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23 Απριλίου – 29 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
5. Η ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ Η ΑΟΡΑΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού 
έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρ-
πάζουσιν αυτήν.» Ματθαίον 11/ια’ 12.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 11/ια’ 
11,12, Αποκ. 5/ε' 5, Ματθ. 12/ιβ’ 25-29, Ησ. 27/κζ’ 1, Ματθ. 11/ια’ 
1-12, Εβρ. 2/β’ 14. 
 
Κάθε μέρα κάνουμε σημαντικές επιλογές στην καθημερινότητα μας. 
Για να κατανοήσουμε πλήρως τη σημασία των επιλογών μας, 
πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τη φύση τους. Χρειάζεται να «τρα-
βήξουμε την κουρτίνα» για να δούμε αυτό που δεν φαίνεται, γιατί 
Αγία Γραφή μάς λέει ότι υπάρχει μία αόρατη πραγματικότητα που 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπουμε. 
Καθώς ζούμε στην εποχή της επιστήμης, δεν θα πρέπει να μας 
δυσκολεύει να πιστέψουμε σε μία πραγματικότητα που δεν βλέ-
πουμε. Γνωρίζουμε για τις ακτίνες X, τα ραδιοκύματα, και την α-
σύρματη επικοινωνία, και έτσι δεν δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε 
σε κάτι που δεν βλέπουμε. Με κάθε τηλεφώνημα που κάνουμε ή με 
κάθε δορυφορική εκπομπή που βλέπουμε, βασιζόμαστε στην υπό-
θεση των αόρατων πραγματικοτήτων που κάνουν αυτές τις ορατές 
εμπειρίες πραγματικότητα. 
Είναι αλήθεια πως η Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ Χριστού και Σατανά 
διαδραματίζεται στο κόσμο μας σήμερα. Αυτήν την εβδομάδα θα 
εξετάσουμε εδάφια της Αγίας Γραφής, από το κατά Ματθαίον, ό-
που φανερώνονται οι αόρατες δυνάμεις που επηρεάζουν τη ζωή 
και τις επιλογές μας.  
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Κυριακή 24 Απριλίου 
 

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11/ια’ 11,12 
 
Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, όπου το σχέδιο της σωτηρί-
ας είναι ολοφάνερο. Ωστόσο, υπάρχουν και δυσνόητα εδάφια. Αυ-
τό όμως δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Εξάλλου, και στην φυσική 
ζωή βρίσκουμε πράγματα που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, 
πόσο μάλλον όταν πρόκειται για εδάφια του Λόγου του Θεού που 
αναφέρονται σε πνευματικές αλήθειες και υπερφυσικές υπάρξεις! 
«Και αυτά ακόμη τα ατελέστερα στοιχεία της ζωής παρουσιάζουν 
προβλήματα που ούτε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος δεν είναι σε θέση 
να ερμηνεύσει. Παντού συναντάμε θαυμάσια πράγματα, πάνω από 
τις δυνάμεις μας να τα κατανοήσουμε. Μας προξενεί λοιπόν κατά-
πληξη, αν και στον πνευματικό κόσμο βρίσκονται μυστήρια ακατα-
νόητα. Η δυσκολία έγκειται αποκλειστικά στην αδυναμία και τη στε-
νότητα της ανθρώπινης αντίληψης. Ο Θεός μάς έδωσε στη Γραφή 
ικανοποιητικές αποδείξεις για τη θεϊκή προέλευσή της, και δεν 
πρέπει να αμφιβάλουμε για το λόγο Του επειδή δεν είμαστε σε θέ-
ση να καταλάβουμε όλα τα μυστήρια της θείας Πρόνοιας.» Ε. Χου-
άιτ, Β.Χ. σ. 86. 
Ένα από τα πιο δυσνόητα εδάφια της Αγίας Γραφής βρίσκεται στο 
Ματθ. 11/ια’ 11,12, «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων 
υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, 
πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλύτερος 
αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η 
βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν.» 
Διαβάστε αυτά τα εδάφια. Πώς αντιλαμβάνεστε τα λόγια αυτά του 
Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια πράγματα στην ζωή μας αποτελούν μυστήρια; Για 
παράδειγμα, θα σταματήσουμε να πιστεύουμε στην ύπαρξη του 
ήλιου επειδή υπάρχουν πολλά μυστήρια που δεν κατανοούμε σχε-
τικά μ’ αυτόν; Τι γίνεται λοιπόν με θέματα πίστης και τον Λόγο του 
Θεού; 
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Δευτέρα 25 Απριλίου 
 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
 
Τι λένε τα παρακάτω εδάφια που μπορεί να μας βοηθήσει να κατα-
νοήσουμε καλύτερα το εδάφιο Ματθ. 11/ια’ 12; 
Ματθ. 10/ι’ 34……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αποκ. 5/ε’ 5………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Μιχ. 2/β’ 13………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ορισμένοι ισχυρίζονται πως το Ματθ. 11/ια’ 12 έχει την εξής ερμη-
νεία: η βασιλεία των ουρανών προχωράει γρήγορα με «άγια δύνα-
μη και μεγαλοπρεπή ενέργεια που σπρώχνει προς τα πίσω τα όρια 
του σκότους», και ενώ αυτό συμβαίνει, «βίαιοι άνθρωποι προσπα-
θούν να την λεηλατήσουν.» D.A. Carson, The Expositor’s Bible 
Commentary With the New International Version: Matthew, σ. 
266,267. 
Αυτή η ερμηνεία φαίνεται να συμφωνεί με την γενική εικόνα του 
κατά Ματθαίου ευαγγελίου. Για την ακρίβεια, αυτή η ερμηνεία περι-
λαμβάνει την ευρύτερη εικόνα, αυτήν της διαμάχης μεταξύ φωτός 
και σκότους, μεταξύ του Χριστού και του Σατανά, ένα θέμα που 
υπάρχει σε όλη την Αγία Γραφή αλλά αναλύεται περισσότερο στην 
Καινή Διαθήκη. Υπάρχει όντως μία διαμάχη ορατού και αοράτου, 
στην οποία συμπεριλαμβανόμαστε όλοι και πρέπει να πάρουμε 
θέση στην καθημερινότητά μας, ανεξαρτήτου τι κάνουμε ή πόσα 
κατανοούμε. Ζούμε εν μέσω της Μεγάλης Διαμάχης. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Τρίτη 26 Απριλίου 
 

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ 
 

Το εδ. Ματθ. 11/ια’ 12, μας βοηθάει να δούμε την Μεγάλη Διαμά-
χη. Περιγράφει μία διαμάχη – που όπως ξέρουμε και από άλλα 
εδάφια της Αγίας Γραφής – είναι μία μάχη μεταξύ Χριστού και Σα-
τανά. 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για την ύπαρξη της Μεγάλης Δια-
μάχης; 
Ματθ. 12/ιβ’ 25-29……….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………… 
Ησ. 27/κζ’ 1…….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………… 
Α’ Ιωάν. 5/ε’ 19...………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………… 
Ρωμ. 16/ις’ 20…..………………..………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Γέν. 3/γ’ 14-19……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Εφεσ. 2/β’ 2, 6/ς’ 10-13…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά είναι μερικά μόνο εδάφια από τα πολλά, τόσο στην Παλαιά 
όσο και στην Καινή Διαθήκη, που μας παραπέμπουν στην άποψη 
ενός θεολόγου (όχι της εκκλησίας), ο οποίος μιλάει για την «Πολε-
μική Κοσμοθεωρία» ότι διαδραματίζεται δηλαδή μία μάχη ανάμεσα 
στις υπερδυνάμεις του σύμπαντος – μία διαμάχη στην οποία όλοι 
εμπλεκόμαστε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αυτή η άποψη 
φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο για τους Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας. Από την αρχή αποτελούσε μέρος της θεολογίας μας, και 
μάλιστα οι πρωτοπόροι μας πρέσβευαν αυτήν την άποψη πριν 
ακόμη την αρχή του κινήματος. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπετε τη Διαμάχη αυτή να εκφράζεται στην ζωή 
σας; Πώς φαίνεται στις επιλογές που καλείστε να κάνετε και στους 
πειρασμούς που αντιμετωπίζετε; Πώς μπορεί η κατανόησή σας για 
την ύπαρξη αυτής της διαμάχης να σας βοηθήσει να κάνετε τις 
σωστές επιλογές και να αντισταθείτε στον πειρασμό; 
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Τετάρτη 27 Απριλίου 
 

ΟΤΑΝ Η ΜΑΧΗ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ 
 
Όπως έχουμε ήδη δει τα λόγια του Ιησού στο Ματθ. 11/ια’ 12 δεί-
χνουν πως η βασιλεία του Θεού δεν πρόκειται να εδραιωθεί χωρίς 
μάχη. Και αυτή είναι η Μεγάλη Διαμάχη που ακόμη βρίσκεται σε 
εξέλιξη, και θα συνεχίσει μέχρι την ημέρα που η αμαρτία, ο Σατα-
νάς, και οι ασεβείς θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Ορισμένες 
φορές αυτή η μάχη γίνεται πιο έντονη όπως βλέπουμε στα λόγια 
του Ιησού στο εδ. 12. 
Διαβάστε Ματθ. 11/ια’ 1-12. Πώς βλέπουμε εδώ τα διάφορα επίπε-
δα στα οποία εξελίσσεται η Μεγάλη Διαμάχη;  
……………………..……………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………… 
Κατ’ αρχήν, ποιος ενέπνευσε τον Ηρώδη να βάλει τον Ιωάννη στην 
φυλακή; Εδώ, βλέπουμε την προσπάθεια του Σατανά να σταματή-
σει τον Ιωάννη και συγχρόνως να αποδυναμώσει την πίστη του 
Ιησού. Εξάλλου, εάν ο Ιωάννης, ο πρόδρομος του Ιησού είχε τέτοια 
κατάληξη, τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στον Ιησού; 
Στην συνέχεια, ο Σατανάς έκανε τους ακολούθους του Ιησού και 
του Ιωάννη να αναρωτηθούν: Εάν ο Ιησούς μπορεί να κάνει τόσα 
θαύματα, και έχει τόση δύναμη, γιατί αφήνει τον πιστό και καλό αυ-
τόν προφήτη και ξάδερφό Του, να βρίσκεται στη φυλακή; 
Επίσης, ποιος πιστεύετε έβαλε τις αμφιβολίες στον Ιωάννη; Γιατί 
είμαι εδώ; Γιατί δεν με ελευθερώνει; Δεν πρέπει λοιπόν να μας πα-
ραξενεύει η ερώτησή του, «Συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσ-
δοκώμεν;» (Ματθ. 11/ια’ 3). Αυτός είναι ο Ιωάννης που βάπτισε τον 
Ιησού και είδε, «το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, 
και ερχόμενον επ’ αυτόν» (Ματθ. 3/γ’ 16), και άκουσε την φωνή 
από τον ουρανό να λέει, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις 
τον οποίον ευηρεστήθην» (εδ. 17). Και τώρα έχει τόσες αμφιβολίες; 
Φυσικά, όσο άσχημη κι αν ήταν η κατάσταση του Ιωάννη, θα χειρο-
τέρευε και αυτό θα τον έκανε να έχει περισσότερες αμφιβολίες 
(Μάρκον 6/ς’ 25-28). 
ΣΚΕΨΗ: Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο αμφιβάλετε, πού μπορείτε 
να εστιάσετε και να προσευχηθείτε για να διώξετε τις αμφιβολίες 
σας και να συνειδητοποιήσετε όλους τους υπέροχους λόγους που 
έχετε να εμπιστεύεστε την καλοσύνη του Θεού; 
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Πέμπτη 28 Απριλίου 
 

ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
 
Σε όλη την ιστορία βλέπουμε τους ανθρώπους να εμπλέκονται σε 
πολέμους. Υπάρχει κάτι στη φύση των ανθρώπων που τους ωθεί 
να θέλουν να λεηλατήσουν και να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Σε 
ένα βιβλίο για τον πατέρα της, τον Βρετανό φιλόσοφο Bertrand 
Russell, η Katherine Tait έγραψε σχετικά με την ανησυχία του όταν 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είδε στους δρόμους της Αγγλίας αν-
θρώπους χαρούμενους που θα εμπλέκονταν σε πόλεμο με την 
Γερμανία. «Είχε μεγαλώσει με την αισιόδοξη πεποίθηση των Βι-
κτωριανών, σύμφωνα με την οποία όλος ο κόσμος, στην εποχή 
του, θα ακολουθούσε τη σοφή πορεία των Άγγλων όπου από την 
αρχαία βιαιότητα θα οδηγούνταν στην πολιτισμένη διακυβέρνηση. 
Ώσπου ξαφνικά, είδε τους αγαπημένους του συμπατριώτες να χο-
ρεύουν στους δρόμους από χαρά που θα σκότωναν τους συναν-
θρώπους τους επειδή μιλούσαν Γερμανικά.» My Father Bertrant 
Russel, σ. 45. 
Σε όλη την ιστορία του ανθρώπου βλέπουμε την τραγική αυτή 
πραγματικότητα της έκπτωτης ανθρώπινης φύσης. Στους περισσό-
τερους πολέμους κανείς δεν γνώριζε το αποτέλεσμα από πριν. Οι 
άνθρωποι πολεμούσαν χωρίς να ξέρουν εάν θα είναι νικητές ή ητ-
τημένοι.  
Στην Υπερκόσμια Διαμάχη έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα: γνω-
ρίζουμε ήδη τον Νικητή. Ο Χριστός έχει κερδίσει την καθοριστική 
νίκη για εμάς. Μετά το Σταυρό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το 
ποιος είναι ο Νικητής και ποιος μπορεί να χαρεί τους καρπούς αυ-
τής της νίκης. Ο αγώνας του Σατανά, στην πραγματικότητα, είναι 
ήδη χαμένος. 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για το αποτέλεσμα της Μεγάλης 
Διαμάχης; Εβρ. 2/β’ 14, Α’ Κορ. 15/ιε’ 20-27, Αποκ. 12/ιβ’ 12, 20/κ’ 
10. 
…………………………………………………………………………… 
Ο Σατανάς, όπως έχασε τον πόλεμο στον ουρανό, έτσι έχασε και 
τον πόλεμο στη γη. Αλλά με οργή και μίσος προσπαθεί να παρα-
σύρει μαζί του όσο περισσότερους μπορεί (δείτε Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8). 
Παρότι η νίκη του Χριστού είναι καθοριστική, η μάχη συνεχίζεται, 
και μοναδική μας ασφάλεια είναι να είμαστε με όλη μας την ψυχή, 
την καρδιά, και τη διάνοια με τον Νικητή. Και αυτό μπορεί να γίνει 
με τις καθημερινές μας επιλογές που μας τοποθετούν είτε στην 
πλευρά του Νικητή είτε στην πλευρά του ηττημένου. Η αιώνιά μας 
κατάληξη καθορίζεται από αυτές τις επιλογές. 
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Παρασκευή 29 Απριλίου           Δύση ηλίου: 20:14’ 
 
Περαιτέρω μελέτη:  
Και ποιος από εμάς δεν γνωρίζει την Μεγάλη Διαμάχη; Γνωρίζουμε 
γι’ αυτόν τον πόλεμο επειδή τον νιώθουμε καθημερινά μέσα μας. 
Ζούμε σε έναν κόσμο διαλυμένο, σε έναν κόσμο καταραμένο σε 
αγωνία και πόνο. Στον κόσμο μας, το φίδι δεν περιορίζεται σε ένα 
δέντρο στο μέσο του κήπου, αλλά όλος ο κήπος είναι γεμάτος από 
φίδια. Ένας κόσμος γεμάτος από τους ψιθύρους του πειρασμού, ο 
οποίος έρχεται με διάφορους τρόπους και μπορεί εύκολα να πα-
ρασύρει όσους δεν μένουν σταθεροί στην πίστη και στην προσευ-
χή. Ο Ιησούς μας είπε: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε», για να μην 
πέσουμε στις παγίδες που μας περιτριγυρίζουν. Και η χειρότερη 
ίσως παγίδα για τον Χριστιανό είναι να πιστέψει στο ψέμα: «Εφό-
σον υπέκυψες στον πειρασμό, είσαι χαμένος. Ο Θεός δεν μπορεί 
να σε συγχωρήσει.» Και ποιος δεν έχει ακούσει αυτήν την φωνή; 
Και όμως, υπάρχει κάποια δόση αλήθειας. Όταν υποκύπτουμε 
στον πειρασμό, απομακρυνόμαστε πολύ και δεν μπορούμε μόνοι 
μας να επιστρέψουμε. Γι’ αυτό ακριβώς ήρθε ο Ιησούς, νίκησε τις 
δικές μας χαμένες μάχες και μας προσφέρει τον θρίαμβό Του. Αυτό 
είναι και το μήνυμα του ευαγγελίου: Στην Μεγάλη Διαμάχη, ο Ιη-
σούς καταφέρνει για εμάς εκείνο που εμείς ποτέ δεν θα μπορού-
σαμε να επιτύχουμε από μόνοι μας. Ωστόσο, εμείς πρέπει κάθε 
ώρα και στιγμή να επιλέγουμε τη δική Του πλευρά, να δείχνουμε 
υπακοή στον Λόγο Του και να επικαλούμαστε τις υποσχέσεις για 
νίκη, στηριζόμενοι μόνο στις δικές Του αρετές. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ποια φυσικά γεγονότα υπάρχουν γύρω μας που δεν μπορούμε 
να τα αντιληφθούμε πλήρως; Πώς αυτό μας βοηθά να δεχτούμε 
την ύπαρξη δυνάμεων που δεν μπορούμε να δούμε, και να κατα-
νοήσουμε το γεγονός της Μεγάλης Διαμάχης; 
2.  Πολλοί Χριστιανοί δεν πιστεύουν στην υπερκόσμια Μεγάλη 
Διαμάχη. Τι λόγοι υπάρχουν για να μην την έχουν δει; Τι μπορεί να 
ισχυριστούν για να υποστηρίξουν τη θέση τους και πώς μπορείτε 
να τους απαντήσετε; Εάν ήταν να μιλήσετε σε κάποιον για τη Με-
γάλη Διαμάχη, τι εδάφια θα χρησιμοποιούσατε; 
3.  Πώς κατανοείτε το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη εδώ τόσα 
χρόνια μετά τη νίκη στο Σταυρό; Μετά τον θάνατο, την ανάσταση 
και την ανάληψή Του, γιατί δεν ήρθε ο Ιησούς να καταστρέψει ολο-
κληρωτικά το κακό; 


