18 Ιουνίου – 24 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και
επί γης.» Ματθαίον 28/κη’ 18.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 27/κζ’ 1126, Ιωάν. 3/γ’ 19, Ησ. 59/νθ’ 2, Ματθ. 27/κζ’ 45,46, 49-54, Εβρ. 8/η’
1-6, Ματθ. 28/κη’ 1-20.
Σε ένα Βρετανικό περιοδικό υπήρχε μία αγγελία στην οποία ζητούνταν η δωρεά σώματος για χάρη της επιστήμης. Οι επιστήμονες
μελετούσαν την διεργασία της μουμιοποίησης, και έτσι αναζητούσαν κάποιον εθελοντή που υπέφερε από ανίατη ασθένεια και ήθελε
να δωρίσει το σώμα του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με την αγγελία, οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι είχαν βρει το
μυστικό των Αιγυπτίων και ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν το
σώμα εκατοντάδες ή και χιλιάδες ακόμη χρόνια.
(www.independent.co.uk/news/science/now-you-can-be- mummified-just-like-the-egyptians-1863896.html).
Ως Χριστιανοί δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την διατήρηση του
σώματός μας μετά τον θάνατο. Ο Θεός μάς υποσχέθηκε κάτι πολύ
καλύτερο. Με τον θάνατό Του, ο Ιησούς πλήρωσε το τίμημα για τις
αμαρτίες μας, και με την ανάστασή Του όπου «έγεινε απαρχή των
κεκοιμημένων» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 20) – ετοίμασε το έδαφος για την
αλλαγή μας σε σώματα που θα ζήσουν για πάντα.
Αυτήν την εβδομάδα θα μελετήσουμε τα τελευταία κεφάλαια του
Ματθαίου και θα δούμε την αλήθεια σχετικά με τον θάνατο και την
ανάσταση του Κυρίου μας, καθώς και την ελπίδα που μας δίνουν
αυτά τα δύο γεγονότα.

90

Κυριακή 19 Ιουνίου
ΙΗΣΟΥΣ ή ΒΑΡΑΒΒΑΣ
Διαβάστε Ματθ. 27/κζ’ 11-26. Ποιες είναι οι βαθύτερες συνέπειες
των επιλογών που δίνονται στους ανθρώπους, και των εκλογών
που εκείνοι κάνουν;
……………………………………………………………………………
Ο Βαραββάς, ο φονιάς, έπρεπε να σταυρωθεί στον μεσαίο σταυρό.
Οι άλλοι δύο εγκληματίες πιθανόν να ήταν συνεργοί του. Βαραββάς, ήταν κάτι σαν επώνυμο. Bar σημαίνει «υιός του» όπως για
παράδειγμα Βαρθολομαίος σήμαινε «υιός του Θολομαίου». Το όνομα λοιπόν του Βαραββά σήμαινε «υιός του αββά», δηλαδή «υιός
του πατέρα».
Σε πολλά από τα πρώτα χειρόγραφα ως πρώτο όνομα του Βαραββά αναφέρεται το Ιησούς (Yeshua). Ιησούς ήταν ένα συνηθισμένο
όνομα της εποχής που σημαίνει, «ο Ιεχωβά σώζει». Έτσι, το όνομα
του Βαραββά σήμαινε «ο Ιεχωβά σώζει - υιός του πατέρα». Τι ειρωνεία!
«Αυτός ο άνθρωπος είχε ισχυρισθεί ότι ήταν ο Μεσσίας. Διεκδικούσε την εξουσία να ιδρύσει μία διαφορετική τάξη πραγμάτων και
να εγκαθιδρύσει την ευταξία στον κόσμο. Με σατανική απάτη ισχυρίζονταν ότι οτιδήποτε μπορούσε να αποκτήσει με την κλοπή και
τη ληστεία, ήταν δικό του. Είχε κάνει πράγματα αξιοθαύμαστα με
σατανικές ενέργειες, είχε κερδίσει οπαδούς μεταξύ του λαού και
είχε ξεσηκώσει ανταρσία κατά της ρωμαϊκής κυβέρνησης. Με το
κάλυμμα του θρησκευτικού ενθουσιασμού ήταν ένας πωρωμένος
και απελπιστικά αχρείος άνθρωπος, προσκολλημένος στην επανάσταση και στη βιαιότητα. Προσφέροντας στο λαό την εκλογή μεταξύ αυτού του ανθρώπου και του αθώου Σωτήρα, ο Πιλάτος
σκέφθηκε να ξυπνήσει μέσα τους κάποιο συναίσθημα δικαιοσύνης.
Έλπιζε να κερδίσει τη συμπάθειά τους για τον Ιησού, φερόμενος
αντίθετα από ότι οι ιερείς και οι άρχοντες του λαού.» Ε. Χουάιτ,
Ζ.Χ. σ. 705.
Ο Πιλάτος έκανε λάθος. Χωρίς την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος,
οι άνθρωποι θα πάρουν την λάθος απόφαση, πνευματικά, όπως
έγινε και με το πλήθος. Στο τέλος, όλοι θα κληθούμε να επιλέξουμε
μεταξύ του Χριστού ή του Βαραββά, μεταξύ του Χριστού ή του διεφθαρμένου κόσμου, μεταξύ ζωής ή θανάτου. «Και αύτη είναι η
κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα
αυτών» (Ιωάν. 3/γ’ 19).
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί προτιμάμε το σκοτάδι από το φως; Πώς βλέπουμε
στη ζωή μας αυτήν την έμφυτη τάση; Τι μας δείχνει αυτό για την
αμαρτωλή μας φύση και την ανάγκη μας να υποταχθούμε ολοκληρωτικά στον Κύριο;
Δευτέρα 20 Ιουνίου
Ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ
Διαβάστε Ματθ. 27/κζ’ 45,46. Ποιο είναι το νόημα αυτής της κραυγής; Πώς την κατανοούμε σε σχέση με το σχέδιο της σωτηρίας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η περικοπή αυτή του Ματθαίου, στους θεολογικούς κύκλους είναι
γνωστή και ως «η κραυγή της εγκατάλειψης». Με τον όρο εγκατάλειψη ο νους μας πηγαίνει σε κάποιον που έχει ανάγκη και αφήνεται μόνος του. Σ’ αυτήν την περίπτωση βλέπουμε τον Ιησού να αισθάνεται εγκαταλελειμμένος από τον Πατέρα. Το σκοτάδι που κάλυψε την γη συμβόλιζε την Θεϊκή κρίση (Ησ. 13/ιγ’ 9-16, Αμώς 5/ε’
18-20, Ιερ. 13/ιγ’ 16). Ο Ιησούς περνούσε μόνος Του τις τρομερές
συνέπειες της αμαρτίας - τον ολοκληρωτικό αποχωρισμό από τον
Πατέρα. Δέχθηκε την Θεϊκή κρίση για εμάς, για τις δικές μας αμαρτίες. «Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας
αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους
προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν» (Εβρ. 9/θ’ 28, δείτε επίσης Β’
Κορ. 5/ε’ 21). Στο σταυρό, ο Ιησούς χρησιμοποιεί τα λόγια του
Ψαλμ. 22/κβ’ 1 επειδή με έναν μοναδικό τρόπο βίωνε ως άνθρωπος τον αποχωρισμό από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. «Αλλ’ αι
ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών,
και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να
μη ακούη» (Ησ. 59/νθ’ 2).
Ο Ιησούς ένιωσε πραγματικά την οργή του Θεού ενάντια στην αμαρτία. Το τίμημα για τις παραβάσεις μας έπεσε επάνω Του και η
ψυχή Του γέμισε με σύγχυση και φόβο, καθώς κουβαλούσε το βάρος της δικής μας ενοχής. Πόσο κακή είναι η αμαρτία στα μάτια του
Θεού, ώστε χρειάστηκε ένα μέλος της Θεότητας να υποφέρει την
ενοχή και την τιμωρία της αμαρτίας για να συγχωρηθούμε εμείς!
Και παρά την εγκατάλειψη, ο Ιησούς φώναξε, «Θεέ μου, Θεέ μου».
Παρά τα όσα Του συνέβησαν, η πίστη Του παρέμεινε ακλόνητη.
ΣΚΕΨΗ: Πώς είναι να αισθάνεσαι «αποκομμένος» από τον Θεό
εξαιτίας της αμαρτίας; Γιατί το να επικαλεστούμε την δικαιοσύνη
του Χριστού είναι ο μόνος τρόπος να εγκαταλείψουμε την αμαρτία,
με μετάνοια και εξομολόγηση;
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Τρίτη 21 Ιουνίου
ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
Κάθε Ευαγγελιστής γράφει την ιστορία του Ιησού από διαφορετική
πλευρά, αλλά όλοι εστιάζουν στο θάνατό Του. Ωστόσο, μόνο ο
Ματθαίος αναφέρεται στο άνοιγμα των τάφων μετά το σχίσιμο του
καταπετάσματος.
Διαβάστε Ματθ. 27/κζ’ 49-54. Ποια είναι η σημασία αυτών των γεγονότων; Τι ελπίδα μας δίνουν;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Ιησούς πέθανε αμέσως μετά το χλευασμό του πλήθους που αγνοώντας τη πραγματική σημασία των λόγων του Ιησού, Τον κορόιδεψε ότι ζήτησε βοήθεια από τον Ηλία. Ο χλευασμός τους είναι
ένα ακόμη θλιβερό παράδειγμα για το πώς ο Ιησούς παρεξηγήθηκε
από τον ίδιο Του τον λαό. Στην συνέχεια, ο Ματθαίος αναφέρει ότι
το καταπέτασμα του ναού σχίσθηκε από πάνω μέχρι κάτω. Ο συμβολισμός είναι αδιαμφισβήτητος: μία νέα εποχή στην ιστορία της
σωτηρίας ξεκίνησε. Οι υπηρεσίες του Αγιαστηρίου που όλον αυτόν
τον καιρό έδειχναν στον Ιησού, βρήκαν την εκπλήρωσή τους. Ο
παλαιός επίγειος τύπος, αντικαταστάθηκε από κάτι πολύ καλύτερο.
Διαβάστε Εβρ. 8/η’ 1-6. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το τι συνέβη
στο επίγειο Αγιαστήριο και τι ήταν αυτό που το αντικατέστησε;
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Ματθαίος δεν αναφέρεται μόνο στο σχίσιμο του καταπετάσματος, αλλά και στο σχίσιμο των βράχων, το άνοιγμα των τάφων, και
στην ανάσταση κάποιων – γεγονότα που συνέβησαν επειδή ο Ιησούς πέθανε στη θέση μας. Έτσι, εδώ στο Ματθαίον, βλέπουμε να
συμβαίνουν πράγματα που το παλαιό σύστημα δεν θα μπορούσε
ποτέ να προξενήσει. «Διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων
να αφαιρή αμαρτίας» (Εβρ. 10/ι’ 4). Φυσικά, μόνο ο Ιησούς μπορούσε να πάρει τις αμαρτίες μας, και για εμάς η μεγαλύτερη υπόσχεση είναι η ανάσταση από τον θάνατο. Χωρίς αυτήν δεν έχουμε
καμία ελπίδα (Α’ Κορ. 15/ιε’ 13,14,19). Σ’ αυτές τις πρώτες αναστάσεις, (δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες ήταν), μπορούμε να δούμε
την ελπίδα και την υπόσχεση της τελικής ανάστασης.
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Τετάρτη 22 Ιουνίου
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Η Χριστιανική πίστη δεν επικεντρώνεται μόνο στο σταυρό, αλλά και
στον κενό τάφο. Η αλήθεια είναι πως η πλειοψηφία των ανθρώπων
σήμερα, ακόμη και όσοι δεν είναι Χριστιανοί, πιστεύουν ότι ένας
άνδρας με το όνομα Ιησούς πέθανε στον σταυρό. Λίγο μετά την
ζωή του Ιησού βρίσκουμε ιστορικές αναφορές όπως του Tacitus,
ενός Ρωμαίου ιστορικού: «Ο Νέρωνας… χρησιμοποίησε τα πιο
βάναυσα δοκιμαστήρια σε μία τάξη ανθρώπων που τους μισούσαν
εξαιτίας των πεποιθήσεών τους, που αποκαλούνταν Χριστιανοί…
από το πλήθος. Ο Χριστός, από του οποίου το όνομα έχουν προέλευση, υπέφερε την μεγαλύτερη τιμωρία την εποχή του Τιβέριου,
κατόπιν απόφασης ενός ηγεμόνα μας, του Πόντιου Πιλάτου.»
(www.causeofjesusdeath.com/jesus-in-secular-history).
Όπως και τότε, ακόμη και σήμερα συζητιέται κατά πόσο υπήρχε
ένα ιστορικό πρόσωπο με το όνομα Ιησούς που καταδικάστηκε και
σταυρώθηκε. Το δύσκολο μέρος είναι η Ανάσταση: το ότι ο Ιησούς
από τη Ναζαρέτ, ο Οποίος πέθανε την Παρασκευή το απόγευμα,
αναστήθηκε την Κυριακή το πρωί. Αυτό είναι κάτι που πολλοί αδυνατούν να πιστέψουν. Άλλωστε το να σταυρωθεί ένας Ιουδαίος
από τους Ρωμαίους ήταν στην Ιουδαία ένα συνηθισμένο γεγονός.
Αλλά το να αναστηθεί ένας Ιουδαίος αφότου σταυρώθηκε, είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό. Ωστόσο, εάν δεν πιστεύουμε στον αναστημένο Ιησού, δεν έχουμε την Χριστιανική πίστη. Ο Παύλος έγραψε: «Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας… Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον
ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 14,19). Μετά τον θάνατο του Ιησού έπρεπε να ακολουθήσει και η ανάστασή Του, επειδή με την ανάστασή
Του έχουμε την βεβαιότητα για την δική μας.
Όσον αφορά την ιστορία της ανάστασης του Ιησού, ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να δούμε αυτήν την
ιστορία ως προπαγάνδα ορισμένων ακολούθων του Ιησού που
ήθελαν να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη Του. Η άλλη είναι να την
δεχθούμε κυριολεκτικά, ως την αναφορά ενός θαυμάσιου γεγονότος που έχει συνέπειες σε όλους τους ανθρώπους.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 28/κη’ 1-15. Γιατί ο Ιησούς λέει στις γυναίκες «χαίρετε»; Και μόνο το γεγονός ότι ο Κύριός τους αναστήθηκε, τους προκαλούσε χαρά. Ποιος είναι όμως ο πραγματικός
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λόγος για τον οποίο έπρεπε να χαρούν με την ανάσταση του Ιησού;
Πέμπτη 23 Ιουνίου
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να καταλάβουν το γιατί ο
Ιησούς επέστρεψε στον ουρανό και εμπιστεύθηκε το έργο του ευαγγελίου στους ανθρώπους. Πόσες φορές απογοητεύουμε και Εκείνον και τον εαυτό μας, και όπως διαβάζουμε στα Ευαγγέλια το
ίδιο έκαναν και οι πρώτοι ακόλουθοί Του. Και όμως, το γεγονός ότι
μας εμπιστεύθηκε αυτήν την υπηρεσία δείχνει την αγάπη Του για
εμάς και την δική μας ανάγκη για Εκείνον.
Διαβάστε Ματθ. 28/κη’ 16-18. Συγκρίνετε τα λόγια του Ιησού, «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (εδ. 18) με το
Δαν. 7/ζ’ 13,14. Πώς σχετίζονται αυτά τα εδάφια μεταξύ τους;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Διαβάστε Ματθ. 28/κη’ 19,20 - τα τελευταία εδάφια του Ευαγγελίου.
Τι λέει ο Ιησούς, και πώς σχετίζονται τα λόγια Του με εμάς;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η Ε. Χουάιτ αναφέρει ότι περίπου 500 μαθητές είχαν συγκεντρωθεί
σε ένα όρος της Γαλιλαίας μετά την ανάσταση του Ιησού. (Δείτε Α’
Κορ. 15/ιε’ 6). Η αποστολή για το ευαγγέλιο δεν δόθηκε μόνο στους
μαθητές αλλά σε όλους τους πιστούς.
«Είναι μοιραίο λάθος να υποθέτουμε ότι το έργο της σωτηρίας των
ψυχών εξαρτάται μόνον από τους χειροτονημένους λειτουργούς
του ευαγγελίου. Όλοι όσοι έχουν δεχθεί τη θεία έμπνευση, θεωρούνται θεματοφύλακες του ευαγγελίου. Όλοι όσοι δέχονται τον
τρόπο ζωής του Χριστού, χειροτονούνται για το έργο της σωτηρίας
των συνανθρώπων τους. Γι’ αυτό το έργο ιδρύθηκε η εκκλησία και
όλοι όσοι δέχονται τις ιερές υποσχέσεις της υπόσχονται με τη σειρά τους να γίνουν συνεργάτες του Χριστού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ.
789,790.
ΣΚΕΨΗ: Αισθανθήκατε ποτέ συνεργάτης του Χριστού; Πώς μπορείτε να γίνεται πιο δραστήριοι στη διάδοση του ευαγγελίου στον
κόσμο;
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Παρασκευή 24 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:51’

Περαιτέρω μελέτη:
Όπως όλοι οι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος έγραψε για την ανάσταση
του Ιησού. Επίσης, όπως και οι υπόλοιποι, δεν έγραψε τίποτε για
το νόημα της Ανάστασης. Παρότι και οι τέσσερις αναφέρουν την
ιστορία της Ανάστασης, κανείς ωστόσο δεν δίνει κάποια θεολογική
εξήγηση γι’ αυτήν, παρά το κεντρικό ρόλο που έχει στην Χριστιανική πίστη. Στα γραπτά του Παύλου θα βρούμε περισσότερες εξηγήσεις για την σημασία της σταυρικής θυσίας. «Αλλά τώρα ο Χριστός
ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι επειδή
ο θάνατος ήλθε δι’ ανθρώπου, ούτω και δι’ ανθρώπου η ανάστασις
των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ,
ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθή εν τω Χριστώ» (Α’ Κορ. 15/ιε’
20-22). Ο Παύλος επίσης αναφέρει, «Συνταφέντες μετ’ αυτού εν τω
βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της
ενέργειας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών» (Κολ. 2/β’
12). Και ο Πέτρος γράφει γι’ αυτό το σημαντικό θέμα: «Του οποίου
αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν,) διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού» (Α’
Πέτρ. 3/γ’ 21). Αν και δεν ξέρουμε γιατί οι Ευαγγελιστές δεν εξήγησαν αναλυτικά το γεγονός αυτό, ορισμένοι σχολιαστές πιστεύουν
ότι αυτό κάνει τις αναφορές τους πιο αξιόπιστες. Άλλωστε, γράφοντας γι’ αυτό το γεγονός μετά από χρόνια, γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να δώσουν μία λεπτομερής ερμηνεία γι’ αυτά που
οι άνθρωποι ήθελαν να πιστεύουν σχετικά με την Ανάσταση; Εάν
ήταν μία απάτη, γιατί να μην εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να δώσουν όποια εξήγηση ήθελαν αυτοί; Αντιθέτως, εξιστορούν απλώς
τα γεγονότα χωρίς να δίνουν θεολογικές εξηγήσεις.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Όταν ο Ιησούς πέθανε, το καταπέτασμα σκίστηκε από πάνω
μέχρι κάτω, και έτσι ξεκίνησε μία Νέα Διαθήκη με Αρχιερέα τον Ιησού Χριστό (Εβρ. 10/ι’ 19-21). Πώς αισθάνεστε γνωρίζοντας ότι ο
Χριστός είναι ο Αρχιερέας μας;
2. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου υπάρχουν πολλά θέματα. Τι είναι
εκείνο που σας έμεινε ιδιαίτερα όσον αφορά τον Ιησού; Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η μελέτη αυτού του Ευαγγελίου να καταλάβετε
τι σημαίνει να είσαι Χριστιανός και να ακολουθείς τις διδασκαλίες
του Ιησού;
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