίζουν ότι ο δότης είναι πιο ευλογημένος από τον α-
ποδέκτη.  
Διαβάστε Β’ Κορ. 9/θ’ 6,7. Τι λένε αυτά τα εδάφια για το πώς πρέ-
πει να είναι η προσφορά; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Το να προσφέρεις γενναιόδωρα είναι μία προσωπική, πνευματική 
πράξη. Είναι έργο πίστης, ένδειξη ευγνωμοσύνης για όλα όσα μας 
έχουν δοθεί μέσω του Χριστού. Και όπως γίνεται με κάθε πράξη 
πίστης, η προσφορά δυναμώνει την πίστη, καθώς «η πίστις χωρίς 
των έργων είναι νεκρά» (Ιακ. 2/β’ 20). Και ο καλύτερος τρόπος να 
αυξήσουμε την πίστη είναι να την ζούμε, να κάνουμε δηλαδή 
πράγματα που απορρέουν από την πίστη μας. Καθώς δίνουμε, 
αντικατοπτρίζουμε τον χαρακτήρα του Χριστού. Μαθαίνουμε πε-
ρισσότερα για τον Θεό βιώνοντάς Τον μέσα από τα έργα μας. Ε-
πομένως, όταν δίνουμε, χτίζουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό 
και έχουμε την ευκαιρία να γευθούμε και να δούμε «ότι αγαθός ο 
Κύριος· μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν» (Ψαλμ. 34/λδ’ 
8). 
«Θα γίνει φανερό ότι η δόξα που λάμπει στο πρόσωπο του Χρι-
στού είναι η δόξα της αυτοθυσιαζόμενης αγάπης. Στο φως που 
πηγάζει από το Γολγοθά, θα φανερωθεί ότι ο νόμος της αυταπαρ-
νούμενης αγάπης, είναι ο νόμος της ζωής για τη γη και τον ουρανό, 
ότι η αγάπη, η οποία ‘‘δεν ζητεί τα εαυτής’’ πηγάζει από την καρδιά 
του Θεού, και ότι στον ταπεινό και πράο Ιησού εκδηλώνεται ο χα-
ρακτήρας Εκείνου που κατοικεί σε φως απρόσιτο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 
σ. 1.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς είδατε την πίστη σας να αυξάνει μέσα από την ελεύ-
θερη, γενναιόδωρη προσφορά; 
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Παρασκευή 2 Μαρτίου                                 Δύση ηλίου: 18:19’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Το πνεύμα της γενναιοδωρίας είναι το πνεύμα του ουρανού. Το 
πνεύμα του εγωισμού είναι το πνεύμα του Σατανά. Η ανιδιοτελής 
αγάπη του Χριστού εκδηλώθηκε στο σταυρό. Έδωσε ό,τι είχε, μέ-
χρι και τη ζωή Του, για να σωθεί ο άνθρωπος. Η θυσία του Χρι-
στού κάνει έκκληση στην καλοσύνη κάθε ακόλουθου του ευλογη-
μένου Σωτήρα. Η αρχή που εκδηλώνεται εκεί είναι να δίνεις. Και 
αυτό φαίνεται μιας και ο πραγματικός καρπός της Χριστιανικής 
ζωής είναι η καλοσύνη και τα καλά έργα. Αρχή του κόσμου είναι να 
παίρνει, και οι άνθρωποι νομίζουν ότι εξασφαλίζουν την ευτυχία, το 
αποτέλεσμα όμως είναι δυστυχία και θάνατος.» Ε. Χουάιτ, in Ad-
vent Review and Sabbath Herald, 17 Οκτωβρίου 1882. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Γιατί ο εγωισμός είναι τόσο αντίθετος από το πνεύμα του Χρι-
στού; Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε από αυτήν 
τη φυσική τάση της έκπτωτης φυλής;  
2.  «Έκαστος κατά την προαίρεσιν της καρδίας αυτού, ουχί με λύ-
πην ή εξ ανάγκης· διότι τον ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός» (Β’ Κορ. 
9/θ’ 7). Η λέξη ιλαρός σημαίνει εύθυμος. Τι καταλαβαίνουμε από 
αυτό για το ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας όταν δίνουμε; 
3.  Κάντε μία λίστα με όλα τα πράγματα που έχετε λάβει χάρην του 
Χριστού. Προσευχηθείτε. Τι δείχνει αυτή η λίστα για το ποια πρέπει 
να είναι η ανταπόκρισή μας γι’ αυτά που λάβαμε; Πώς αυτή η λίστα 
δείχνει ότι ακόμη και τα καλύτερα δώρα με τις καλύτερες προθέσεις 
και κίνητρα ωχριούν μπροστά σ’ αυτά που έχουμε λάβει; 
4.  Γιατί η εγωιστική συμπεριφορά σας κάνει, εγγυημένα, δυστυχι-
σμένους; 
5.  Σκεφτείτε κάποιον στην εκκλησία που έχει ανάγκη. Πώς μπο-
ρείτε να τον βοηθήσετε, ακόμη και εάν χρειαστεί να κάνετε κάποια 
θυσία; 
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3 Μαρτίου – 9 Μαρτίου                                 Σάββατο απόγευμα 

 
10. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακα-
θαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν.» Α’ Θεσσαλονικείς 4/δ’ 7. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Κολ. 1/α’ 16-18, 
Εβρ. 4/δ’ 14-16, Γ’ Ιωάν. 3, Γέν. 6/ς’ 13-18, Αποκ. 14/ιδ’ 6-12, Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 15,16. 
 
Λόγω της μεγάλης έκτασης που έχει η διαχείριση, μπορούμε εύκο-
λα να χαθούμε στην ευρύτερη εικόνα. Η διαχείριση είναι απλή και 
την ίδια στιγμή περίπλοκη, γι’ αυτό και εύκολα μπορούν να υπάρ-
ξουν παρεξηγήσεις. Ωστόσο, χωρίς αυτήν, ούτε εκκλησία ούτε Χρι-
στιανοί μπορούν να υπάρξουν ή να λειτουργήσουν. Για να είσαι 
Χριστιανός πρέπει να είσαι και καλός διαχειριστής.  
«Δεν πρόκειται για μία θεωρία ή μία φιλοσοφία, αλλά για ένα πρό-
γραμμα που λειτουργεί. Είναι πράγματι ο Χριστιανικός νόμος 
ζωής… Είναι απαραίτητη για την σωστή κατανόηση της ζωής, και 
αναγκαία για μία ζωντανή και αληθινή θρησκευτική εμπειρία. Δεν 
πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα διανοητικής συναίνεσης, αλλά μία 
πράξη της θέλησης και μία συναλλαγή που αγγίζει όλη την περίμε-
τρο της ζωής.» LeRoy E. Froom, Stewardship in Its Larger 
Aspects, σ. 5. 
Ποια είναι ορισμένα από τα βασικά δόγματα του τι σημαίνει να είναι 
κανείς Χριστιανός διαχειριστής; Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τον 
ρόλο της διαχείρισης στην Χριστιανική ζωή. Θα το κάνουμε μέσα 
από μία ενδιαφέρουσα αναλογία: τον τροχό μίας άμαξας. 
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Κυριακή 4 Μαρτίου 
 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Ο Ιησούς είναι το κεντρικό πρόσωπο της Αγίας Γραφής (Ιωάν. 5/ε’ 
39), και εμείς καλούμαστε να αποκτήσουμε μία σχέση μαζί Του. 
Πλήρωσε το τίμημα για την αμαρτία και έδωσε τη ζωή Του «λύτρον 
αντί πολλών» (Μάρκ. 10/ι’ 45). Ο Ιησούς έχει όλη την εξουσία στον 
ουρανό και στη γη (Ματθ. 28/κη’ 18), και τα πάντα είναι στα χέρια 
Του (Ιωάν. 13/ιγ’ 3). Το όνομά Του είναι υψηλότερο όλων, και μία 
μέρα κάθε γόνατο θα Τον προσκυνήσει (Φιλιπ. 2/β’ 9-11). 
«Ο Ιησούς είναι το ζωντανό κέντρο όλων.» Ε. Χουάιτ, Evangelism, 
σ. 186. 
Ο Χριστός είναι το κέντρο της διαχείρισης και η πηγή της δύναμής 
μας. Λόγω Αυτού η ζωή μας αποκτάει αξία, φανερώνοντας σε ό,τι 
κάνουμε ότι είναι το κέντρο της ζωής μας. Ο Παύλος μπορεί να 
αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, αλλά ό,τι κι αν του συνέβαινε, ό-
που κι αν ήταν, μία ήταν η προτεραιότητά του, «Διότι εις εμέ το ζην 
είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος» (Φιλιπ. 1/α’ 21). 
Διαβάστε Κολ. 1/α’ 16-18, Ρωμ. 8/η’ 21 και Β’ Κορ. 5/ε’ 17. Πόσο 
καίριος είναι ο Ιησούς σε όλα όσα μας αφορούν; 
………….…………………………………………………………………. 
………….…………………………………………………………………. 
Καμία διαχείριση δεν είναι ειλικρινής εάν ο Χριστός δεν είναι ο πυ-
ρήνας (Γαλ. 2/β’ 20). Είναι το κέντρο της μακαρίας ελπίδας (Τίτον 
2/β’ 13) και είναι «προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυ-
του» (Κολ. 1/’ 17). Όπως ο άξονας είναι το κέντρο του τροχού και 
κρατάει το βάρος όλης της άμαξας, έτσι και ο Χριστός είναι το κέ-
ντρο της ζωής του διαχειριστή. Όπως ένας γερός άξονας προσφέ-
ρει σταθερότητα επιτρέποντας στον τροχό να γυρίζει, έτσι και ο 
Ιησούς είναι το σταθερό κέντρο της Χριστιανικής μας εμπειρίας 
(Εβρ. 13/ιγ’ 8). Η επιρροή Του πρέπει να επηρεάζει όλα όσα σκε-
φτόμαστε και κάνουμε. Τα πάντα στην διαχείριση περιστρέφονται 
και έχουν άξονά τους στον Χριστό. 
«Διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάν. 15/ιε’ 5). 
Το κέντρο της διαχείρισης είναι ο ζωντανός Χριστός που εργάζεται 
μέσα μας και διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας εδώ, για την αιωνιό-
τητα. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι διαφορετικό να λέμε ότι ο Ιησούς είναι ο πυρήνας 
της ζωής μας, από το να ζούμε σαν να είναι. Πώς μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι επιτρέπουμε στον Ιησού να ζει μέσα μας, όπως 
υποσχέθηκε ότι θα κάνει εάν Τον δεχθούμε; 



 
71

Δευτέρα 5 Μαρτίου  
 

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Συνήθως δεν σκεφτόμαστε το Αγιαστήριο στα πλαίσια της διαχεί-
ρισης. Ωστόσο, το Αγιαστήριο έχει σημαντική θέση στο πιστεύω 
μας και η διαχείριση είναι μέρος αυτού. «Η σωστή κατανόηση της 
διακονίας (του Χριστού) στο ουράνιο Αγιαστήριο είναι το θεμέλιο 
της πίστης μας.» Ε. Χουάιτ, Evangelism, σ. 221. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε τον ρόλο της διαχείρισης υπό το φως αυτής της 
Βιβλικής έννοιας. Στο Α’ Βασ. 7/ζ’ 33 δίνεται η περιγραφή του τρο-
χού μίας άμαξας. Θα παρομοιάσουμε το δόγμα του Αγιαστηρίου με 
τον αφαλό του τροχού. Ο αφαλός του τροχού συνδέεται με τον ά-
ξονα και προσφέρει σταθερότητα στον τροχό όταν γυρίζει. Έχοντας 
βιώσει τον θάνατο και μία ένδοξη ανάσταση (Β’ Τιμ. 1/α’ 10), ο 
Χριστός μέσω της θυσίας Του ως θεμέλιο του έργου Του στο Αγια-
στήριο (Εβρ. 6/ς’ 19,20) παρέχει σταθερότητα στην πίστη μας. Από 
το ουράνιο Αγιαστήριο διακονεί για εμάς εδώ στη γη (δείτε Εβρ. 
8/η’ 1,2). 
«Έχοντας ως αρχή μόνο την Αγία Γραφή, οι Αντβεντιστές χτίζουν 
το δόγμα τους μέσα από την γενική προοπτική του δόγματος του 
Αγιαστηρίου.» Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link Be-

tween Lifestyle and Salvation, σ. 104,105. 
Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για την διακονία του Ιησού στο Αγια-
στήριο; Α’ Ιωάν. 2/β’ 1, Εβρ. 4/δ’ 14-16, Αποκ. 14/ιδ’ 7. 
…………………………………………………………………………….. 
Το δόγμα του Αγιαστηρίου μας βοηθάει να ανακαλύψουμε την με-
γάλη αλήθεια για την σωτηρία και την λύτρωση, που είναι το κέ-
ντρο όλης της Χριστιανικής θεολογίας. Στο Αγιαστήριο δεν βλέ-
πουμε μόνο τον θάνατο του Ιησού για εμάς, αλλά και τη διακονία 
Του στο ουράνιο Αγιαστήριο. Μπορούμε επίσης στα Άγια των Αγί-
ων να δούμε τη σημασία του νόμου του Θεού και την πραγματικό-
τητα της τελικής κρίσης. Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά έχει η υπό-
σχεση της λύτρωσης που μας διατίθεται μέσω του αίματος του Ιη-
σού που χύθηκε για εμάς. Ο ρόλος της διαχείρισης αντικατοπτρίζει 
μία ζωή που βασίζεται στη μεγάλη αλήθεια της σωτηρίας, όπως 
αποκαλύπτεται στο δόγμα του Αγιαστηρίου. Όσο καλύτερα κατα-
νοούμε τι έχει κάνει ο Χριστός για εμάς και τι κάνει τώρα μέσα μας, 
τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στον Χριστό, στην διακονία Του, στην 
αποστολή Του, στη διδασκαλία Του και στην πρόθεσή Του για ε-
κείνους που ζουν τις αρχές της διαχείρισης στη ζωή τους.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εβρ. 4/δ’ 14-16. Τι βλέπουμε για την μάχη μας 
με την αμαρτία και το εγώ; Πώς μπορούμε να αντλήσουμε ελπίδα 
και δύναμη από αυτές τις υποσχέσεις; 
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Τρίτη 6 Μαρτίου 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ 
 

Το Αγιαστήριο είναι σημαντικό επειδή εκεί βλέπουμε έντονα την 
αλήθεια της σωτηρίας, και την σημασία της σταυρικής θυσίας. Όλα 
τα άλλα δόγματά μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει να 
συνδέονται με την υπόσχεση του ευαγγελίου για σωτηρία. Όπως οι 
ακτίνες στον τροχό, τα άλλα δόγματα βγαίνουν από την μεγάλη 
αλήθεια της σωτηρίας μέσω της πίστης στον Ιησού.  
«Η θυσία του Χριστού ως εξιλασμός για την αμαρτία είναι η μεγάλη 
αλήθεια γύρω από την οποία περιστρέφονται όλες οι άλλες αλήθει-
ες… Εκείνοι που μελετούν την θαυμάσια θυσία του Λυτρωτή αυξά-
νονται σε χάρη και γνώση.» Ε. Χουάιτ, Comments, The SDA Bible 
Commentary, τομ. 5, σ. 1137. 
Τι εννοούσε ο Ιησούς αποκαλώντας τον εαυτό Του ως «η αλήθεια» 
στο Ιωάν. 14/ιδ’ 6; Συγκρίνετε με Ιωάν. 17/ιζ’ 17. Τι πρέπει να κά-
νουμε με την αλήθεια; Γ’ Ιωάν. 3. 
…………………………………………………………………………….. 
Τα δόγματα επηρεάζουν την ταυτότητά μας και την κατεύθυνση 
που παίρνουμε. Δεν είναι αφηρημένες θεολογικές ιδέες, αλλά κάθε 
αληθινό δόγμα στηρίζεται στον Χριστό, και όλα πρέπει να επηρεά-
ζουν με διάφορους τρόπους το πώς ζούμε. Μάλιστα, θα μπορούσε 
να πει κάποιος ότι η ταυτότητά μας ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας βασίζεται στις διδασκαλίες των δογμάτων περισ-
σότερο από κάθε τι άλλο. Οι διδασκαλίες που παίρνουμε από την 
Αγία Γραφή είναι αυτό που μας καθιστά Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας. Ο ρόλος της διαχείρισης είναι να ζούμε την δογματική α-
λήθεια όπως ο Ιησούς, με τρόπο που θα επηρεάσει θετικά την 
ποιότητα της ζωής μας. «Επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν εδι-
δάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού· να απεκδυθήτε τον 
παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρό-
μενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεόνησθε εις το 
πνεύμα του νοός σας και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτι-
σθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας» (Εφεσ. 
4/δ’ 21-24). 
Σ’ αυτά τα εδάφια βλέπουμε πώς είναι να γνωρίζεις και να ζεις την 
αλήθεια. Ο διαχειριστής δεν πιστεύει απλώς στα δόγματα, όσο α-
ληθινά κι αν είναι, αλλά ζει αυτές τις αλήθειες και τις εκδηλώνει στη 
σχέση του με τους άλλους.  
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Τετάρτη 7 Μαρτίου 
 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ 
 

Δύο μόνο φορές βλέπουμε να προειδοποιεί ο Θεός τον κόσμο για 
επικείμενη καταστροφή: μία με τον Νώε (Γέν. 6/ς’ 13-18, Ματθ. 
24/κδ’ 37) και μία με το μήνυμα της τριπλής αγγελίας (Αποκ. 14/ιδ’ 
6-12). Αυτά τα μηνύματα τραβούν την κουρτίνα και αποκαλύπτουν 
με μοναδικό τρόπο τα μελλοντικά γεγονότα του κόσμου μας. Η κα-
τανόησή μας πάνω σ’ αυτά τα μηνύματα έχει ωριμάσει με την πά-
ροδο του χρόνου, αλλά το μήνυμα και η αποστολή εξακολουθούν 
να έχουν να κάνουν με την δικαίωση μέσω της πίστης στον Χριστό 
– η αλήθεια του μηνύματος του τρίτου αγγέλου. Με άλλα λόγια, στο 
κέντρο του μηνύματος της παρούσας αλήθειας βρίσκεται ο Ιησούς 
και η θαυμάσια θυσία Του για εμάς. 
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 6-12. Ποια είναι η σημασία αυτών των μη-
νυμάτων; Τι λένε στον κόσμο; Ποια είναι η ευθύνη μας όσον αφορά 
τα μηνύματα αυτά, και τι σχέση έχει η διαχείριση; 
.……………………………………………………………………………. 
Ως εκκλησία, αποστολή μας είναι να παρουσιάσουμε το μήνυμα 
της τριπλής αγγελίας ώστε ο κόσμος να προετοιμαστεί για την Δευ-
τέρα Παρουσία του Χριστού. Οι άνθρωποι πρέπει να το ακούσουν 
για να αποφασίσουν. Ο ρόλος της διαχείρισης εδώ, έχει να κάνει με 
την συνεργασία μας με τον Θεό στην αποστολή (Β’ Κορ. 5/ε’ 20, 
6/ς’ 1-4). 
«Κατά μια ειδική έννοια, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας έ-
χουν τοποθετηθεί στον κόσμο ως φρουροί και φωτοφόροι. Σε αυ-
τούς έχει ανατεθεί η έσχατη ειδοποίηση για έναν κόσμο που χάνε-
ται. Σε αυτούς λάμπει το θαυμάσιο φως από το Λόγο του Θεού. Σε 
αυτούς δόθηκε το πιο ιεροπρεπές έργο – η διακήρυξη των μηνυμά-
των του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου αγγέλου. Δεν υπάρ-
χει άλλο έργο τόσο μεγάλης σπουδαιότητας. Δεν τους επιτρέπεται 
κάτι άλλο να απορροφήσει την προσοχή τους.» Ε. Χουάιτ, Προ-
τροπές, τομ. 9, σ. 8. 
Η ζάντα του τροχού βρίσκεται κοντά στο σημείο επαφής με το έδα-
φος και αντιπροσωπεύει την αποστολή σχετικά με την τριπλή αγ-
γελία. Η αποστολή αυτή προστατεύει ενάντια στις θεολογικές απο-
κλίσεις και ορίζει την ευθύνη μας προς τα γεγονότα των εσχάτων 
ημερών. Πρέπει να είμαστε διαχειριστές αυτού του μηνύματος και 
να το διακηρύξουμε στον κόσμο. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι εύκολο να παρασυρθούμε με τις ημερομηνίες όταν 
μελετούμε τα γεγονότα των εσχάτων ημερών. Αν και είναι σημαντι-
κές, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κρατάμε ως κέντρο του 
μηνύματός μας στον κόσμο τον Ιησού και τη θυσία Του; 
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Πέμπτη 8 Μαρτίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Ο Χριστός θέλει να ζούμε μία αγία ζωή. Η ζωή Του απεικονίζει την 
αγιοσύνη και έτσι οφείλει να είναι και ο διαχειριστής (Εβρ. 9/θ’ 14). 
Οφείλουμε να χειριστούμε τη ζωή μας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
ευχαριστούμε τον Θεό, συμπεριλαμβανομένου και όλων αυτών 
που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Η διαχείριση είναι μία έκφραση 
αυτής της αγιοσύνης.  
Συγκρίνετε Α’ Πέτρ. 1/α’ 15,16 με Εβρ. 12/ιβ’ 14. Ποια είναι η έν-
νοια των όρων «άγιο» και «αγιοσύνη»; Πώς σχετίζονται αυτοί οι 
όροι με την διαχείριση; 
………………………………………………………………………...…. 
Οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν πως ο τροχός μίας άμαξας θα κρατούσε 
περισσότερο εάν τοποθετούνταν σίδηρος γύρω από τη ζάντα του 
τροχού. Ο τεχνίτης ζέσταινε και επιμήκυνε το μέταλλο τόσο όσο να 
μπορέσει να καλύψει τη ζάντα. Με κρύο νερό, το μέταλλο συστελ-
λόταν και είχε τέλεια εφαρμογή. Ο σίδηρος ερχόταν σε επαφή με το 
έδαφος καθώς ο τροχός γυρνούσε. Ο σίδηρος γύρω από την ζάντα 
αντιπροσωπεύει την διαχείριση. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας, 
όταν η πνευματική μας ζωή τρίβεται ενάντια στον τρόπο ζωής μας. 
Είναι όταν η πίστη μας συναντάει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής 
μέσα από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Όταν τα πιστεύω μας έρ-
χονται σε επαφή με τις σκληρές συμπλοκές της καθημερινότητας. 
Η διαχείριση είναι το εξωτερικό περιτύλιγμα του ποιοι είμαστε και τι 
κάνουμε. Δείχνει το κατά πόσο χειριζόμαστε σωστά τις επαφές και 
τη ζωή μας. Οι καθημερινές μας πράξεις που φανερώνουν τον 
Χριστό, είναι σαν τον σίδηρο στον τροχό που έρχεται σε επαφή με 
το έδαφος.  
Οι πράξεις είναι ισχυρές και πρέπει να ελέγχονται από την αφοσί-
ωσή μας στον Χριστό. Πρέπει να ζούμε με την βεβαιότητα και την 
υπόσχεση ότι: «τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χρι-
στού» (Φιλιπ. 4/δ’ 13). 
«Ο αγιασμός της ψυχής κάτω από την ενέργεια του Αγίου Πνεύμα-
τος είναι εμφύτευση της φύσης του Χριστού στην ανθρωπότητα. Η 
θρησκεία του ευαγγελίου είναι ο Χριστός στη ζωή μία ζωντανή, 
δραστήρια αρχή. Είναι η χάρη του Χριστού που αποκαλύπτεται στο 
χαρακτήρα και ενσαρκώνεται σε καλά έργα. Οι αρχές του ευαγγε-
λίου δεν μπορούν να αποχωριστούν από κανένα τμήμα της πρα-
κτικής ζωής. Κάθε γραμμή της Χριστιανικής πείρας και εργασίας 
πρέπει να είναι μία αντιπροσώπευση της ζωής του Χριστού.» Ε. 
Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 301. 
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ΣΚΕΨΗ: Δείτε την καθημερινότητά σας. Από πού φαίνεται ότι ο 
Χριστός κατοικεί και εργάζεται μέσα σας, κάνοντάς σας νέο κτίσμα; 
Τι συνειδητές επιλογές πρέπει να κάνετε ώστε η αγιοσύνη Του να 
αποκαλυφθεί μέσα από εσάς; 
 

Παρασκευή 9 Μαρτίου            Δύση ηλίου: 18:26’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αντικατάσταση του σιδήρου στους 
τροχούς της άμαξας εξαιτίας της συνεχούς επαφής του μέταλλου 
με το έδαφος. Γι’ αυτή την αλλαγή χρειάζεται πολύ δουλειά πάνω 
στον σίδηρο. Αυτή η διαδικασία αντιπροσωπεύει την διαχείριση ως 
έμπρακτο καθαγιασμό. Πρέπει να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός σε 
κάθε ζήτημα, μικρό ή μεγάλο, ακόμη κι αν η όλη διαδικασία είναι 
δύσκολη και οδυνηρή. Ακόμη και εάν αυτή η διαδικασία περιλαμ-
βάνει την χρήση χρημάτων, τις οικογενειακές σχέσεις, την εργασία 
κτλ., όλα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. 
Ορισμένες φορές, όπως όλοι ξέρουμε καλά, τα μαθήματα αυτά τα 
παίρνουμε μετά από σκληρά χτυπήματα.  
Δεν είναι εύκολο να επαναφέρεις τον σίδηρο. Ούτε είναι εύκολο να 
επαναφέρεις τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Σκεφτείτε την εμπειρία 
του Πέτρου. Ακολουθούσε πάντα τον Ιησού και δεν περίμενε ποτέ 
να ακούσει: «Πλην εγώ εδεήθην περί σου διά να μη εκλείψη η πί-
στις σου· και συ, όταν ποτέ επιστρέψης, στήριξον τους αδελφούς 
σου» (Λουκ. 22/κβ’ 32). Λίγο αργότερα, αφότου αρνήθηκε τον Ιη-
σού, η ζωή του άλλαξε μετά όμως από μία οδυνηρή εμπειρία. Υπό 
μία έννοια έγινε μία επανέναρξη της διαχείρισής του. Ο Πέτρος 
προσηλυτίστηκε εκ νέου, και η ζωή του όδευε προς νέα κατεύθυν-
ση. Μόνο όμως μετά από κάποια χτυπήματα. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι σχέση έχει ο έμπρακτος καθαγιασμός με τα λόγια του Ιησού, 
«ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' η-
μέραν» (Λουκ. 9/θ’ 23); Τι σταυρώνεται; Γαλ. 6/ς’ 14. Πώς απεικο-
νίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο η διαδικασία του καθαγιασμού; Πώς μας 
βοηθάει ο έμπρακτος καθαγιασμός να σκεφτόμαστε όπως ο Θεός; 
Α’ Κορ. 2/β’ 16. 
2.  Τι οδυνηρές στιγμές είχατε που ήταν δυνατά μαθήματα για την 
Χριστιανική ζωή και την πορεία σας με τον Κύριο; Εάν αισθάνεστε 
άνετα μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. Τι μπορούμε να διδαχθούμε 
από τις εμπειρίες των άλλων; 
3.  Πώς θα πρέπει τα πιστεύω μας, όπως το Σάββατο, η κατάστα-
ση των νεκρών κτλ, να επηρεάσουν γενικότερα τη ζωή μας; 
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10 Μαρτίου – 16 Μαρτίου                             Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΧΡΕΟΣ – ΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, 
εις όντινα οφείλετε τον φόρον τον φόρον, εις όντινα τον δασμόν τον 
δασμόν, εις όντινα τον φόβον τον φόβον, εις όντινα την τιμήν την 
τιμήν. Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν, ειμή το να αγαπάτε αλλήλους· 
διότι ο αγαπών τον άλλον, εκπληροί τον νόμον.» Ρωμαίους 13/ιγ’ 
7,8. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 37/λζ’ 21, 
Ματθ. 4/δ’ 3-10, Ματθ. 6/ς’ 33, Δευτ. 28/κη’ 12, Παρ. 13/ιγ’ 11, 
Παρ. 21/κα’ 5, Β’ Κορ. 4/δ’ 18. 
 
Μπορεί να διατεθεί κάποιος να σου δανείσει τα χρήματα που 
χρειάζεσαι και να το κάνει με καλά κίνητρα – να θέλει δηλαδή 
πράγματι να σε βγάλει από την δύσκολη οικονομική κατάσταση 
που βρίσκεσαι. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, οι άνθρωποι 
δεν δανείζουν χρήματα από καλοσύνη. Δανείζουν επειδή θέλουν 
να βγάλουν περισσότερα. 
Θα πρέπει να αποφύγουμε το χρέος. Φυσικά υπάρχουν και περι-
πτώσεις που αναγκαζόμαστε να δανειστούμε χρήματα. Ωστόσο, 
πρέπει να γίνει με σοφία και με την πρόθεση να ξεχρεώσουμε όσο 
το δυνατόν πιο σύντομα.  
Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Όταν τα παιδιά του Θεού 
ξοδεύουν χρήματα που δεν τους ανήκουν, «η απληστία και η αγά-
πη για τους επίγειους θησαυρούς γίνονται κύρια στοιχεία του χα-
ρακτήρα τους. Όσο αυτά τα στοιχεία κυριαρχούν, η σωτηρία και η 
χάρη παραμερίζονται.» Ε. Χουάιτ, Early Writtings, σ. 267. 
Πρέπει να βελτιώσουμε τις ικανότητες και τις αρετές μας στο να 
είμαστε πειθαρχημένοι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απο-
φύγουμε τα χρέη. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τι λέει η Αγία 
Γραφή για το χρέος. 
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Κυριακή 11 Μαρτίου 
 

ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Οι προφήτες και ο Ελισαίε πήγαν να κόψουν ξύλα κοντά στον Ιορ-
δάνη ποταμό όταν ξαφνικά ο σίδηρος από το τσεκούρι έπεσε στο 
νερό και ένας νέος «εβόησε και είπεν, Ω, κύριε· και τούτο ήτο δά-
νειον» (Β’ Βασ. 6/ς’ 5). Το ρήμα «δανείζομαι» σημαίνει ότι έχω την 
άδεια να χρησιμοποιήσω κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Αυτή 
η άδεια όμως έχει ρίσκο και ευθύνη. Τα δανεικά χρήματα δεν δια-
φέρουν από το δανεικό τσεκούρι. 
Ο μόνος λόγος για τον οποίο δανειζόμαστε χρήματα είναι για να τα 
ξοδέψουμε. Ρισκάροντας ότι θα είμαστε σε θέση να ξεπληρώσουμε 
το δάνειο, χωρίς κανένα απρόοπτο. Ωστόσο το μέλλον είναι αβέ-
βαιο (Εκκλ. 8/η’ 7), και πάντα υπάρχει κίνδυνος με τα δανεικά. 
Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για το χρέος; 
Ψαλμ. 37/λζ’ 21………………………………………………………….. 
Εκκλ. 5/ε’ 5……………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Δευτ. 28/κη’ 44,45……………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Μπορεί να δανειζόμαστε χρήματα νομίζοντας ότι θα τα ξοδέψουμε 
με σύνεση, αλλά ο πειρασμός να ξοδέψουμε αυτά που έχουμε, 
ακόμη και τα δανεικά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. 
Πράγματι, το να ξοδεύουμε τα δανεικά μάς επιτρέπει να ζούμε με 
τρόπους που δεν θα είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Ο πειρα-
σμός να δανειστούμε και να ξοδέψουμε είναι ο σφυγμός μίας κατα-
ναλωτικής κουλτούρας που επηρεάζει πλούσιους και φτωχούς. 
Όταν ερχόμαστε σε πειρασμό πρέπει να ζητάμε την βοήθεια του 
Θεού (Α’ Κορ. 10/ι’ 13), γιατί τα δανεικά μπορεί να αποβούν σε 
κατάρα (Δευτ. 28/κη’ 43-45). 
Μην ξεκινήσετε την κακή συνήθεια να δανείζεστε χρήματα. Εάν 
βρίσκεστε ήδη σε κάποιο δάνειο, ξεπληρώστε το όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα. Πρέπει να μάθουμε να ξοδεύουμε με σύνεση και να 
είμαστε κύριοι των χρημάτων του Θεού, και να μην κυριευόμαστε 
από τα χρήματα του κόσμου. 
Και πάλι υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαζόμαστε να δανει-
στούμε. Πρέπει όμως να γίνει με μεγάλη προσοχή και με την πρό-
θεση να αποπληρώσουμε το δάνειο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι πνευματικοί κίνδυνοι παραμονεύουν για εκείνους 
που βρίσκονται σε χρέη; 



 
78

Δευτέρα 12 Μαρτίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
 

«Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ησαύ άρτον και μαγείρευμα της φα-
κής· και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησεν· ούτως ο Ησαύ 
κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια» (Γέν. 25/κε’ 34). Ο Ησαύ ήταν ένας 
σκληρός άνθρωπος που ακολουθούσε τα πάθη του. Όταν μύρισε 
το φαγητό του αδερφού του θέλησε αμέσως να φάει, και το πιο 
πιθανό είναι να μην κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα. Κυριευό-
μενος από τα αισθήματά του, επέτρεψε την πίεση της στιγμής να 
υπερισχύσει της λογικής, και έτσι αντάλλαξε τα πρωτοτόκια με μία 
πρόσκαιρη απόλαυση. Όταν θέλησε τα πρωτοτόκια ήταν πλέον 
αργά και «δεν εύρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν μετά 
δακρύων» (Εβρ. 12/ιβ’ 17). Από την άλλη, έχουμε το παράδειγμα 
του Ιησού. Μετά από σαράντα μέρες νηστείας, και ενώ ήταν στα 
πρόθυρα λιμοκτονίας, δοκιμάστηκε από τον Σατανά τρεις φορές 
(Ματθ. 4/δ’ 3-10). Αλλά ο Ιησούς κατάλαβε τους πειρασμούς και 
παρά την αδύναμη κατάστασή Του δεν υπέκυψε. Ο Ιησούς αντι-
στάθηκε στις επιθυμίες της αμαρτίας και της ικανοποίησης, και έτσι 
μας έδειξε πως και εμείς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία. Δεν 
αντάλλαξε ούτε έχασε τα πρωτοτόκια Του και μας καλεί να γίνουμε 
συγκληρονόμοι Του (Ρωμ. 8/η’ 17, Τίτον 3/γ’ 7). Κρατάμε τα πρω-
τοτόκια μας όταν ακολουθούμε το παράδειγμα που μας άφησε ο 
Ιησούς (Α’ Κορ. 10/ι’ 13). Το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει ο 
κόσμος είναι προσωρινές εμπειρίες καθώς δεν μπορεί να δώσει 
τίποτα για το μετά. Το να ζούμε για τον εαυτό μας έρχεται σε αντί-
θεση με το να ζούμε για τον Θεό. 
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για τους κίνδυνους της 
πρόσκαιρης απόλαυσης, ακόμη και από πιστούς; Β’ Σαμ. 11/ια’ 2-
4, Γεν. 3/γ’ 6, Φιλιπ. 3/γ’ 19, Α’ Ιωάν. 2/β’ 16, Ρωμ. 8/η’ 8. 
………………………………………..…………………………………… 
Η επιθυμία της άμεσης ικανοποίησης είναι ένδειξη ενός ανεξέλε-
γκτου νου, είναι ο εχθρός της υπομονής που υπονομεύει τους μα-
κροπρόθεσμους στόχους, βλάπτοντας την υπευθυνότητα. Η καθυ-
στέρηση της ικανοποίησης είναι μία αρχή που μαθαίνεται, μία ικα-
νότητα ζωής που μας βοηθάει να διαχειριστούμε καταστάσεις και 
πιέσεις, και ιδιαίτερα τους πειρασμούς που ο κόσμος προσφέρει, 
όπως τον ασύνετο δανεισμό. Αυτή η ιδέα ωστόσο δεν είναι δημο-
φιλής στον κόσμο της άμεσης ικανοποίησης και αμοιβής, και του 
γρήγορου πλουτισμού. Από τη στιγμή που βιώνουμε την άμεση 
ικανοποίηση το πιθανότερο είναι να επιλέγουμε συνεχώς την άμε-
ση αμοιβή. Οι διαχειριστές των αγαθών του Θεού δεν πρέπει να 
πέσουν σ’ αυτήν την παγίδα. 
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Τρίτη 13 Μαρτίου 
 

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 
 

«Θησαυρός πολύτιμος και μύρα ευρίσκονται εν τω οίκω του σο-
φού· ο δε άφρων άνθρωπος καταδαπανά αυτά» (Παρ. 21/κα’ 20). 
Το εδάφιο αυτό αντιπαραθέτει την διαχείριση με σύνεση και οικο-
νομία, με την ασυλλόγιστη δαπάνη. Οι άφρονες δεν σκοπεύουν να 
ζήσουν με τα μέσα που διαθέτουν. Ξοδεύουν ασυλλόγιστα τα υ-
πάρχοντά τους, ακόμη και τα δανεικά, επειδή πιστεύουν ότι κάνο-
ντας οικονομία θα δυσκολέψουν τη ζωή τους. Ακόμη κι αν χρεια-
στεί να δανειστούμε χρήματα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι 
είναι απαραίτητο να ζήσουμε συνετά με τα μέσα που διαθέτουμε. 
Οι πλούσιοι από την άλλη μπορούν να ζήσουν με τα μέσα που δι-
αθέτουν. Το πρόβλημά τους ωστόσο είναι ότι συνεχώς ανησυχούν 
για την περιουσία τους και την διατήρησή της. Όταν οι άνθρωποι 
έχουν μικρό εισόδημα, ανησυχούν για την διατήρηση της ζωής 
τους και όχι για την απόκτηση περιουσίας. Παρόλα αυτά, στην Αγία 
Γραφή βρίσκουμε συμβουλές για το πώς να ζούμε με τα μέσα μας, 
ανεξαρτήτου της οικονομικής μας κατάστασης. Ο Παύλος συνιστά 
κάτι υπερβολικά απλό: «Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας 
αρκώμεθα εις ταύτα» (Α’ Τιμ. 6/ς’ 8). Ο Παύλος δεν θεωρούσε τα 
επίγεια αγαθά τόσο σημαντικά, επειδή για εκείνον ήταν αρκετό το 
να ζει με τον Χριστό (Φιλιπ. 1/α’ 21). 
Ποια αρχή πρέπει να θυμόμαστε πριν από οτιδήποτε άλλο; Ματθ. 
6/ς’ 33. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έτσι ζούμε; 
...…………………………………………………………………………... 
Πρέπει να βλέπουμε τους πόρους μας όχι ως μισθό αλλά ως πη-
γές που έχουμε την ευθύνη να διαχειριστούμε. Με έναν προϋπολο-
γισμό μπορούμε να το πετύχουμε. Η προετοιμασία του προϋπολο-
γισμού είναι μία ικανότητα που πρέπει να μελετηθεί με προσοχή. 
Χρειάζεται πειθαρχημένη εφαρμογή και προσπάθεια, για μία πετυ-
χημένη διαχείριση ενός ισορροπημένου οικονομικού πλάνου (Παρ. 
14/ιδ’ 15). Εάν είμαστε αφοσιωμένοι στην επιτυχία του οικονομικού 
σχεδιασμού, τότε θα αποφύγουμε τα οικονομικά λάθη. Εάν αντιμε-
τωπίζετε πρόβλημα με τη διαχείριση χρημάτων ορίστε έναν προϋ-
πολογισμό. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκος. Μπορεί να είναι 
απλώς η καταγραφή όλων των εξόδων σας για μερικούς μήνες, και 
ο υπολογισμός των κατά μέσο όρο μηνιαίων εξόδων σας. Το ση-
μαντικό είναι να ζείτε με τα μέσα που διαθέτετε και να κάνετε ό,τι 
μπορείτε για να αποφύγετε τα χρέη.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Λουκ. 14/ιδ’ 27-30. Τι μπορούμε να διδαχθούμε 
από αυτό το παράδειγμα; 
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Τετάρτη 14 Μαρτίου 
 

ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ 
 

Διαβάστε Δευτ. 28/κη’ 12. Τι διαβάζουμε για τον κίνδυνο να χρεω-
θούμε πολύ; Ποια αρχή βλέπουμε εδώ; 
………………………………………..…………………………………… 
Είναι κοινή λογική να αποφύγουμε όσο μπορούμε τα χρέη. Η Αγία 
Γραφή μας αποθαρρύνει να γίνουμε εγγυητές για άλλους (Παρ. 
17/ιζ’ 18, 22/κβ’ 26). Τα χρέη μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον 
και μας αναγκάζουν να υποτασσόμαστε στις απαιτήσεις τους εξαι-
τίας της οικονομικής μας αδυναμίας. Είναι κάτι που οι Χριστιανοί 
δυσκολεύονται να αρνηθούν και να διαχειριστούν. Τα χρέη δεν εί-
ναι απαραιτήτως κάτι κακό, αλλά δεν συμβάλλουν και στην ενδυ-
νάμωση της πνευματικής μας ζωής. «Πρέπει να είμαστε αυστηροί 
ως προς την οικονομία διαφορετικά κινδυνεύουμε να χρεωθούμε. 
Μην ξεπερνάτε τα όρια. Αποφύγετε τα χρέη όπως θα αποφεύγατε 
και την λέπρα.» Ε. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 272. 
Τα χρέη μπορεί να γίνουν οικονομικά δεσμά, «ο δανειζόμενος είναι 
δούλος του δανείζοντος» (Παρ. 22/κβ’ 7). Επειδή ο δανεισμός είναι 
μέρος του επαγγελματικού και οικονομικού μας κόσμου, νομίζουμε 
ότι είναι και κάτι το φυσιολογικό. Άλλωστε έθνη ολόκληρα είναι 
χρεωμένα, γιατί λοιπόν και οι ιδιώτες να μην έχουν χρέη; Αυτή ό-
μως η στάση δεν είναι σωστή. 
«Συνάψτε μία ιερή διαθήκη με τον Θεό μέσω των ευλογιών Του να 
ξεπληρώσετε τα χρέη σας, ώστε να μη χρωστάτε σε κανέναν τίπο-
τα και να ζείτε με το ψωμί σας. Είναι πολύ εύκολο προετοιμάζοντας 
το τραπέζι σας να βάλετε στην άκρη είκοσι πέντε λεπτά. Φροντίστε 
για τα λεπτά και τα δολάρια θα τακτοποιηθούν. Ξοδεύοντας λίγο 
από εδώ και λίγο από εκεί, στο τέλος καταλήγουμε χωρίς χρήματα. 
Απαρνηθείτε τις περίσσειες δαπάνες όσο είστε χρεωμένοι… Μην 
αποθαρρύνεστε, μη διστάζετε, μην οπισθοδρομείτε. Απαρνηθείτε 
τις απολαύσεις, τις επιθυμίες των ορέξεών σας, αποταμιεύστε χρή-
ματα και ξεχρεώστε. Κάντε το όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όταν 
θα είστε ελεύθεροι και δεν θα χρωστάτε σε κανέναν, θα έχετε πε-
τύχει μία μεγάλη νίκη.» Ε. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 
257. Το χρέος είναι ένα σαθρό θεμέλιο για τους Χριστιανούς. Μπο-
ρεί να βλάψει την πνευματική μας εμπειρία και να επηρεάσει την 
δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε το έργο του Θεού. Μας α-
ποστερεί τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους άλλους, και μας κλέ-
βει τις ευλογίες από τον Θεό. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες επιλογές μπορείτε να κάνετε ώστε να αποφύγετε τα 
μη αναγκαία χρέη; Τι χρειάζεται να στερηθείτε για να μη χρεωθείτε; 
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Πέμπτη 15 Μαρτίου 
 

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ 
 

Τα μυρμήγκια προετοιμάζονται, αποταμιεύοντας για τον χειμώνα 
(Παρ. 6/ς’ 6-8). Είμαστε σοφοί όταν ακολουθούμε το παράδειγμά 
τους και αποταμιεύουμε χρήματα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο 
σκοπός της αποταμίευσης είναι να έχουμε διαθέσιμες πηγές για τα 
έξοδα ή τις ανάγκες μας και να μη σπαταλάμε όσα κερδίζουμε. Η 
διαχείριση των χρημάτων απαιτεί σοφία, προϋπολογισμό, και πει-
θαρχία. Εάν αποταμιεύουμε μόνο για τον εαυτό μας τότε κλέβουμε 
την περιουσία του Θεού και δεν την διαχειριζόμαστε. «Όταν ξοδεύ-
ουμε ασυλλόγιστα είμαστε διπλά ζημιωμένοι. Δεν χάνουμε απλώς 
χρήματα, αλλά χάνουμε και την ευκαιρία να βγάλουμε χρήματα. 
Εάν τα αποταμιεύαμε θα πολλαπλασιάζονταν στη γη ή στον ουρα-
νό μέσω των προσφορών… Η αποταμίευση είναι μία πράξη πει-
θαρχίας που δείχνει κυριαρχία προς τα χρήματα. Αντί να αφήσουμε 
τα χρήματα να μας παρασύρουν εκεί που έχουμε την τάση, απο-
κτάμε εμείς τον έλεγχο.» Randy C. Alcorn, Money, Possessions 
and Eternity, σ. 328. 
Διαβάστε Παρ. 13/ιγ’ 11,18 και 21/κα’ 5. Τι συμβουλές δίνονται για 
καλύτερη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων; 
..…………………………………………………………………………… 
Οι διαχειριστές αποταμιεύουν για τις ανάγκες της οικογένειας και 
επενδύουν στον ουρανό καθώς χειρίζονται την περιουσία του 
Θεού. Δεν έχει να κάνει με το πόσα έχει κανείς, αλλά με το εάν α-
κολουθεί την Βιβλική διαχείριση, ανεξαρτήτου οικονομικής κατά-
στασης. Η αποταμίευση για τις ανάγκες της οικογένειας πρέπει να 
γίνεται με σύνεση. Για να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε απώ-
λεια πρέπει να αποφύγουμε τους κινδύνους (Εκκλ. 11/ια’ 1,2), ελα-
χιστοποιώντας τις δαπάνες μας σε σχέση με τις ανάγκες μας (Παρ. 
24/κδ’ 27), και επιζητώντας σωστές συμβουλές (Παρ. 15/ιε’ 22). 
Όταν οι ανάγκες καλύπτονται και η περιουσία σου αυξάνει, πρέπει 
να θυμάσαι «Κύριον τον Θεόν σου· διότι αυτός είναι, όστις σε δίδει 
δύναμιν να αποκτάς πλούτη» (Δευτ. 8/η’ 18). Το πιο ασφαλές ε-
πενδυτικό πλάνο Θεϊκής διαχείρισης είναι να αποταμιεύουμε στην 
ουράνια βασιλεία (Ματθ. 13/ιγ’ 44). Εκεί δεν υπάρχουν ρίσκα, κλέ-
φτες, ή κατάρρευση αγορών. Είναι σαν να έχεις ένα πορτοφόλι 
που ποτέ δεν θα παλαιώσει (Λουκ. 12/ιβ’ 33). Δεχόμενοι τον Χρι-
στό ανοίγουμε έναν λογαριασμό, και η επιστροφή των δεκάτων και 
των προσφορών είναι οι καταθέσεις. Με λίγα λόγια, όσο πρέπει να 
τακτοποιούμε τους λογαριασμούς μας εδώ στη γη, άλλο τόσο πρέ-
πει να έχουμε πάντοτε την προσοχή μας στις αιώνιες αλήθειες.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Κορ. 4/δ’ 18. Πώς μπορούμε να έχουμε πά-
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ντοτε αυτήν την αλήθεια μπροστά μας, ζώντας ως υπεύθυνοι δια-
χειριστές; 
 

Παρασκευή 16 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:32’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Κάθε φυσική ικανότητα, δεξιοτεχνία ή χάρισμα προέρχονται από 
τον Θεό, είτε τα έχουμε από τη γέννησή μας, είτε τα διδαχτήκαμε, ή 
και τα δύο. Το σημαντικό είναι τι κάνουμε μ’ αυτές τις ικανότητες. Ο 
Θεός περιμένει από τους διαχειριστές να είναι κύριοι των ικανοτή-
των τους μέσα από εκπαίδευση και εφαρμογή (Εκκλ. 10/ι’ 10). Ο 
Βεσελεήλ ήταν γεμάτος «πνεύματος θείου, σοφίας συνέσεως και 
επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας» (Έξ. 35/λε’ 31). Μαζί με τον 
Ελιάβ (εδ. 34) είχαν την ικανότητα να διδάξουν στους άλλους την 
τέχνη τους. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές και να 
μηδενίσουμε τα χρέη ενώ ζούμε σ’ αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να 
αναπτύσσουμε συνεχώς τις ικανότητές μας μέσα από μελέτη και 
εφαρμογή των όσων μαθαίνουμε. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων μας 
θα μας βοηθήσει να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στον Θεό και 
να γίνουμε καλοί διαχειριστές. Στην παραβολή των ταλάντων βλέ-
πουμε ότι στον κάθε δούλο δόθηκαν τάλαντα «κατά την ιδίαν αυτού 
ικανότητα» (Ματθ. 25/κε’ 15). Οι δύο εξ αυτών πολλαπλασίασαν τα 
τάλαντά τους, ενώ ο τρίτος το έθαψε. Θα πρέπει να επιδιώκουμε 
συνεχώς την βελτίωση. Θάβοντας το τάλαντο δεν εκδηλώνουμε 
καμία ικανότητα. Η διαχείριση των χρημάτων, η εξόφληση των 
χρεών, η καλλιέργεια της πειθαρχίας, και η εφαρμογή, αναπτύσ-
σουν ικανότητες που ευλογούνται από τον Θεό. Για να πετύχουμε 
και να γίνουμε καλοί σε κάτι, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συ-
νεχώς.  
«Όταν τα μαθήματα της Βίβλου συνυφαίνονται με την καθημερινή 
ζωή, ασκούν μία βαθιά και μόνιμη επίδραση στο χαρακτήρα. Τα 
μαθήματα αυτά μάθαινε και εφήρμοζε ο Τιμόθεος. Όχι πως διέθετε 
καταπληκτικά ταλέντα. Το έργο του όμως ήταν πολύτιμο επειδή τις 
ικανότητες που του είχε δώσει ο Θεός τις χρησιμοποιούσε για την 
υπηρεσία του Κυρίου.» Ε. Χουάιτ, Π. Α. σ. 179. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ο αυτοέλεγχος είναι πολύ σημαντικός για έναν Χριστιανό, ιδιαί-
τερα όταν η έλλειψή του οδηγεί σε οικονομικές δυσκολίες. Πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε όσους διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο; 
2.  Διαβάστε Ρωμ. 13/ιγ’ 7,8. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα 
λόγια αυτά; 
3.  Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε εάν έ-
χουμε κάποιο χρέος, επειδή ο Ιησούς έρχεται σύντομα. Τι θα τους 
απαντούσατε; 
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17 Μαρτίου – 23 Μαρτίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν 
αυτού; φυλάττων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε 
εξεζήτησα· μη με αφήσης να αποπλανηθώ από των προσταγμά-
των σου. Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγιά σου, διά να μη αμαρ-
τάνω εις σε.» Ψαλμοί 119/ριθ’ 9-11. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εφεσ. 5/ε’ 15-17, 
Κολ. 3/γ’ 23, Λουκά 12/ιβ’ 35-48, Ιακ. 4/δ’ 14, Πράξ. 3/γ’ 21, Α’ 
Κορ. 9/θ’ 24-27. 
 
Οι συνήθειές μας φανερώνουν τον σκοπό και την κατεύθυνση στη 
ζωή μας. Οι διαχειριστές που αναπτύσσουν καλές συνήθειες είναι 
οι πιο πιστοί διαχειριστές. Ο Δανιήλ είχε την συνήθεια να προσεύ-
χεται καθημερινά (Δαν. 6/ς’ 10). Η συνήθεια του Παύλου ήταν να 
πηγαίνει στη συναγωγή (Πράξ. 17/ιζ’ 1,2). Επίσης αναφέρει, «Μη 
πλανάσθε· Φθείρουσι τα καλά ήθη αι κακαί συναναστροφαί» (Α’ 
Κορ. 15/ιε’ 33). Οφείλουμε να καλλιεργούμε τις καλές συνήθειες 
προκειμένου να τις αντικαταστήσουμε με τις κακές.  
«Γινόμαστε αυτό που οι συνήθειές μας, μας κάνουν. Η ζωή εκείνων 
που έχουν καλές συνήθειες και είναι πιστοί σε κάθε τους καθήκον, 
θα λάμπει και θα ρίχνει ηλιαχτίδες φωτός στον δρόμο των άλλων.» 
Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 4, σ. 452. 
Ο δρόμος που δημιουργεί μία συνήθεια είναι ο συντομότερος δρό-
μος για να πάρεις την αμοιβή που αποζητάς. Η συνήθεια είναι μία 
βαθειά ριζωμένη απόφαση. Με άλλα λόγια δεν το σκέφτεσαι, α-
πλώς το κάνεις. Η συνήθεια μπορεί να είναι καλή αλλά και πολύ 
κακή, ανάλογα μ’ αυτό που κάνεις. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε 
δυνατές συνήθειες που θα βοηθήσουν τον διαχειριστή να διεξάγει 
τις υποθέσεις του Θεού.  
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Κυριακή 18 Μαρτίου 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΑ: ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΑΣ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

Όλοι έχουμε συνήθειες. Το θέμα είναι τι είδους συνήθειες είναι αυ-
τές; Καλές ή κακές; Από όλες τις καλές συνήθειες ενός Χριστιανού, 
η πιο σημαντική είναι να έχει ως πρώτο μέλημά του καθημερινά το 
να επιζητά τον Θεό.  
«Κάθε μέρα αφιερώνετε τον εαυτό σας, ψυχή, σώμα, και πνεύμα 
στον Θεό. Αποκτήστε συνήθειες αφοσίωσης και εμπιστευτείτε πε-
ρισσότερο τον Σωτήρα σας.» Ε. Χουάιτ, Mind, Character, and Per-
sonality, τομ.1, σ.15. Με μία συνήθεια σαν και αυτή θα μπορέσου-
με να εισέλθουμε στη στενή οδό που οδηγεί στη ζωή (Ματθ. 7/ζ’ 
14). 
Ο Θεός είπε, «μη έχης άλλους θεούς πλην εμού» (Έξ. 20/κ’ 3). Στα 
πλαίσια των βασικών μας αναγκών, ο Ιησούς είπε, «Ζητείτε πρώ-
τον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού» (Ματθ. 6/ς’ 
33) και «θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης 
της καρδίας υμών» (Ιερ. 29/κθ’ 13). 
Διαβάστε Ματθ. 22/κβ’ 37,38, Πράξ. 17/ιζ’ 28, Εφεσ. 5/ε’ 15-17 και 
Κολ. 3/γ’ 23. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το πώς να έχουμε τον 
Θεό πρώτο στη ζωή μας; 
…………………………………………………………………………… 
Καλύτερο παράδειγμα του να έχουμε πρώτο τον Θεό στη ζωή μας 
από αυτό που μας άφησε ο Ιησούς δεν υπάρχει. Ο Ιησούς είχε τον 
Πάτερα υπεράνω όλων. Την προτεραιότητά Του αυτή την βλέπου-
με το Πάσχα όταν για πρώτη φορά, ως παιδί, επισκέφθηκε την Ιε-
ρουσαλήμ. Όταν η μητέρα Του Τον επέπληξε της είπε, «δεν ηξεύ-
ρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός μου;» (Λουκ. 2/β’ 46,49). 
Κατά την επίγεια ζωή Του ο Ιησούς ανυπομονούσε να επικοινωνεί 
με τον Πατέρα Του, γεγονός που φαίνεται από τη συνήθειά Του 
στην προσευχή. Αυτή Του την συνήθεια οι μαθητές δεν μπορού-
σαν να την κατανοήσουν πλήρως. Όλες οι δυνάμεις του σκότους 
δεν μπορούσαν να χωρίσουν τον Ιησού από τον Πατέρα, επειδή η 
συνήθειά Του ήταν να είναι σε συνεχή επαφή με Εκείνον. Μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του εάν αποφασίσουμε 
να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και τη 
διάνοια (Ματθ. 22/κβ’ 37). Μέσα από την προσευχή και την μελέτη 
του Λόγου του Θεού, και επιδιώκοντας να μοιάσουμε στον χαρα-
κτήρα τον Ιησού, θα αποκτήσουμε τη συνήθεια να επιζητούμε 
πρώτα τον Θεό στη ζωή μας. Ποια καλύτερη συνήθεια για τους 
Χριστιανούς από αυτήν; 
ΣΚΕΨΗ: Είναι ο Θεός προτεραιότητα στη ζωή μου; Πώς μπορώ να 
το γνωρίζω; 
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Δευτέρα 19 Μαρτίου 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΣΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 

Διαβάστε Λουκ. 12/ιβ’ 35-48. Σύμφωνα μ’ αυτήν την παραβολή 
ποια πρέπει να είναι η στάση μας ως προς την Δευτέρα Παρουσία 
του Ιησού; Γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της 
Δευτέρας Παρουσίας; 
…..………………………………………………………………………… 
Η διαχείριση πρέπει να εξασκείται υπό το φως της επιστροφής του 
Ιησού. Ο χαρακτήρας των άπιστων οικονόμων που προσποιούνται 
ότι είναι πιστοί, θα φανερωθεί κάποια στιγμή από τις πράξεις τους, 
μιας και οι πιστοί οικονόμοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
σαν να ήταν ο κύριός τους παρών. Ζούνε για το μέλλον και εργά-
ζονται πιστά κάθε μέρα. «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρα-
νοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χρι-
στον» (Φιλιπ. 3/γ’ 20). 
Ο Αβραάμ απέβλεπε στην αιώνια πόλη (Εβρ. 11/ια’ 10), και ο 
Παύλος στην επιστροφή του Χριστού (Εβρ. 10/ι’ 25). Ενατένιζαν 
προσδοκώντας, σχεδιάζοντας, και όντας έτοιμοι ανά πάσα στιγμή 
να συναντήσουν τον Ιησού. Πρέπει και εμείς να αναπτύξουμε αυ-
τήν τη συνήθεια αποβλέποντας στην κλιμάκωση του ευαγγελίου 
(Τίτον 2/β’ 13). Αντί να ρίχνουμε φευγαλέες ματιές στις προφητείες, 
πρέπει συνεχώς να κοιτάζουμε, να προσέχουμε και να ενεργούμε, 
έχοντας κατά νου ότι με την επιστροφή του Ιησού, μας περιμένει η 
αιωνιότητα. Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγουμε άγριες και φα-
νταστικές εικασίες για τα γεγονότα των εσχάτων ημερών. Η υπό-
σχεση της Δευτέρας Παρουσίας δίνει κατεύθυνση στη ζωή μας, 
δίνει σωστή προοπτική για το παρόν, και μας βοηθάει να θυμόμα-
στε τι είναι σημαντικό στη ζωή. Η συνήθεια να αποβλέπουμε στην 
επιστροφή του Ιησού δίνει στον διαχειριστή νόημα και σκοπό. 
Ο Σταυρός προετοίμασε τον δρόμο για τη συνάντησή μας με τον 
Λυτρωτή. Κοιτάζουμε για τα σημεία στην Αγία Γραφή που δείχνουν 
στην έλευση του Χριστού με τη δόξα του Πατέρα και των αγγέλων 
(Μάρκ. 8/η’ 38). «Επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, 
αλλ' εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα 
δε μη βλεπόμενα αιώνια» (Β’ Κορ. 4/δ’ 18). Ναι, ο θάνατος πρέπει 
να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε την προσωρινότητα των 
πραγμάτων. Πρέπει να ζούμε υπό το φως της υπόσχεσης της επι-
στροφής του Χριστού, μίας υπόσχεσης που πρέπει να επηρεάσει 
τη ζωή κάθε Χριστιανού διαχειριστή. Ας αποκτήσουμε αυτήν την 
συνήθεια και ας ζούμε προσδοκώντας την επιστροφή Του. Αυτό 
άλλωστε δηλώνει και η ονομασία μας ως εκκλησία.  
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Τρίτη 20 Μαρτίου 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΑ: ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

«Διότι ημείς είμεθα χθεσινοί, και δεν εξεύρομεν ουδέν, επειδή αι 
ημέραι ημών επί της γης είναι σκιά» (Ιώβ 8/η’ 9). 
Μπορούμε να σταματήσουμε ένα ρολόι, αλλά όχι και τον χρόνο. Ο 
χρόνος δεν περιμένει, κυλλά ακόμη και αν εμείς μείνουμε ακίνητοι 
και δεν κάνουμε τίποτα.  
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για τον χρόνο μας εδώ στη 
γη; Ιάκ. 4/δ’ 14, Ψαλμ. 90/ϟ’ 10,12, 39/λθ’ 4,5, Εκκλ. 3/γ’ 6-8. Πόσο 
πολύτιμος είναι ο χρόνος μας εδώ; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Τη στιγμή που ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος και δεν αναπλη-
ρώνεται, είναι σημαντικό οι Χριστιανοί να είναι καλοί διαχειριστές. 
Πρέπει να αποκτήσουμε τη συνήθεια να χρησιμοποιούμε τον χρό-
νο με σύνεση, εστιάζοντας σε ό,τι έχει σημασία γι’ αυτήν τη ζωή και 
την αιώνια. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τον χρόνο σύμφωνα μ’ αυτά 
που ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι σημαντικά, γιατί εάν ο χρόνος 
τελειώσει δεν αναπληρώνεται. Εάν χάσουμε χρήματα, κάποια 
στιγμή μπορεί να τα κερδίσουμε ξανά, και ίσως περισσότερα από 
όσα χάσαμε εξαρχής. Όμως δεν ισχύει το ίδιο και με τον χρόνο. 
Μία στιγμή που χάνεται, χάνεται για πάντα. Είναι αδύνατον να α-
νακτήσουμε μία χαμένη στιγμή του παρελθόντος. Γι’ αυτό ο χρόνος 
είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά που μας δόθηκαν από τον Θεό. 
Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε συνετά την κάθε στιγμή 
που μας δίνεται. 
«Ο χρόνος μας ανήκει στο Θεό. Κάθε στιγμή είναι δική Του και έ-
χουμε την υπέρτατη υποχρέωση να την αξιοποιήσουμε για την δό-
ξα Του. Από τα τάλαντα που μας έδωσε, για κανένα δεν θα ζητήσει 
πιο λεπτομερή λογαριασμό όσο για τον καιρό μας. Ανυπολόγιστη 
είναι η αξία του χρόνου. Ο Χριστός θεωρεί κάθε στιγμή πολύτιμη 
και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Η ζωή είναι τόσο σύντομη που 
δεν πρέπει να σπαταληθεί. Έχουμε μόνο λίγες μέρες χάρης για να 
ετοιμαστούμε για την αιωνιότητα. Δεν έχουμε χρόνο για σπατάλη, 
χρόνο για εγωιστικές απολαύσεις, χρόνο για να υποθάλπουμε α-
μαρτίες.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 265. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εφεσ. 5/ε’ 15,16. Πώς μπορούμε να εφαρμό-
σουμε αυτά τα λόγια του Παύλου; 
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Τετάρτη 21 Μαρτίου 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΑ: ΥΓΙΗΣ ΝΟΥΣ, ΣΩΜΑ, ΚΑΙ ΨΥΧΗ 
 
Δημιουργηθήκαμε τέλειοι – νοητικά, σωματικά, και πνευματικά. Η 
αμαρτία φυσικά τα κατέστρεψε όλα. Τα καλά νέα του ευαγγελίου, 
μεταξύ άλλων, είναι η Θεϊκή αποκατάσταση.  
Διαβάστε Πράξ. 3/γ’ 21 και Αποκ. 21/κα’ 1-5. Τι ελπίδα υπάρχει 
εδώ για εμάς; Πώς πρέπει να ζούμε καθώς περιμένουμε την τελική 
αποκατάσταση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Χριστός εργάστηκε ακατάπαυστα όσο ήταν στη γη για να εξυ-
ψώσει την ανθρωπότητα πνευματικά, νοητικά, και σωματικά, ως 
μία πρόγευση της τελικής αποκατάστασης. Η θεραπευτική διακονία 
του Ιησού αποδεικνύει ότι, ο Θεός θέλει από τώρα να είμαστε όσο 
τον δυνατόν περισσότερο υγιής μέχρι το τέλος. Γι’ αυτό και οι δια-
χειριστές αναπτύσσουν συνήθειες που προάγουν τον υγιεινό τρό-
πο ζωής. Κατ’ αρχάς ο νους δυναμώνει όσο περισσότερο χρησι-
μοποιείται. Κάντε συνήθεια να γεμίζετε το νου σας με «όσα είναι 
αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα 
εύφημα» (Φιλιπ. 4/δ’ 8). Αυτές οι σκέψεις φέρνουν ειρήνη (Ησ. 
26/κς’ 3), και «η υγιαίνουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός» (Παρ. 
14/ιδ’ 30). Οι υγιείς συνήθειες του νου επιτρέπουν στον εγκέφαλο 
να λειτουργεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δεύτερον, οι υγι-
εινές συνήθειες όπως η γυμναστική και η σωστή διατροφή, δεί-
χνουν ότι προσέχουμε τον εαυτό μας. Η άσκηση, για παράδειγμα, 
βοηθάει στην καταπολέμηση του άγχους και στη ρύθμιση της καρ-
διακής πίεσης. Επίσης, βελτιώνει τη διάθεσή μας και είναι η καλύ-
τερη λύση αντιγήρανσης. 
Τρίτον, ο διαχειριστής αναπτύσσει καλές συνήθειες για την ενδυ-
νάμωση της ψυχής. Υψώστε την ψυχή σας στον Κύριο (Ψαλμ. 
86/πς’ 4,5) και περιμένετε (Ψαλμ. 62/ξβ’ 5). Η ψυχή θα ευοδωθεί 
καθώς περπατάμε στην αλήθεια (Γ’ Ιωάν. 2) και θα διατηρηθεί ά-
μεμπτη μέχρι την επιστροφή του Ιησού Χριστού (Α’ Θεσ. 5/ε’ 23). 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τις συνήθειες που έχετε και πώς επηρεάζουν 
την πνευματική, τη σωματική, και τη διανοητική σας υγεία. Τι επι-
λογές μπορείτε να κάνετε που θα συμβάλλουν στη βελτίωσή σας 
μέχρι την τελική αποκατάσταση; Ποιες βιβλικές υποσχέσεις μπορεί 
να επικαλεστείτε; 
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Πέμπτη 22 Μαρτίου 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΑ: ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
 
Η αυτοπειθαρχία είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
του διαχειριστή. «Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, 
αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού» (Β’ Τιμ. 1/α’ 7). Η 
λέξη σωφρονισμός συναντάται μόνο σ’ αυτό το εδάφιο της Καινής 
Διαθήκης και δηλώνει την ικανότητα να κάνουμε ότι κάνουμε με 
ισορροπημένο νου χωρίς να αποκλίνουμε από τις αρχές του Θεού. 
Η αυτοπειθαρχία, μας βοηθά να διακρίνουμε το καλό από το κακό 
(Εβρ. 5/ε’ 14), να κατανοήσουμε τις καταστάσεις που αντιμετωπί-
ζουμε, και με ηρεμία και πραότητα να αντέξουμε στις πιέσεις και 
στις περισπάσεις, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Ο Δανιήλ έκανε το 
σωστό παρά την απειλή των λιονταριών, ενώ ο Σαμψών έζησε ικα-
νοποιώντας τις ορέξεις του. Ο Ιωσήφ, επίσης, έκανε το σωστό στο 
σπίτι του Πετεφρή, σε αντίθεση με τον Σολομώντα που προσκύνη-
σε άλλους θεούς (Α’ Βασ. 11/ια’ 4,5). 
Διαβάστε Α’ Κορ. 9/θ’ 24-27. Τι λέει εδώ ο Παύλος για την αυτοπει-
θαρχία; Τι διακυβεύεται με το θέμα αυτό; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
«Ο κόσμος έχει παραδοθεί στην ασωτία. Οι πλάνες και οι μύθοι 
αφθονούν. Οι παγίδες του Σατανά για τις ψυχές πολλαπλασιάζο-
νται. Όλοι όσοι θέλουν να τελειοποιήσουν ‘‘αγιοσύνη εν φόβω 
Θεού’’ πρέπει να μάθουν το μάθημα της εγκράτειας και της αυτο-
κυριαρχίας. Οι ορέξεις και τα πάθη πρέπει να υποταχθούν στις 
ανώτερες δυνάμεις του πνεύματος. Η αυτοπειθαρχία είναι απαραί-
τητη για τη διανοητική δύναμη και την πνευματική διαύγεια που θα 
μας ικανώσει να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε τις ιερές αλή-
θειες του λόγου του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 71. 
Η αυτοπειθαρχία βελτιώνεται όταν την εξασκούμε. Ο Θεός σας κά-
λεσε να, «γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 15) και 
«γύμναζε σεαυτόν εις την ευσέβειαν» (Α’ Τιμ. 4/δ’ 7). Οι διαχειρι-
στές πρέπει να εξασκούνται στην αυτοπειθαρχία, όπως κάνουν οι 
αθλητές και οι μουσικοί. Πρέπει με τη δύναμη του Θεού να πειθαρ-
χήσουμε τον εαυτό μας σε αυτά που έχουν πραγματική αξία.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να υποτασσόμαστε στην δύναμη του 
Θεού για αυτοπειθαρχία, ώστε να είμαστε πιστοί διαχειριστές σ’ 
αυτόν τον έκπτωτο και διεφθαρμένο κόσμο; 
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Παρασκευή 23 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:39’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ο Ενώχ και ο Νώε είχαν τη συνήθεια να βαδίζουν με τον Θεό σε 
μία εποχή όπου λίγοι παρέμεναν πιστοί μέσα στον υλισμό και στη 
βία (Γέν. 5/ε’ 24, 6/ς’ 9). Κατανόησαν και δέχτηκαν τη χάρη του 
Θεού και έγιναν καλοί διαχειριστές των αγαθών και των αποστο-
λών που ο Κύριος τους εμπιστεύθηκε. Στο πέρασμα των χρόνων, 
και άλλοι άνθρωποι περπάτησαν με τον Θεό. Για παράδειγμα, ο 
Δανιήλ και οι φίλοι του κατάλαβαν, «ότι προκειμένου να παρουσια-
σθούν ως αντιπροσωπευτικοί τύποι της πραγματικής θρησκείας 
ανάμεσα στις ψεύτικες θρησκείες της ειδωλολατρίας, όφειλαν να 
έχουν διαύγεια πνεύματος και να τελειοποιήσουν ένα χριστιανικό 
χαρακτήρα. Και Δάσκαλός τους ήταν ο ίδιος ο Θεός. Διαρκώς 
προσευχόμενοι, μελετώντας με ευσυνειδησία, διατηρώντας επαφή 
με τον Αόρατο, περπάτησαν με το Θεό όπως είχε κάνει ο Ενώχ.» 
Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 332. 
Το να «περπατώ με τον Θεό» ορίζει το έργο του διαχειριστή που 
σημαίνει ότι ζει με τον Θεό κάθε μέρα. Ο σοφός διαχειριστής θα 
έχει τη συνήθεια να περπατάει με τον Θεό σε έναν κόσμο διαφθο-
ράς, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να προστατευθεί από το κακό. Για 
να είναι κανείς πιστός διαχειριστής πρέπει κατ’ αρχήν να είναι σε 
συμφωνία με τον Θεό (Αμώς 3/γ’ 3). Πρέπει να περπατάει με τον 
Χριστό (Κολ. 2/β’ 6), να περπατάει σε νέα ζωή (Ρωμ. 6/ς’ 4), να 
περπατάει με αγάπη (Εφεσ. 5/ε’ 2), με σοφία (Κολ. 4/δ’ 5), να 
περπατάει στην αλήθεια (Ψαλμ. 86/πς’ 11), να περπατάει στο φως 
(Α’ Ιωάν. 1/α’ 7), με ακεραιότητα (Παρ. 19/ιθ’ 1), να περπατάει 
σύμφωνα με το νόμο Του (Έξ. 16/ις’ 4), να περπατάει σε καλά έρ-
γα (Εφεσ. 2/β’ 10) και στον ευθύ δρόμο (Παρ. 4/δ’ 26). 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ορίστε την έννοια της ταπεινοφροσύνης και εξηγήστε το ρόλο 
της στη ζωή του διαχειριστή (Ματθ. 11/ια’ 29, Εφεσ. 4/δ’ 2, Φιλιπ. 
2/β’ 3, Ιακ. 4/δ’ 10). Γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι απαραίτητη όταν 
περπατάμε με τον Θεό; (Μιχ. 6/ς’ 8). 
2.  Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν κακές, αυτοκατα-
στροφικές συνήθειες; 
3.  Ποιες άλλες καλές συνήθειες πρέπει να έχει ο Χριστιανός δια-
χειριστής; Δείτε Τίτον 2/β’ 7, Ψαλμ. 119/ριθ’ 172, Ματθ. 5/ε’ 8. 
4.  Συζητήστε για τον χρόνο. Γιατί μοιάζει να κυλάει γρήγορα; Πώς 
κατανοούμε τι ώρα είναι; Γιατί είναι απαραίτητο να είμαστε καλοί 
διαχειριστές σ’ αυτόν τον λίγο χρόνο που μας απομένει εδώ στη 
γη;  
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24 Μαρτίου – 30 Μαρτίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

13.  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ 
των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των κα-
λών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της 
επισκέψεως.» Α’ Πέτρου 2/β’ 12. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Τιμ. 3/γ’ 1-9, 
Ιεζ. 14/ιδ’ 14, Φιλιπ. 4/δ’ 4-13, Παρ. 3/γ’ 5, Α’ Πέτρ. 2/β’ 11,12, 
Ματθ. 7/ζ’ 23, 25/κε’ 21. 
 
Ως διαχειριστές πρέπει να είμαστε μάρτυρες του Θεού που υπηρε-
τούμε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ασκούμε δυνατή και καλή 
επιρροή στους γύρω μας. Επομένως δεν πρέπει να απομονωθού-
με από τον κόσμο γύρω μας. Απεναντίας, έχουμε το προνόμιο να 
αντικατοπτρίσουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής σε εκείνους που 
δεν γνωρίζουν για τα όσα μας έχουν δοθεί. Η διαχείριση είναι μία 
πράξη ευημερίας, ενώ προσπαθούμε σύμφωνα με το κάλεσμα του 
Θεού να ζούμε ενάρετα. Ο Θεός μάς δίνει την δυνατότητα να έχου-
με διαφορετικό τρόπο ζωής (Β’ Κορ. 6/ς’ 17), κάτι που θα κάνει 
τους άλλους να αναρωτηθούν και να θέλουν να μάθουν. «Αλλά 
αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και έστε πάντοτε 
έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 
15). 
Στο τελευταίο μάθημα θα δούμε τα προσωπικά οφέλη, τα πνευμα-
τικά αποτελέσματα, τις επιτυχίες, την επιρροή μας, και το κλειδί για 
την αυτάρκη ζωή του διαχειριστή, ξέροντας ότι όλα είναι «ο Χρι-
στός εις εσάς, η ελπίς της δόξης» (Κολ. 1/α’ 27). 
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Κυριακή 25 Μαρτίου 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 
 

Η ευσέβεια είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι άνθρωποι του Θεού ζουν 
αγία ζωή (Τίτον 1/α’ 1), μιμούμενοι τον Χριστό, όντας αφοσιωμένοι 
και ευχαριστώντας Τον με τις πράξεις τους (Ψαλμ. 4/δ’ 3, Τίτον 2/β’ 
12). Η ευσέβεια είναι ένδειξη της αληθινής θρησκείας, και σ’ αυτήν 
υπάρχει η υπόσχεση για αιώνια ζωή. Καμία φιλοσοφία, πλούτη, ή 
εξουσία κτλ., δεν μπορούν να προσφέρουν μία τέτοια υπόσχεση.  
Διαβάστε Β’ Τιμ. 3/γ’ 1-9. Για ποιο πράγμα μας προειδοποιεί εδώ ο 
Παύλος που σχετίζεται με τη ζωή του πιστού διαχειριστή; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Στο βιβλίο του Ιώβ έχουμε μία περιγραφή του χαρακτήρα και των 
πράξεων του Ιώβ. Βλέπουμε να εκδηλώνεται μία ευσεβής ζωή α-
κόμη και μέσα στις θλίψεις. Επίσης, γίνεται φανερό πως ο Σατανάς 
μισεί αυτόν τον τρόπο ζωής. Ακόμη και ο Θεός δηλώνει ότι δεν υ-
πήρχαν άλλοι σαν τον Ιώβ, όσον αφορά την σταθερότητα της πί-
στης του και του τρόπου ζωής του (Ιώβ 2/β’ 3). 
«Άνθρωπος τις ήτο εν τη γη της Αυσίτιδος ονομαζόμενος Ιώβ· και 
ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον 
Θεόν και απεχόμενος από κακού» (Ιώβ 1/α’ 1). Επομένως, έχουμε 
έναν άνδρα του οποίου η πίστη δεν εκφραζόταν μόνο με λόγια ή με 
θρησκευτικές τελετές, αλλά ήταν τρόπος ζωής του (Ιώβ 1/α’ 5). Ο 
φόβος του για τον Θεό εκδηλωνόταν μέσα από την ευσεβή ζωή 
του, ακόμη και εν μέσω δυσκολιών. Το να είσαι ευσεβής δεν ση-
μαίνει ότι είσαι και τέλειος, αλλά αντικατοπτρίζει την τελειότητα στο 
περιβάλλον σου. 
Διαβάστε Ιεζ. 14/ιδ’ 14. Τι διαβάζουμε για τον χαρακτήρα αυτών 
των ανδρών; Τι κοινό έχουν που θα έπρεπε να το έχουμε όλοι μας; 
.……………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
Η διαχείριση είναι η εκδήλωση μίας ευσεβούς ζωής. Οι πιστοί δια-
χειριστές δεν δείχνουν απλώς ευσεβείς, αλλά είναι, και αυτή η ευ-
σέβεια φαίνεται στο πώς ζούνε και πώς αντιμετωπίζουν τα πράγ-
ματα που ο Θεός τούς εμπιστεύθηκε. Η πίστη τους εκφράζεται τό-
σο σε αυτά που πράττουν, όσο και σ’ αυτά που δεν πράττουν. 
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Δευτέρα 26 Μαρτίου 
 

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 
 
«Ουχί ότι λέγω τούτο διότι υστερούμαι· επειδή εγώ έμαθον να ήμαι 
αυτάρκης εις όσα έχω» (Φιλιπ. 4/δ’ 11). Εάν θέλουμε να είμαστε 
πάντοτε αυτάρκεις, από πού θα πρέπει να αντλούμε αυτάρκεια; 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
Στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο, ο Παύλος αναφέρεται σε μία 
ανόσια ομάδα ανθρώπων «νομιζόντων την ευσέβειαν ότι είναι 
πλουτισμός» (Α’ Τιμ. 6/ς’ 5). Η εξίσωση του πλούτου με την πίστη, 
είναι μία άλλη εκδήλωση υλισμού αλλά υπό την αμφίεση του Χρι-
στιανισμού.  
Είναι γεγονός ότι η ευσέβεια δεν έχει καμία σχέση με τον πλούτο. 
Αλλιώς, ορισμένοι από τους χειρότερους ανθρώπους του κόσμου 
θα ήταν ευσεβείς επειδή είναι πολύ πλούσιοι. Αντιθέτως, ο Παύλος 
αναφέρει ότι, «μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρ-
κείας» (Α’ Τιμ. 6/ς’ 6). Η ευσέβεια με την αυτάρκεια είναι σε κάθε 
περίπτωση ο μεγαλύτερος πλουτισμός, επειδή η χάρη του Θεού 
έχει μεγαλύτερη αξία από τα χρήματα. Συνεπώς, «έχοντες δε δια-
τροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα» (Α’ Τιμ. 6/ς’ 8). 
Στο τέλος όσα κι αν έχουμε, πάλι θα θέλουμε περισσότερα γιατί 
έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε έτσι.  
«Η αυτάρκεια σε καθετί είναι κάτι το σπουδαίο, ένα πνευματικό 
μυστήριο. Πρέπει να την διδαχτούμε και να την διδαχθούμε ως ένα 
μυστήριο… Η Χριστιανική αυτάρκεια είναι αυτό το γλυκό, εσωτερι-
κό, ήρεμο και γεμάτο χάρη πνεύμα που υποτάσσεται στον Θεό και 
χαίρεται στην πατρική Του σοφία πάντοτε… Είναι μία πολύτιμη 
αλοιφή, χρήσιμη και παρηγορητική για την ανήσυχη καρδιά σε δύ-
σκολους καιρούς και συνθήκες.» Jeremiah Burroughs, The Rare 
Jewel of Christian Contentment, σ. 1, 3. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ρωμ. 8/η’ 28 και Εβρ. 13/ιγ’ 5 και Φιλιπ. 4/δ’ 4-
13. Τι βλέπουμε σ’ αυτά τα εδάφια που θα μας βοηθήσει να έχουμε 
μία ικανοποιημένη ζωή; 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
  



 
93

Τρίτη 27 Μαρτίου 
 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
 

Διαβάστε Παρ. 3/γ’ 5. Τι σημαντικό μήνυμα υπάρχει εδώ για εμάς, 
ιδιαίτερα στο να μη «στηριζόμαστε» στη δική μας σύνεση; (Δείτε 
επίσης Ησ. 55/νε’ 9, Α’ Κορ. 4/δ’ 5, 13/ιγ’ 12.) 
..…………………………………………………………………………… 
Σύνθημα και στόχος των διαχειριστών του Θεού είναι, «έλπιζε επί 
Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύ-
νεσίν σου» (Παρ. 3/γ’ 5). 
Φυσικά, αυτό είναι ευκολότερο να το πεις παρά να το κάνεις. Πό-
σες φορές λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, στην αγάπη και στην 
φροντίδα Του, και όμως ανησυχούμε; Ορισμένες φορές το μέλλον 
δείχνει πολύ τρομακτικό – τουλάχιστον στα μάτια μας. Πώς μπο-
ρούμε λοιπόν, ως διαχειριστές να εμπιστευόμαστε τον Θεό; Δεί-
χνοντας πίστη και υπακοή στον Κύριο σε ό,τι κάνουμε. Η εμπιστο-
σύνη είναι κάτι που όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε τον Κύριο 
τόσο περισσότερο αυξάνεται. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο 
και η κινητήρια δύναμη του διαχειριστή, και εμφανείς μέσω των 
πράξεων. 
«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας». Η φράση «της καρ-
δίας» χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή μεταφορικά. Δείχνει ότι οι 
αποφάσεις μας προέρχονται εσωτερικά – από την ηθική μας υπό-
σταση: τον χαρακτήρα, τα κίνητρα και τις προθέσεις μας – που εί-
ναι και ο πυρήνας της ύπαρξής μας (Ματθ. 22/κβ’ 37). Είναι ευκο-
λότερο να εμπιστευτείς τον Θεό σε κάτι που δεν μπορείς να ελέγ-
ξεις. Υπό αυτήν την έννοια, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να 
Τον εμπιστευτούμε. Από την άλλη, η πραγματική εμπιστοσύνη, 
«από την καρδιά» έρχεται όταν πρέπει να επιλέξουμε για κάτι το 
οποίο οι ίδιοι μπορούμε να ελέγξουμε, και βασίζουμε την εμπιστο-
σύνη μας στον Θεό για τη σωστή εκλογή. Οι απόστολοι δείχνουν τι 
σημαίνει να εμπιστεύεσαι τον Θεό με όλη σου την καρδιά: «Από 
την φύση τους ήταν αδύναμοι και αβοήθητοι όπως κάθε άνθρωπος 
που ασχολείται με το έργο, αλλά έθεσαν την εμπιστοσύνη τους 
στον Κύριο. Η περιουσία τους είχε να κάνει με την καλλιέργεια του 
νου και της ψυχής, και αυτό είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να 
αποκτήσει εάν ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος σε ό,τι κάνει.» Ε. 
Χουάιτ, Gospel Workers, σ. 25. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι ευκολότερο να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Θεό σε 
πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Τι γίνεται όμως μ’ αυ-
τά που μπορούμε; Πώς εκδηλώνουμε την εμπιστοσύνη μας στον 
Θεό μέσα από τις επιλογές μας;  
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Τετάρτη 28 Μαρτίου 
 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΜΑΣ 
 
«Διότι ήσθε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω· περιπατείτε 
ως τέκνα φωτός» (Εφεσ. 5/ε’ 8). Ο Παύλος περιγράφει την μετα-
μόρφωση της καρδιάς σαν κάτι που είναι ορατό: Καθώς περπατά-
με στο φως (Α’ Ιωάν. 1/α’ 7, Ησ. 30/λ’ 21), η μαρτυρία της σωστής 
διαχείρισής μας θα είναι ένα φως που θα επηρεάσει τον σκοτεινό 
κόσμο. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» (Ιωάν. 8/η’ 
12). Αντικατοπτρίζουμε το φως του Θεού μέσω ενός σταθερού χα-
ρακτήρα στην καθημερινή μας συμπεριφορά. 
Πώς μπορούμε με τη διαχείρισή μας να φέρουμε δόξα στον Θεό; Τι 
επιρροή έχουν οι πράξεις μας στους άλλους; Ματθ. 5/ε’ 16, Τίτον 
2/β’ 7, Α’ Πέτρ. 2/β’ 11,12. 
…………………………………………………………………………….. 
Η διαχείριση δεν έχει να κάνει μόνο με τον χειρισμό των αγαθών 
του Θεού. Η διαχείρισή μας φαίνεται στην οικογένειά μας, στην κοι-
νωνία, στον κόσμο, και σε ολόκληρο το σύμπαν (Α’ Κορ. 4/δ’ 9). 
Με την διαχείριση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν οι 
αρχές της βασιλείας στη ζωή μας. Έτσι, μπορούμε να επηρεάσου-
με τους άλλους. Φανερώνουμε τον Χριστό μέσα από την καλοσύνη 
και την ηθική, οι οποίες φέρνουν την έγκριση του Δημιουργού.  
Το έργο της ηθικής πρέπει επίσης να έρχεται σε συμφωνία με τις 
διαχειριστικές μας αξίες. Μέσα από την εργασία, η διαχείριση ενός 
δίκαιου ατόμου μπορεί να γίνει εμφανής. «Και θέλει εξάξει ως φως 
την δικαιοσύνην σου και την κρίσιν σου ως μεσημβρίαν» (Ψαλμ. 
37/λζ’ 6). Ακόμη και στη δουλειά η επιρροή του διαχειριστή δεν 
μπορεί να κρυφτεί (Λουκ. 11/ια’ 33), αλλά φαίνεται όπως μία πόλη 
χτισμένη πάνω σε λόφο (Ματθ. 5/ε’ 15). Όταν ζούμε κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, στο σπίτι και στη δουλειά μας, θα επηρεάσουμε όσους μας 
περιβάλλουν.  
«Το κάθε πράγμα στη φύση έχει καθορισμένο έργο και κανένα δεν 
παραπονιέται για τη θέση του. Στα πνευματικά ζητήματα οι άν-
θρωποι έχουν τη δική τους εργασία. Ο τόκος που ο Θεός ζητάει 
είναι ανάλογος με το κεφάλαιο που έχει εμπιστευθεί, ανάλογος με 
το δώρο του Χριστού… Τώρα είναι ο καιρός και το προνόμιό σας 
να… δείξετε σταθερότητα στον χαρακτήρα που θα σας κάνει να 
έχετε ηθική αξία. Ο Χριστός έχει δικαίωμα στην υπηρεσία σας. 
Στηριχτείτε σ’ Αυτόν με όλη σας την καρδιά.» Ε. Χουάιτ, This Day 
With God, σ. 243. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η επιρροή σας στο χώρο εργασίας σας και στο 
σπίτι σας; Τι μήνυμα δίνετε για την πίστη σας; 
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Πέμπτη 29 Μαρτίου 
 

ΟΣΑ ΘΕΛΟΥΜΕ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ) ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ 
 

Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σ’ αυτή τη γη, έχοντας τον ουρανό – 
τον τέλειο, όμορφο, και ειρηνικό τόπο – ως τελικό προορισμό μας 
(Εβρ. 11/ια’ 13,14). Μέχρι τότε, πρέπει να ζούμε εδώ. Στον Χριστι-
ανισμό, ιδιαίτερα όπως φανερώνεται στην Μεγάλη Διαμάχη, δεν 
επιτρέπεται η ουδετερότητα. Είτε ζούμε για τον Θεό, είτε για τον 
εχθρό. «Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συ-
νάγει μετ' εμού σκορπίζει» (Ματθ. 12/ιβ’ 30). Σε ποια πλευρά είμα-
στε θα φανεί ολοκάθαρα με την επιστροφή του Χριστού.  
Όταν ο Χριστός επιστρέψει, όλοι όσοι ισχυρίζονταν ότι Τον ακο-
λουθούσαν θα ακούσουν μία από τις δύο φράσεις. Ποιες είναι αυ-
τές και τι σημαίνουν; 
Ματθ. 25/κε’ 21………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Ματθ. 7/ζ’ 23……………………………………………………………... 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Το «εύγε» του Χριστού είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει ένας 
διαχειριστής. Η επιδοκιμασία του Θεού για τις προσπάθειες μας να 
διαχειριστούμε τα αγαθά Του θα μας φέρει μεγάλη χαρά που κά-
ναμε ό,τι μπορούσαμε, και για την γνώση ότι η σωτηρία μας δεν 
βασίζεται στα έργα μας για τον Χριστό, αλλά σε αυτά που Εκείνος 
έκανε για εμάς (δείτε Ρωμ. 3/γ’ 21, 4/δ’ 6). 
Η ζωή του πιστού διαχειριστή αντικατοπτρίζει την πίστη του. Η 
προσπάθεια για εξ έργων σωτηρία φαίνεται στα λόγια εκείνων που 
προσπάθησαν να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού με τα δικά τους 
έργα (δείτε Ματθ. 7/ζ’ 21,22). Στο Ματθ. 7/ζ’ 23 βλέπουμε πόσο 
μάταιη είναι η αυτοδικαίωση.  
«Όταν οι οπαδοί του Χριστού επιστρέφουν στον Κύριο ότι Του α-
νήκει, επισωρεύουν θησαυρούς, οι οποίοι θα τους δοθούν όταν θα 
ακούσουν τα λόγια, ‘‘Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ… είσελθε εις την 
χαράν του Κυρίου σου’’.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 492. 
Εν κατακλείδι, η διαχείριση είναι ο τρόπος ζωής στον οποίο εκδη-
λώνονται οι δύο μεγάλες εντολές, αγάπα τον Θεό και τον πλησίον 
σου, και είναι η κινητήρια δύναμη για ό,τι κάνουμε.»  
ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο φαίνονται από τη διαχείρισή σας αυτές οι δύο 
μεγάλες εντολές; 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να φανερώσει την αγάπη του 
Θεού. Οι ακόλουθοί Του συνεχίζουν το έργο που Εκείνος ξεκίνησε. 
Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να ενδυναμώσουμε ο ένας 
τον άλλον. Ζητώντας το καλό των άλλων, βρίσκουμε την πραγματι-
κή ευτυχία. Είναι προς όφελος του ανθρώπου να αγαπάει τον Θεό 
και τον συνάνθρωπό του. Όσο πιο ανιδιοτελές πνεύμα έχει, τόσο 
πιο ευτυχισμένος είναι, επειδή εκπληρώνει τον σκοπό του Θεού για 
τη ζωή του.» Ε. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 24,25. 
«Αν η εκκλησία είναι ζωντανή, θα υπάρχει αύξηση και ανάπτυξη. 
Υπάρχει επίσης μία συνεχής συναλλαγή, δούναι και λαβείν, λαμ-
βάνει και επιστρέφει στον Κύριο εκείνο που Του ανήκει. Σε κάθε 
πραγματικό πιστό, ο Θεός δίνει το φως και τις ευλογίες Του και 
εκείνος τα μεταδίδει στο έργο που κάνει για τον Κύριο. Καθώς δίνει 
εκείνο που λαμβάνει, η ικανότητά του να λαμβάνει αυξάνεται. Δημι-
ουργείται χώρος για νέες προμήθειες χάρης και αλήθειες. Διαυγέ-
στερο φως και αυξημένη γνώση γίνονται δικά του. Σ’ αυτήν τη σχέ-
ση, δούναι και λαβείν, βασίζεται η ζωή και η ανάπτυξη της εκκλη-
σίας. Εκείνος που λαμβάνει αλλά δεν δίνει ποτέ, σύντομα θα στα-
ματήσει να λαμβάνει. Εάν η αλήθεια δεν ρέει από μέσα του προς 
τους άλλους, θα χάσει την ικανότητά του να λαμβάνει. Πρέπει να 
μεταδίδουμε τα αγαθά του ουρανού εάν θέλουμε να λαμβάνουμε 
νέες ευλογίες.» Ε. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 36. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς η εμπιστοσύνη μας στον Κύριο μας οδηγεί σε αυτάρκεια; 
Τι χρειάζεται για να εμπιστευόμαστε τον Θεό με όλη μας την καρ-
διά; Β’ Κορ. 10/ι’ 5. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι «τα πάντα συνερ-
γούσι προς το αγαθόν» (Ρωμ. 8/η’ 28), αλλά δύσκολο να το πιστέ-
ψουμε; Γιατί ενώ λέμε ότι εμπιστευόμαστε τον Θεό, φοβόμαστε για 
το μέλλον; 
2.  Τι είναι η διαχείριση; Γιατί η διαχείριση έχει καίριο ρόλο στην 
Χριστιανική ζωή; 
3.  Διαβάστε ξανά Ματθ. 7/ζ’ 21-23. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μίλη-
σαν έτσι; Τι καταλαβαίνουμε γι’ αυτούς από τα λόγια τους; Πώς 
είμαστε βέβαιοι ότι, ακόμη και όταν προσπαθούμε να είμαστε καλοί 
διαχειριστές, να ζούμε μία ζωή πίστης και υπακοής, και να επιδιώ-
κουμε να κάνουμε καλά έργα στο όνομα του Θεού, δεν θα πέσουμε 
στην ίδια παγίδα αυταπάτης; 
4.  Τι είδους επιρροή ασκεί η τοπική σας εκκλησία στην κοινωνία;  
 


