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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 

 
Ο Rick Hoyt γεννήθηκε με εγκεφαλική βλάβη λόγω επιπλοκών 

κατά τη διάρκεια της γέννας. Λίγους μήνες αργότερα οι γιατροί 
ανακοίνωσαν στην οικογένεια πως ο μικρός Rick θα ήταν 
τετραπληγικός για το υπόλοιπο της ζωής του και ότι θα έπρεπε να 
τον στείλουν σε ένα ειδικό κέντρο. 

«Αλλά οι γονείς δεν δέχθηκαν», γράφει ο Rick Reilly στο 
βιογραφικό των Hoyts. «Πρόσεξαν πως ο μικρός τούς 
παρακολουθούσε με τα μάτια του. Όταν έγινε 11 χρονών, οι γονείς 
πήγαν στο μηχανολογικό τμήμα του πανεπιστημίου Tufts και 
ρώτησαν εάν υπήρχε κάποια μηχανική υποστήριξη που θα 
βοηθούσε το αγόρι στην επικοινωνία. Αρχικά οι υπεύθυνοι δεν 
θέλησαν να τους βοηθήσουν μιας και όλα τα στοιχεία έδειχναν πως 
ο εγκέφαλος του αγοριού δεν λειτουργούσε. Τότε ο πατέρας ζήτησε 
να πούνε ένα αστείο στο παιδί. Μόλις το αγόρι άκουσε το αστείο, 
γέλασε. Όπως φάνηκε, ο εγκέφαλος του αγοριού λειτουργούσε. 
Έτσι, τους έδωσαν κάποιες συσκευές με τις οποίες το αγόρι 
μπορούσε να επικοινωνήσει με τους άλλους μέσω υπολογιστή. 
Μετά από λίγο καιρό, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό, ο πατέρας 
έτρεξε σπρώχνοντας το αναπηρικό καροτσάκι με το γιο του, 8 
χιλιόμετρα. Ο γιος έγραψε στον πατέρα, «Μπαμπά, όταν τρέχαμε 
δεν αισθανόμουν ανίκανος!» 

Ο πατέρας έκανε ό,τι μπορούσε για να μην αισθάνεται ο γιος 
του ανίκανος. Τέσσερα χρόνια αργότερα συμμετείχαν στον 
Μαραθώνιο της Βοστώνης, και μετά από αυτό συμμετείχαν και σε 
τρίαθλο – Ironman (4 χλμ. κολύμπι, 180 χλμ. ποδήλατο και 42 χλμ. 
τρέξιμο). 

«Δεν χωρά καμία αμφιβολία», έγραψε ο Rick, «ο πατέρας μου 
είναι ο Πατέρας του Αιώνα.» 

Έχουμε πολλά κοινά με τον Rick Hoyt, επειδή και εμείς έχουμε 
έναν Πατέρα που μας αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι ο Dick 
αγαπάει τον γιο του. Μας αγαπάει, μας φροντίζει, και μάλιστα 
έδωσε τη ζωή Του για εμάς. 

Όπως και με τον Rick, η αμαρτία και οι καταστρεπτικές της 
συνέπειες μας έχουν παραλύσει. Η ζωή που ζούμε δεν έχει καμία 
σχέση με την ζωή για την οποία δημιουργηθήκαμε να ζούμε. Όσο 
κι αν προσπαθούμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε 
αρκετά για να σωθούμε. «Η αμαρτία μάς έφερε σε μία κατάσταση 
αφύσικη και η δύναμη που μπορεί να μας επανορθώσει πρέπει να 
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είναι υπερφυσική, διαφορετικά δεν έχει αξία.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 
397. 

Η σωτηρία πρέπει να έρθει από κάπου άλλου, γιατί εμείς δεν 
μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί άνθρωποι ανά τους αιώνες 
στράφηκαν στον ουρανό για βοήθεια, για έναν Απελευθερωτή. Οι 
πνευματικοί μας πρόγονοι, οι Ισραηλίτες, αποκαλούσαν τον 
αναμενόμενο Σωτήρα ως Υιό του Δαβίδ, ο Οποίος όπως ξέρουμε 
είναι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ. 

Και μία εμπνευσμένη εκδοχή της ιστορίας του Ιησού, δίνεται στο 
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που είναι και το θέμα μας αυτήν την 
τριμηνία. Ο Ματθαίος, ένας πιστός Ιουδαίος και μαθητής του Ιησού, 
καταγράφει την ιστορία του Σωτήρα από την δική του οπτική, μέσω 
της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος. 

Παρά τις ομοιότητες με τους υπόλοιπους ευαγγελιστές, όσον 
αφορά την ενσάρκωση, τη ζωή, τον θάνατο, την ανάσταση και την 
ανάληψη του Ιησού, ο Ματθαίος εστιάζει στο γεγονός ότι ο Ιησούς 
είναι ο Υποσχεθείς Μεσσίας. Ήθελε οι αναγνώστες του να δουν ότι 
η σωτηρία του Ισραήλ βρίσκεται στον Ιησού, για τον Οποίο όλοι οι 
προφήτες κήρυτταν και οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης έδειχναν. 

Αν και οι αναγνώστες του κατά κύριο λόγο είναι Ιουδαίοι, το 
μήνυμα της ελπίδας και της Σωτηρίας απευθύνεται σε όλους μας, 
μιας και εμείς, όπως ο Rick Hoyt, χρειαζόμαστε Κάποιον να κάνει 
για εμάς αυτό που εμείς δεν μπορούμε. 

Και ο Ματθαίος εξιστορεί το πώς ο Ιησούς έκανε για εμάς αυτό 
ακριβώς το έργο. 
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26 Μαρτίου – 1 Απριλίου           Σάββατο απόγευμα 

 
1. ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ 

 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από 
των αμαρτιών αυτών.» Ματθαίον 1/α’ 21. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 1/α’, 
Μάρκο 12/ιβ’ 35-37, Ησ. 9/θ’ 6,7, Ρωμ. 5/ε’ 8, Ιωάν. 2/β’ 25, Ιερ. 
29/κθ’ 13, Ματθ. 2/β’ 1-14. 
 
Υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, ο Ματθαίος ξεκινάει το 
ομώνυμο βιβλίο με τη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Σ’ αυτήν υ-
πάρχουν πρόγονοι που ορισμένοι δεν θα ήθελαν να έχουν. 
Πιθανόν, ο Ματθαίος μπορούσε να σχετιστεί με αυτούς τους προ-
γόνους καθώς, ως τελώνης που δεχόταν τη θέση αυτή από τους 
Ρωμαίους πλουτίζοντας σε βάρος του λαού του, περιφρονούνταν 
ως αποστάτης και κατατάσσονταν με τους πιο αχρείους της κοινω-
νίας. 
Οι άνθρωποι μπορεί να κοιτάζουν την εξωτερική εμφάνιση, ο Θεός 
όμως βλέπει την καρδιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κύριος επέ-
λεξε τον Ματθαίο από τελώνη να γίνει μαθητής Του, επειδή είδε 
την καρδιά του. Και ο Ματθαίος δέχθηκε να αφήσει την πρότερη 
ζωή του για μία νέα ζωή με τον Ιησού. 
Έτσι, ο Ματθαίος ακολούθησε τον Κύριο καταγράφοντας για το 
έθνος του την πολύτιμη αναφορά της ζωής του Ιησού. 
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Κυριακή 27 Μαρτίου 
 

«ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ» 
 

 
«Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ» 
(Ματθ. 1/α’ 1). 
Ο Ματθαίος ξεκινάει το ευαγγέλιό του με την φράση «Bίβλος της 
γενεαλογίας» του Ιησού. Ο όρος «γενεαλογία» μπορεί να αποδοθεί 
και ως «γένεση». Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ματθαίος 
ξεκινά το ευαγγέλιο με ένα «βιβλίο γένεσης». 
Όπως η Παλαιά Διαθήκη ξεκίνα με ένα βιβλίο για τη δημιουργία του 
κόσμου, το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο (το πρώτο βιβλίο της Καινής 
Διαθήκης) είναι ένα βιβλίο για τον Ίδιο τον Δημιουργό και το έργο 
της Σωτηρίας – ένα έργο που μόνο ο Δημιουργός μπορεί να επιτε-
λέσει. 
Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για τον Ιησού; Ιωάν. 1/α’ 1-3, Εβρ. 1/α’ 
1-3, Μιχ. 5/ε’ 2, Μάρκ. 12/ιβ’ 35-37. 
…………….……………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………… 
«Από χρόνων αιωνίων ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν ένα με τον 
Πατέρα, Αυτός ήταν η ‘’εικών του Θεού,’’ η εικόνα της απεραντω-
σύνης και του μεγαλείου Του, ‘’το απαύγασμα της δόξης Αυτού’’. 
(Εβρ. 1/α’ 3.)… Ερχόμενος να κατοικήσει ο Ιησούς μαζί μας, απε-
κάλυψε το Θεό σε ανθρώπους και αγγέλους. Ήταν ο Λόγος του 
Θεού, η προσωποποίηση της σκέψης του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 
σ. 1. 
Προτεραιότητα του Ματθαίου δεν ήταν η θεότητα του Χριστού, σε 
αντίθεση με τον Ιωάννη (δείτε Ιωάν. 1/α’ 1-4), ο οποίος αναφέρεται 
στην θεότητα του Χριστού προτού γράψει για την ενσάρκωσή Του 
(δείτε Ιωάν. 1/α’ 14). Ο Ματθαίος εστιάζει στην ανθρώπινη φύση 
του Χριστού ως «υιό του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ.» Έτσι, εξιστορεί 
την γενεαλογία του Ιησού, από τον Αβραάμ έως και τη γέννησή 
Του, προκειμένου να αποδείξει στους αναγνώστες του ότι ο Ιησούς 
από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας στον Οποίο αναφέρονται οι προ-
φητείες της Παλαιάς Διαθήκης. 
ΣΚΕΨΗ: Η γενεαλογία είναι σημαντική. Ωστόσο, όσον αφορά το 
ευαγγέλιο, δεν έχει καμία σχέση. Τι είναι αυτό που έχει σημασία 
όσον αφορά το ευαγγέλιο, και γιατί; Δείτε Γαλ. 3/γ’ 29. 
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Δευτέρα 28 Μαρτίου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ 
 

Πέρα από τις διάφορες αντιλήψεις των Ιουδαίων σχετικά με την 
έλευση του Μεσσία, ένα ήταν σίγουρο: ο Μεσσίας θα ερχόταν από 
τη γενιά του Δαβίδ. (Ακόμη και σήμερα, πολλοί θρησκευόμενοι Ι-
ουδαίοι που περιμένουν την έλευση του Μεσσία, πιστεύουν ότι θα 
έρθει από τη γενιά του Δαβίδ.) Γι’ αυτό ο Ματθαίος ξεκινάει το ευ-
αγγέλιό του με τη γενεαλογία, για να δείξει πως ο Ιησούς είναι ο 
Μεσσίας. Επειδή ο Μεσσίας θα ήταν απόγονος του Αβραάμ (Γέν. 
22/κβ’ 18, Γαλ. 3/γ’ 16), του πατέρα του Ιουδαϊκού έθνους, αλλά και 
του βασιλιά Δαβίδ, ο Ματθαίος αποσκοπεί στο να δείξει πως η γε-
νεαλογία του Ιησού συνδέεται και με τους δύο. Πολλοί σχολιαστές 
πιστεύουν ότι ο Ματθαίος απευθυνόταν κυρίως στους Ιουδαίους, 
γι’ αυτό και δίνει έμφαση στις Μεσσιανικές ιδιότητες του Ιησού από 
την Ναζαρέτ. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Πώς μας βοηθούν να καταλάβουμε 
το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο Ματθαίος; 
Β’ Σαμ. 7/ζ’ 16,17………………………………………………………... 
…………….………………………………………………………………. 
Ησ. 9/θ’ 6,7……...………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………. 
Ησ. 11/ια’ 1,2…………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………. 
Πράξ. 2/β’ 29,30..……………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………. 
Όλα αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε γιατί το ευαγγέ-
λιο του Ματθαίου ξεκινάει έτσι: «Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού 
Χριστού, υιού του Δαβίδ» (Ματθ. 1/α’ 1). Πρώτο, και κυριότερο, ο 
Ιησούς αναφέρεται ως υιός του Δαβίδ. Και όπως ξεκινά με τη δή-
λωση αυτή η Καινή Διαθήκη έτσι και κλείνει, καθώς στο τελευταίο 
κεφάλαιο (της Αποκάλυψης) διαβάζουμε: «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα 
τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας, 
εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και 
ορθρινός» (Αποκ. 22/κβ’ 16). Ο Ιησούς είναι «η ρίζα και το γένος 
του Δαβίδ». 
Τι δυνατή μαρτυρία όσον αφορά την ανθρώπινη φύση του Ιησού 
και Δημιουργού μας, ο Οποίος συνδέθηκε με εμάς με τρόπο που 
δεν μπορούμε να φανταστούμε.  
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Τρίτη 29 Μαρτίου 
 

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
Εκτός από τον Δαβίδ, ποιον άλλον βρίσκουμε στο οικογενειακό 
δέντρο του Ιησού; Ματθ. 1/α’ 2,3. 
…………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………..... 
Οι γυναίκες δεν αναφέρονται στις γενεαλογίες, γιατί λοιπόν να α-
ναφέρεται η Θάμαρ; Ποια ήταν; 
Η Θάμαρ ήταν μία Χαναναία που είχε παντρευτεί τους δύο γιους 
του Ιούδα. Και οι δύο άνδρες της ήταν ασεβείς και πέθαναν, αφή-
νοντας την Θάμαρ άτεκνη. Ο πεθερός της, ο Ιούδας, της υποσχέ-
θηκε πως θα την πάντρευε με τον τρίτο του γιο όταν αυτός θα με-
γάλωνε, όμως δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. 
Έτσι η Θάμαρ μεταμφιέστηκε σε πόρνη και κοιμήθηκε με τον Ιούδα 
χωρίς εκείνος να την καταλάβει. Όταν μήνες αργότερα η εγκυμοσύ-
νη της Θάμαρ μαθεύτηκε, ο Ιούδας θέλησε να την θανατώσει για 
την ανηθικότητά της, όμως η Θάμαρ του απέδειξε ότι εκείνος ήταν 
ο πατέρας. Όσο ευφάνταστα κι αν ακούγονται όλα αυτά σε εμάς, 
σχετίζονται με την γενεαλογία του Ιησού. 
Διαβάστε Ματθ. 1/α’ 4,5. Ποια άλλα πρόσωπα αναφέρονται στην 
γενεαλογία που εκπλήσσουν;  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Και η Ραάβ, η Χαναναία πόρνη; Από ό,τι φαίνεται, ναι. Αφού βοή-
θησε τους Ισραηλίτες κατασκόπους να δραπετεύσουν, ενώθηκε με 
τον λαό του Θεού και όπως φαίνεται παντρεύτηκε κάποιον από 
τους προγόνους του Ιησού. 
Ποιος άλλος βρίσκεται στη γενεαλογία; Ματθ. 1/α’ 5,6. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Η Ρουθ ήταν μία ενάρετη γυναίκα η οποία καταγόταν από την απε-
χθή φυλή των Μωαβιτών – που προήλθε από την ένωση του με-
θυσμένου Λωτ με μία από τις κόρες του. Η γυναίκα του Ουρία, η 
Βηθσαβεέ, ήταν η γυναίκα με την οποία ο Δαβίδ κοιμήθηκε ενώ ο 
άνδρας της ήταν στη μάχη. Και ο Δαβίδ επίσης ήταν αμαρτωλός, 
και χρειαζόταν έναν Σωτήρα. Παρόλες τις αρετές του, σίγουρα δεν 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρότυπο οικογενειάρχη.  
ΣΚΕΨΗ: Εφόσον ο Θεός μάς δέχεται παρόλα τα λάθη και τα 
σφάλματά μας, πώς μπορούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο με τους 
άλλους; 
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Τετάρτη 30 Μαρτίου 
 

ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ 
 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για την ανθρώπινη φύση; Ρωμ. 
3/γ’ 9,10, 5/ε’ 8, Ιωάν. 2/β’ 25, Ιερ. 17/ιζ’ 9. 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως συχνά αναφέρεται, και αξίζει να επαναλάβουμε, η Αγία Γρα-
φή δεν περιγράφει μία όμορφη εικόνα για την ανθρωπότητα και την 
ανθρώπινη φύση. Από την Πτώση στην Εδέμ (Γέν. 3/γ’) μέχρι τις 
έσχατες ημέρες και την πτώση της Βαβυλώνας (Αποκ. 18/ιη’), η 
θλιβερή κατάσταση της ανθρωπότητας είναι έκδηλη. Και παρότι 
έχουμε την τάση να εξιδανικεύουμε την πνευματική κατάσταση της 
εκκλησίας, μέχρι που έρχεται η αποστασία (Β’ Θεσ. 2/β’ 3), αυτό 
δεν είναι σωστό (δείτε Α’ Κορ. 5/ε’ 1). Είμαστε όλοι αμαρτωλοί, συ-
μπεριλαμβανομένων και των προγόνων του Ιησού.  
«Η αυθεντικότητα και η ανομοιότητα αυτής της γενεαλογίας,» γρά-
φει ο σχολιαστής Michael Wilkins, «θα πρέπει να εξέπληξε τους 
αναγνώστες του κατά Ματθαίον ευαγγελίου. Οι πρόγονοι του Ιησού 
ήταν άνθρωποι με αδυναμίες, αλλά και προοπτικές, όπως όλοι οι 
άνθρωποι. Ο Θεός εργάστηκε μέσα από αυτούς για να τους οδη-
γήσει στη σωτηρία. Δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο δικαιοσύνης στη 
γενεαλογία του Ιησού. Θα δούμε μοιχούς, πόρνες, ήρωες και Εθνι-
κούς. Ο ασεβής Ροβοάμ ήταν πατέρας του κακού Αβιά που ήταν 
πατέρας του καλού βασιλιά Ασά. Ο Ασά ήταν ο πατέρας του καλού 
βασιλιά Ιωσαφάτ… που ήταν ο πατέρας του κακού βασιλιά Ιωράμ. 
Ο Θεός εργαζόταν μέσα από τις γενιές, πιστές και άπιστες, για να 
εκπληρώσει τους σκοπούς Του. Ο Ματθαίος δείχνει πως ο Θεός 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καθένα, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, 
ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς Του. Άλλωστε αυτούς τους 
ανθρώπους ήρθε ο Ιησούς να αναζητήσει και να σώσει.» 
Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Matthew, 
σ. 9. 
Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, όχι μόνο κάθε φορά που βλέπουμε 
τους άλλους, άλλα και τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ποιος Χριστιανός 
δεν αποθαρρύνεται, δεν αναρωτιέται για την πίστη του, δεν ανησυ-
χεί για το εάν έχει πραγματικά αλλάξει; Και φυσικά πηγή αυτής της 
αποθάρρυνσης είναι η αμαρτωλή φύση μας, οι αμαρτίες και τα λά-
θη μας. Έτσι, μέσα σ’ αυτήν την απελπισία μπορούμε και πρέπει 
να αντλήσουμε ελπίδα από το γεγονός ότι ο Θεός είναι Παντογνώ-
στης και ότι ο Χριστός ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο για όλους τους αν-
θρώπους. 



11 
 

ΣΚΕΨΗ: Σε ποιες υποσχέσεις της Αγίας Γραφής μπορείτε να 
στραφείτε όταν είστε αποθαρρυμένοι και απελπισμένοι; 
 

Πέμπτη 31 Μαρτίου 
 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ 
 

Τα κεφάλαια Ματθ. 1/α’ και 2/β’ εξιστορούν τη γέννηση του Ιησού. 
Το πιο πιθανόν να μην ήταν στις 25 Δεκεμβρίου. Βασιζόμενοι στην 
ιερατική υπηρεσία του Ζαχαρία στο ναό, οι σχολιαστές εικάζουν ότι 
το πιθανότερο είναι ο Ιησούς να γεννήθηκε το Φθινόπωρο, καθώς 
τα πρόβατα ήταν ακόμη έξω στους αγρούς – πιθανότατα - τέλη 
Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.  
Η ειρωνεία είναι ότι κάποιοι από εκείνους που έσπευσαν να προ-
σκυνήσουν τον Μεσσία, ήταν Εθνικοί. Ενώ οι περισσότεροι από 
τον λαό του Ιησού (συμπεριλαμβανομένου και του παρανοϊκού βα-
σιλιά Ηρώδη) νόμιζαν ότι γνώριζαν πώς θα ήταν ο αναμενόμενος 
Μεσσίας, αυτοί οι ταξιδιώτες από την ανατολή ήταν οι πραγματικοί 
προσμένοντες. Οι Μάγοι, ήταν ευυπόληπτοι φιλόσοφοι από την 
Περσία που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην αναζήτηση της αλή-
θειας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι βρέθη-
καν να λατρεύουν Εκείνον που είναι «η Αλήθεια». Υπό μία έννοια, 
εκπληρώθηκαν τα λόγια του προφήτη Ιερεμία «Και θέλετε με ζητή-
σει, και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών» (Ιερ. 
29/κθ’ 13). 
Διαβάστε Ματθ. 2/β’ 1-14. Ποια η διαφορά στη συμπεριφορά των 
σοφών αυτών ανθρώπων σε αντίθεση με του βασιλιά Ηρώδη; 
……………………………………………………………………………. 
Οι Εθνικοί αυτοί προσκύνησαν και λάτρευσαν τον Ιησού, σε αντί-
θεση με τον βασιλιά του έθνους που προσπάθησε να Τον θανατώ-
σει. Αυτή η ιστορία είναι μία υπενθύμιση για εμάς πως το γεγονός 
ότι βρισκόμαστε στην εκκλησία δεν σημαίνει ότι έχουμε και καλή 
σχέση με τον Θεό. Μας υπενθυμίζει επίσης, πως η σωστή κατανό-
ηση της αλήθειας είναι πολύ σημαντική. Εάν ο Ηρώδης και οι ιερείς 
είχαν κατανοήσει σωστά τις προφητείες όσον αφορά τον Μεσσία, ο 
Ηρώδης θα ήξερε πως ο Ιησούς δεν απειλούσε τη θέση του, όπως 
αυτός φοβόταν. Θα είχε καταλάβει πως αυτός ο «Βασιλιάς των Ι-
ουδαίων» δεν αποτελούσε απειλή, όσον αφορά την πολιτική του 
δύναμη. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον κίνδυνο ότι 
το πνευματικό φως που έχουμε ως εκκλησία, αποτελεί εγγύηση 
καλής σχέσης με τον Θεό; Την ίδια στιγμή, πώς αυτό το φως μπο-
ρεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μία ουσιαστικότερη σχέση με 
τον Θεό; Εκτιμώντας τον χαρακτήρα Του. 
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Παρασκευή 1 Απριλίου       Δύση ηλίου: 19:48’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Δείτε αυτήν την περικοπή από την Ε. Χουάιτ: «Μ’ αυτό τον τρόπο ο 
κάθε αμαρτωλός πρέπει να έρχεται στο Χριστό. ‘‘Ουχί εξ έργων 
δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος Αυτού 
έσωσεν ημάς.’’ (Τίτον 3/γ’ 5). Όταν ο Σατανάς σου λέει ότι είσαι 
αμαρτωλός και δεν μπορείς να ευλογηθείς από το Θεό, πες του ότι 
ο Χριστός ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο για να σώσει τους αμαρτω-
λούς. Δεν έχουμε τίποτε για να συστήσουμε τον εαυτό μας στον 
Θεό. Αλλά η προσωρινή και η παντοτινή παράκλησή μας σ’ Αυτόν 
είναι η εντελώς απελπιστική μας κατάσταση που καθιστά αναγκαία 
τη λυτρωτική Του δύναμη.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 289. 
Η «απελπιστική μας κατάσταση» καθιστά αναγκαία τη λυτρωτική 
δύναμη του Χριστού. Αυτή η αλήθεια δεν διαφέρει όταν πρωτοέρ-
χεται κάποιος στον Ιησού με το όταν βαδίζει μαζί Του σε όλη του τη 
ζωή. Όπως οι άνθρωποι της γενεαλογία του Ιησού, είμαστε αμαρ-
τωλοί που χρειαζόμαστε χάρη. Η υπακοή μας στο νόμο, η νίκη μας 
στους πειρασμούς και την αμαρτία, και η αύξησή μας στο Χριστό, 
είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας, και όχι η αιτία. Από τον ληστή στο 
σταυρό, μέχρι και τον πιστό που θα αναληφθεί στην Δευτέρα Πα-
ρουσία του Ιησού, όλοι βρισκόμαστε σε τέτοια απελπιστική κατά-
σταση που η λυτρωτική Του δύναμη μάς είναι απαραίτητη. Είναι 
πολύ σημαντικό να μη ξεχάσουμε ποτέ αυτήν τη θεμελιώδη αλή-
θεια. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

1.  Όπως είδαμε, η παρερμηνεία της προφητείας για τον Μεσσία 
οδήγησε τον Ηρώδη στο τρομερό διάταγμα. Σκεφτείτε κάποιες 
προφητείες που έχουν παρερμηνευθεί. Για παράδειγμα, πολλοί 
πιστεύουν ότι οι πιστοί Χριστιανοί θα αρπαχθούν κρυφά στον ου-
ρανό, ενώ συγγενείς και φίλοι θα αναρωτιούνται για την εξαφάνισή 
τους. Ποιοι κίνδυνοι προκύπτουν από αυτήν την λανθασμένη ερ-
μηνεία της προφητείας; Ή όσον αφορά την αντίληψη ότι λίγο πριν 
το τέλος του κόσμου, ο ναός της Ιερουσαλήμ θα χτιστεί ξανά και οι 
θυσίες θα ξαναρχίσουν; Ποιές άλλες προφητείες γνωρίζετε που 
έχουν παρερμηνευθεί; Πόσο σημαντική είναι η σωστή κατανόησή 
τους;  
2.  Σε πολλές κοινωνίες στον κόσμο το γενεαλογικό δέντρο θεω-
ρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση 
με τη διδασκαλία του ευαγγελίου; Επίσης, πώς η έννοια της «ανα-
γέννησης» μάς βοηθά να μη δίνουμε σημασία στις κοινωνικές τά-
ξεις; 
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2 Απριλίου – 8 Απριλίου                                Σάββατο απόγευμα 
 

2. Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έλθετε οπίσω μου, και θέλω σας κάμει α-
λιείς ανθρώπων.» Ματθαίον 4/δ’ 19.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 3/γ’ 1-12, 
Β’ Πέτρ. 1/α’ 19, Φιλιπ. 2/β’ 5-8, Ματθ. 4/δ’ 1-12, Ησ. 9/θ’ 1,2, 
Ματθ. 4/δ’ 17-22. 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι προβληματίζονται σχετικά με το νόημα 
και τον σκοπό της ζωής, καθώς επίσης και με το πώς πρέπει να 
ζουν.  
«Δεν είχα καταλάβει ποιο ήταν το νόημα της ζωής», είπε ένας δε-
καεπτάχρονος χρήστης ουσιών. «Ακόμη, δεν το έχω καταλάβει, 
νόμιζα πως όλοι οι άλλοι το είχαν αντιληφθεί, και ότι μόνο εγώ δεν 
το είχα καταλάβει. Στα αλήθεια πίστευα πως όλοι ήξεραν τον λόγο 
της ύπαρξης μας, και ότι όλοι ήταν χαρούμενοι εκτός από εμένα.» 
Ο Paul Feyerabend ένας Αυστριακός συγγραφέας και επιστημονι-
κός φιλόσοφος γράφει στην αυτοβιογραφία του: «Και έτσι η μία 
μέρα διαδέχεται την άλλη, χωρίς να είναι ξεκάθαρο γιατί πρέπει να 
ζούμε.» 
Τις απαντήσεις για τις πιο δύσκολες ερωτήσεις της ζωής μπορούμε 
να τις βρούμε στην Αγία Γραφή, στη ζωή του Ιησού Χριστού και σε 
όλα όσα έχει κάνει για εμάς. Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε 
την αρχή της επίγειας διακονίας του Ιησού, μιας διακονίας που από 
μόνη της δίνει νόημα στη ζωή μας. 
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Κυριακή 3 Απριλίου 
 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η «ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ» 
 
Το Ματθ. 3/γ’ ξεκινά με τα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστή, «Μετα-
νοείτε» (Ματθ. 3/γ’ 2). Ο Θεός, βέβαια, καλούσε την ανθρωπότητα 
σε μετάνοια από τον καιρό της Πτώσης! Μετανοήστε, δεχθείτε τη 
συγχώρεσή Μου, αφήστε τις αμαρτίες σας και θα βρείτε Λύτρωση 
και ανάπαυση στη ψυχή σας. 
Και παρά τη διαχρονικότητα του μηνύματος, ο Ιωάννης προσθέτει 
την «παρούσαν αλήθειαν» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 12), ένα μήνυμα για τους 
ανθρώπους εκείνης της εποχής.  
Διαβάστε Ματθ. 3/γ’ 2,3. Ποια ήταν η «παρούσα αλήθεια» που ο 
Ιωάννης κήρυττε μαζί με την κλήση για μετάνοια, βάπτιση και εξο-
μολόγηση; Δείτε επίσης Ματθ. 3/γ’ 6. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ιωάννης συνεχώς έκανε αναφορές στα κείμενα της Παλαιάς Δια-
θήκης. Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης επαναλαμβάνονται στην 
Καινή: ο Ιησούς, ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, όλοι αναφέρο-
νται στην Παλαιά Διαθήκη για να επικυρώσουν, να εξηγήσουν, α-
κόμη και να αποδείξουν όσα γίνονται στην Καινή. Δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει το ότι ο Πέτρος είπε «έχομεν βεβαιότερον τον προ-
φητικόν λόγον» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 19) αναφερόμενος στη διακονία του 
Ιησού, παρά τα θαύματα που είχε δει προσωπικά. 
Διαβάστε Ματθ. 3/γ’ 7-12. Τι μήνυμα έχει ο Ιωάννης για τους ηγέ-
τες; Πέρα από τις επιπλήξεις, τι ελπίδα τους δίνεται; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Προσέξτε ότι ο Ιησούς έχει την κεντρική θέση στο κήρυγμα του Ι-
ωάννη. Τα πάντα σχετίζονται με το Ποιος είναι ο Ιησούς και ποιο 
είναι το έργο Του. Στη διακήρυξη του ευαγγελίου, ο Ιωάννης μίλησε 
για τον τελικό διαχωρισμό μεταξύ σιταριού και ζιζανίων και ότι αυ-
τός ο διαχωρισμός θα γίνει από Εκείνον για τον Οποίον έχουν μι-
λήσει οι προφήτες. Έτσι, βλέπουμε τη στενή σχέση του ευαγγελίου 
με την κρίση. Επίσης, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του ότι η πρώτη 
και η δεύτερη έλευση του Ιησού εμφανίζονται στην Αγία Γραφή ως 
ένα γεγονός, καθώς ο Ιωάννης μιλώντας για την πρώτη έλευση 
αναφέρεται επίσης και στην δεύτερη. 
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Δευτέρα 4 Απριλίου 
 

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ 
Ματθαίον 4/δ’ 1 

 
Ο Σατανάς, είδε Εκείνον που γνώριζε ως Υιό του Θεού, ότι ταπει-
νώθηκε και πήρε ανθρώπινη μορφή για να σώσει την ανθρωπότη-
τα. Ήταν Εκείνος με τον Οποίο πολέμησε στον ουρανό, και τον 
έδιωξε μαζί με τους αγγέλους του (δείτε Αποκ. 12/ιβ’ 7-9). Και τώ-
ρα, ο Ιησούς ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος, μόνος στην σκληρή 
έρημο χωρίς καμία, εμφανή υποστήριξη. Σίγουρα, τώρα θα ήταν 
ευκολότερος στόχος. 
«Όταν ο Σατανάς και ο Υιός του Θεού για πρώτη φορά βρέθηκαν 
αντιμέτωποι σε διαμάχη, ο Χριστός ήταν αρχηγός των ουρανίων 
ταγμάτων. Ο Σατανάς, ο αρχηγός της επανάστασης αποβλήθηκε 
από τον ουρανό. Τώρα φαίνονταν σαν να είχαν αντιστραφεί οι όροι 
και ο Σατανάς εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε τη φαινομενική υπε-
ροχή του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 90.  
Τι αντίθεση! Ο Εωσφόρος ήθελε να γίνει «όμοιος του Υψίστου» 
(Ησ. 14/ιδ’ 14), ενώ ο Ιησούς «εαυτόν εκένωσε» (Φιλιπ. 2/β’ 7) από 
την δόξα του ουρανού. Εδώ, βλέπουμε την τεράστια διαφορά μετα-
ξύ εγωισμού και ανιδιοτέλειας, την τεράστια διαφορά μεταξύ αγιό-
τητας και αμαρτίας. 
Συγκρίνετε Ησ. 14/ιδ’ 12-14 με Φιλιπ. 2/β’ 5-8. Τι λένε αυτά τα εδά-
φια για την διαφορά μεταξύ του χαρακτήρα του Ιησού και του Σα-
τανά; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Φανταστείτε τους αγγέλους που γνώριζαν τον Ιησού με όλη Του τη 
δόξα, να βλέπουν τώρα αυτούς τους δύο εχθρούς αντιμέτωπους 
σε μία διαφορετική μάχη. Μπορεί εμείς να γνωρίζουμε το πώς εξε-
λίχθηκε η μάχη αυτή, οι άγγελοι όμως – και όλος ο ουρανός – δεν 
γνώριζαν, και έτσι θα πρέπει να παρακολούθησαν τη μάχη αυτή με 
αμείωτο ενδιαφέρον.  
ΣΚΕΨΗ: Ο Σατανάς ύψωσε τον εαυτό του. Ο Ιησούς, αντιθέτως, 
ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυ-
τήν την τόσο έντονη αντίθεση, και πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε 
την σωστή συμπεριφορά στη ζωή μας; Πώς πρέπει να επηρεάσει 
τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται το 
εγώ μας; 
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Τρίτη 5 Απριλίου 
 

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 1-12. Γιατί έπρεπε να το περάσει αυτό ο Ιη-
σούς; Τι σχέση έχει αυτή η ιστορία με την σωτηρία; Πώς μπόρεσε ο 
Ιησούς να υπομείνει αυτούς τους έντονους πειρασμούς, δεδομένου 
των συνθηκών; Τι δείχνει αυτό για το πώς πρέπει να υπομένουμε 
τους πειρασμούς; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Στο Ματθ. 4/δ’ 1 διαβάζουμε κάτι που μας παραξενεύει: το Πνεύμα 
είναι αυτό που οδηγεί τον Ιησού στην έρημο για να πειραστεί από 
τον Διάβολο. Υποτίθεται ότι πρέπει να προσευχόμαστε να μην ο-
δηγούμαστε στον πειρασμό. «Και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, 
αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού» (Ματθ. 6/ς’ 13). Γιατί 
τότε το Άγιο Πνεύμα οδήγησε εκεί τον Ιησού; 
Το σημείο κλειδί βρίσκεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν ο Ιη-
σούς πηγαίνει στον Ιωάννη για να βαπτιστεί. Βλέποντας πόσο δι-
στακτικός ήταν ο Ιωάννης, ο Ιησούς λέει, «Άφες τώρα, διότι ούτως 
είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» 
(Ματθ. 3/γ’ 15). Για να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη, να κάνει δη-
λαδή ό,τι χρειαζόταν για να γίνει το τέλειο παράδειγμα μεταξύ των 
ανθρώπων και ο τέλειος αντιπρόσωπος, έπρεπε να βαπτιστεί πα-
ρότι ήταν αναμάρτητος. 
Στους πειρασμούς στην έρημο, ο Ιησούς έπρεπε να περάσει από 
τον δρόμο που πέρασε και ο Αδάμ. Χρειαζόταν τη νίκη ενάντια 
στον πειρασμό που κανένας άλλος δεν κατάφερε να επιτελέσει. Και 
έτσι, «ο Χριστός θα επανόρθωνε την αποτυχία του Αδάμ» (Ε. Χου-
άιτ, Ζ.Χ. σ. 87,88) και μάλιστα σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι ο 
Αδάμ. 
Με αυτήν τη νίκη ο Ιησούς έδειξε πως δεν υπάρχει καμία δικαιολο-
γία για την αμαρτία, και ότι την ώρα του πειρασμού μπορούμε να 
νικήσουμε μέσω της πίστης και της υποταγής. Όπως διαβάζουμε, 
«Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσα-
τε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς» (Ιακ. 4/δ’ 7,8). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς αυτή η περίπτωση, όπου φαίνεται τόσο έντονα ότι 
δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αμαρτία, μας δείχνει την α-
νάγκη μας για την δικαιοσύνη του Χριστού; Φανταστείτε να έπρεπε 
να σταθούμε μπροστά στον Θεό χωρίς τη δικαιοσύνη του Χριστού! 
Τι ελπίδα θα είχαμε; 
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Τετάρτη 6 Απριλίου 
 

ΓΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ 
 
Στον Ματθ. 4/δ’ 12 διαβάζουμε για τη φυλάκιση του Ιωάννη, η ο-
ποία σήμανε το τέλος της διακονίας του και την έναρξη της διακο-
νίας του Ιησού. Στο εδάφιο δεν αναφέρεται το γιατί ο Ιησούς, μόλις 
άκουσε τα νέα για τον Ιωάννη, επέλεξε τότε να πάει στη Γαλιλαία. 
(Δείτε επίσης Μάρκο 1/α’ 14-16 και Λουκά 4/δ’ 14.) Ίσως, ήθελε να 
αποφύγει τη δημοσιότητα όσο κήρυττε ο Ιωάννης, ενώ μετά τη φυ-
λάκισή του «ανεχώρησεν» για να ξεκινήσει τη δική Του διακονία. 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 13-16 (δείτε επίσης Ησ. 9/θ’ 1,2) για την δια-
μονή του Ιησού στην περιοχή Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Τι μας 
λένε αυτά τα εδάφια για την διακονία του Ιησού; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ζαβουλών και ο Νεφθαλί ήταν δύο από τους γιούς του Ιακώβ 
(δείτε Γέν. 35/λε’ 23-26), και οι απόγονοί τους έγιναν δύο φυλές 
που εγκαταστάθηκαν στην όμορφη βόρεια περιοχή. Δυστυχώς, 
αυτές οι δύο φυλές ανήκαν στις δέκα φυλές που εγκατέλειψαν την 
πίστη τους στον Θεό και στράφηκαν στα εγκόσμια. Πολλοί προφή-
τες της Παλαιάς Διαθήκης κήρυξαν κατά της αμαρτωλής και κοσμι-
κής τους κατάστασης. Η κακία τους, τους οδήγησε στην καταστρο-
φή από τους Ασσύριους και στον διασκορπισμό τους στον τότε 
γνωστό κόσμο. Έτσι, Εθνικοί εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ και η 
Γαλιλαία ήταν ένας σύμμεικτος και σε σύγχυση τόπος. Όμως ανε-
ξάρτητα από τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην Γαλιλαία, 
υπήρχε αυτή η όμορφη προφητεία στον Ησαΐα: «Γη Ζαβουλών και 
γη Νεφθαλείμ, κατά την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, 
Γαλιλαία των εθνών. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, 
και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν 
εις αυτούς» (Ματθ. 4/δ’ 15,16). Με άλλα λόγια, εκεί όπου υπήρχε 
μεγάλη ανάγκη, όπου οι άνθρωποι ήταν ακαλλιέργητοι πνευματικά, 
εκεί πήγε ο Ιησούς να ζήσει μαζί τους και να τους υπηρετήσει. 
Βλέπουμε την προθυμία του Ιησού να ταπεινωθεί για χάρη των 
άλλων. Εδώ επίσης βλέπουμε πόσο βασικό ρόλο είχε η Παλαιά 
Διαθήκη στη διακονία του Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να θεωρή-
σουμε κάποιους ανθρώπους ανάξιους των προσπαθειών μας για 
διακονία και μαρτυρία; Πού βρίσκεται το λάθος σ’ αυτήν τη συμπε-
ριφορά; 
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Πέμπτη 7 Απριλίου 
 

Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ 
 

«Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 
4/δ’ 17). Όπως ο Ιωάννης, ο Ιησούς ξεκίνησε τη διακονία Του με 
κάλεσμα σε μετάνοια. Γνώριζε την κατάσταση των ανθρώπων και 
την ανάγκη να μετανοήσουν και να γνωρίσουν τον Θεό. Γι’ αυτό 
δεν πρέπει να μας εκπλήσσει που η πρώτη δημόσια διακήρυξη του 
Ιησού, τουλάχιστον όπως μας αναφέρει ο Ματθαίος, ήταν για μετά-
νοια. 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 17-22. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το αντί-
κτυπο αυτής της κλήσης στη ζωή μας;  
…………………………………………………………………………….. 
Στη ξεχασμένη γη της Γαλιλαίας, ο Ιησούς συνάντησε τέσσερις άν-
δρες που ασχολούνταν με την αλιεία. 
Προφανώς αυτοί οι άνδρες ενδιαφέρονταν για τον Θεό μιας και οι 
δύο εξ αυτών ήταν μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αλλά προς 
έκπληξή τους, ο Ιωάννης τους παρέπεμψε σε έναν άλλον νέο από 
τη δική τους περιοχή. 
Αυτοί οι άνδρες πλησίασαν τον Ιησού τον Ναζωραίο και ζήτησαν 
να μείνουν κοντά Του (δείτε Ιωάν. 1/α’). Εκείνη την εποχή έτσι συ-
νηθιζόταν: οι άνδρες πλησίαζαν έναν ραβί και του ζητούσαν να τον 
ακολουθήσουν. Στο τέλος όμως, ο ραβί αποφάσιζε ποιοι θα ήταν οι 
μαθητές του. Και όταν ένας ραβί σου ζητούσε να γίνεις μαθητής 
του, αυτό ήταν πολύ συναρπαστικό. 
Πολλοί νομίζουν πως όταν ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές στη θά-
λασσα ήταν η πρώτη τους συνάντηση μαζί Του. Ξέρουμε όμως 
από το Ιωάννη 1-5/α’-ε’ πως αυτοί οι άνδρες, ανά διαστήματα, έμε-
ναν κοντά στον Ιησού περίπου για έναν χρόνο. 
«Ο Ιησούς διάλεξε αμαθείς ψαράδες γιατί αυτοί δεν είχαν εκπαι-
δευτεί σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις πλανημένες συνήθειες 
της εποχής τους. Ήταν άνθρωποι με περιορισμένες ικανότητες και 
ήταν ταπεινοί και επιδεικτικοί για μάθηση – άνθρωποι τους οποίους 
μπορούσε να καταρτίσει για το έργο Του. Στις συνηθισμένες στρά-
τες της ζωής υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκτελούν υπομονε-
τικά τη ρουτίνα της καθημερινής εργασίας τους, αγνοώντας ότι κα-
τέχουν δυνάμεις οι οποίες, αν τίθονταν σε εφαρμογή, θα τους ύ-
ψωναν στο ίδιο επίπεδο με τους πιο διακεκριμένους ανθρώπους 
του κόσμου. Χρειάζεται το άγγιγμα ενός επιδέξιου χεριού για να 
ξυπνήσει τις ναρκωμένες αυτές ικανότητες. Τέτοιους ανθρώπους 
κάλεσε ο Ιησούς να γίνουν συνεργάτες Του και τους πρόσφερε το 
πλεονέκτημα να γίνουν σύντροφοί Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ, σ. 216. 
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Παρασκευή 8 Απριλίου          Δύση ηλίου: 19:54’ 
 

Περαιτέρω μελέτη:  
Ένας ευαγγελιστής διαφήμισε τις συναντήσεις που θα είχε κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο: «Ελάτε να δείτε τον κήρυκα που σκίζει μία σελίδα 
της Αγίας Γραφής!» Έτσι, κατάφερε να συγκεντρώσει ένα μεγάλο 
ακροατήριο. Στάθηκε μπροστά σε όλους, άνοιξε την Αγία Γραφή 
και, προς έκπληξή τους, έσκισε μία σελίδα. «Αυτή η σελίδα», είπε, 
«δεν έχει καμία θέση εδώ». Είναι η σελίδα που χωρίζει την Παλαιά 
από την Καινή Διαθήκη.» 
Ανεξάρτητα από το ποια είναι η γνώμη σας για την θεατρικότητά 
του, ο κήρυκας αυτός τόνισε κάτι πολύ σημαντικό. Στην πραγματι-
κότητα αυτά τα δύο βιβλία είναι ένα. Σε όλη την Καινή Διαθήκη βρί-
σκονται αναφορές σε περικοπές της Παλαιάς. Καιροί και γεγονότα 
της Καινής Διαθήκης εξηγούνται από τον Ίδιο τον Ιησού ή από τους 
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, μέσα από αναφορές στην Πα-
λαιά Διαθήκη. Πόσες φορές ο Ιησούς είπε, «διά να πληρωθή το 
ρηθέν»; Με συνεχές αναφορές στα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης 
από τον Ιησού (δείτε Ιωάν. 5/ε’ 39, Λουκά 24/κδ’ 27, Ματθ. 22/κβ’ 
29, Ιωάν. 13/ιγ’ 18), τον Παύλο (Ρωμ. 4/δ’ 3, 11/ια’ 8, Γαλ. 4/δ’ 27) 
και την Αποκάλυψη, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν 550 αναφο-
ρές στην Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη διαρκώς συνδέεται με 
την Παλαιά. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν την γραπτή 
Θεϊκή αποκάλυψη του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν 
και κάποια σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως το τελετουργικό 
σύστημα, δεν ισχύουν πλέον για τους Χριστιανούς, δεν πρέπει να 
κάνουμε το λάθος να υποβαθμίσουμε την Παλαιά Διαθήκη σε σχέ-
ση με την Καινή. Η Αγία Γραφή αποτελείται και από τις δύο Διαθή-
κες, καθώς και από τις δύο μαθαίνουμε σημαντικές αλήθειες για 
τον Θεό και το σχέδιο της σωτηρίας. 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο Σατανάς χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους για να πειράξει 
τον Ιησού, ο Οποίος δεν υπέκυψε σε κανέναν από τους πειρα-
σμούς. Παρότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος, εκείνη τη στιγμή είχε «ο-
μοίωμα σαρκός αμαρτίας» (Ρωμ. 8/η’ 3) και χρησιμοποίησε την 
Αγία Γραφή για να αμυνθεί στους πειρασμούς του Διαβόλου. Πόσο 
κεντρικό ρόλο πρέπει να έχει η Αγία Γραφή στη δική μας ζωή; Πώς 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή για να αντέξουμε 
στις επιθέσεις που αντιμετωπίζουμε; 
2.  Γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι σημαντικό στοιχείο για τους Χρι-
στιανούς; Πώς μπορούμε να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί; Πώς 
μπορεί ο Σταυρός να μας βοηθήσει σ’ αυτό το τόσο σημαντικό θέ-
μα; 
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9 Απριλίου – 15 Απριλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

3. Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους 
τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι διά την διδαχήν αυτού. Διότι εδίδα-
σκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν, και ουχί ως οι γραμματείς.» Ματ-
θαίον 7/ζ’ 28,29.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 5-7/ε’-ζ’, 
Ρωμ. 7/ζ’ 7, Γέν. 15/ιε’ 6, Μιχ. 6/ς’ 6-8, Λουκ. 6/ς’ 36, Ματθ. 13/ιγ’ 
44-52, Ρωμ. 8/η’ 5-10. 
 
Στην Έξοδο βλέπουμε τον Θεό να οδηγεί τον λαό Ισραήλ έξω από 
την Αίγυπτο, να τους «βαπτίζει» στην Ερυθρά Θάλασσα, να είναι 
μαζί τους στην έρημο για 40 χρόνια – κατά τη διάρκεια των οποίων 
γίνονται πολλά σημεία και θαύματα – και να τους συναντάει προ-
σωπικά στην κορυφή ενός όρους όπου τους δίνει το νόμο Του. 
Στο βιβλίο του Ματθαίου, βλέπουμε τον Ιησού να φεύγει από την 
Αίγυπτο, να βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό, να περιπλανάται 
στην έρημο για 40 μέρες – όπου γίνονται σημεία – και να συναντάει 
προσωπικά το λαό Ισραήλ στην κορυφή ενός όρους, όπου τους 
εξηγεί τον νόμο Του. Ο Ιησούς ακολούθησε την πορεία του Ισραήλ, 
έγινε Ισραήλ, και σ’ Αυτόν βρήκαν την εκπλήρωσή τους όλες οι 
υποσχέσεις της διαθήκης. 
Η Επί του Όρους Ομιλία είναι το πιο δυνατό κήρυγμα που έχει γίνει 
ποτέ. Τα λόγια Του δεν επηρέασαν μόνο τους ακροατές εκείνης της 
εποχής, αλλά εξακολουθούν να επηρεάζουν και όλους όσους τα 
ακούνε μέχρι και σήμερα. 
Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο το να ακούσουμε το μήνυμα αυτό, αλλά 
πρέπει και να το εφαρμόσουμε. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τι 
είπε ο Ιησούς στην Επί του Όρους Ομιλία (Ματθ. 5-7/ε’-ζ’), και στο 
Ματθ. 13/ιγ’ θα δούμε τι μας λέει για την εφαρμογή των λόγων Του 
στη ζωή μας. 
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Κυριακή 10 Απριλίου 
 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Διαβάστε την Επί του Όρους Ομιλία στο Ματθ. 5-7/ε’-ζ’. Ποια ση-
μεία της ομιλίας ξεχωρίζετε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Πιθανόν καμία άλλη θρησκευτική ομιλία στην ιστορία της ανθρω-
πότητας δεν έχει τραβήξει τόσο την προσοχή και το ενδιαφέρον 
των ανθρώπων όσο η Επί του Όρους Ομιλία. Ακόμη και φιλόσοφοι 
που δεν έχουν αποδεχθεί τον Ιησού, έχουν θαυμάσει το ήθος Του. 
Ο Mohandas Gandhi ήταν ο πιο ένθερμος μη Χριστιανός υποστη-
ρικτής του 20

ου

 αιώνα, αυτής της ομιλίας.» Craig L. Blomberg, The 
New American Commentary: Matthew, τομ. 22, σ. 93, 94. 
Η ομιλία αυτή έχει προσεγγιστεί με διάφορους τρόπους. Ορισμένοι 
πιστεύουν πως είναι αδύνατον να ακολουθήσουμε τους κανόνες 
του Θεού που εμπεριέχονται στην Επί του Όρους Ομιλία και μας 
οδηγούν να επικαλεστούμε την δικαιοσύνη του Ιησού – τη μοναδι-
κή μας ελπίδα για σωτηρία. Άλλοι πάλι την αντιμετωπίζουν σαν μία 
ομιλία περί δημόσιας ηθικής, ένα κάλεσμα για ειρήνη. Ενώ υπάρ-
χουν και εκείνοι που θεωρούν ότι είναι μία έκκληση να έρθει η βα-
σιλεία του Θεού στη γη, μέσα από ανθρώπινη προσπάθεια. 
Στην πραγματικότητα, όλοι έχουμε κάποια άποψη γι’ αυτήν την 
ομιλία επειδή επιδρά έντονα στη ζωή μας, και γι’ αυτό, ο καθένας 
ανταποκρίνεται σ’ αυτή με διαφορετικό τρόπο. 
Η Ε. Χουάιτ γράφει: «Στην Επί του Όρους Ομιλία Του προσπάθησε 
να ανασκευάσει αυτό που είχαν μάθει στη λαθεμένη διδασκαλία 
τους και να δημιουργήσει στους ακροατές Του την ορθή αντίληψη 
της βασιλείας Του και του δικού Του χαρακτήρα… Οι αλήθειες που 
δίδαξε δεν είναι λιγότερο σπουδαίες για μας από ότι ήταν για τα 
πλήθη που Τον ακολουθούσαν. Εμείς δεν έχουμε λιγότερη ανάγκη 
από ότι εκείνοι για να διδαχθούμε τις βασικές αρχές της βασιλείας 
του Θεού.» Ζ.Χ. σ. 270,271. 
Έτσι, η Επί του Όρους Ομιλία δίνει τις βασικές αρχές της βασιλείας 
του Θεού. Μας λέει πώς είναι ο Θεός, ως Βασιλιάς, και μας λέει 
πώς θέλει ο Θεός να γίνουμε ως υπήκοοι της βασιλείας Του. Κα-
λούμαστε να αφήσουμε τις αρχές και τους κανόνες των βασιλειών 
αυτού του κόσμου για τις αρχές της αιώνιας βασιλείας (Δαν. 7/ζ’ 
27). 
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Δευτέρα 11 Απριλίου 
 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 
Ορισμένοι Χριστιανοί βλέπουν την Επί του Όρους Ομιλία ως «νέο 
νόμο από τον Χριστό», που αντικατέστησε τον «Νόμο του Θεού». 
Υποστηρίζουν πως το νομικιστικό σύστημα αντικαταστάθηκε από 
την χάρη και ισχυρίζονται ότι ο νόμος του Ιησού διαφέρει από αυ-
τόν του Θεού. Αυτές οι απόψεις είναι παρερμηνείες της Επί του 
Όρους Ομιλίας. 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για τον νόμο και κατά πόσο υπο-
στηρίζουν την άποψη ότι ο νόμος (οι Δέκα Εντολές) αντικαταστά-
θηκε από την Επί του Όρους Ομιλία; (Ματθ. 5/ε’ 17-
19,21,22,27,28, δείτε επίσης Ιακ. 2/β’ 10,11, Ρωμ. 7/ζ’ 7). 
…………………………………………………………………………… 
Ο Craig S. Keener γράφει: «Οι περισσότεροι Ιουδαίοι κατανοούσαν 
τις εντολές στα πλαίσια της χάρης… δεδομένου ότι ο Ιησούς ζήτη-
σε να υπάρχει μεγαλύτερη χάρη στην πράξη… είναι αναμφίβολο 
ότι είχε την πρόθεση οι απαιτήσεις της βασιλείας να είναι υπό το 
φως της χάρης (συγκρίνετε με Ματθ. 6/ς’ 12, Λουκ. 11/ια’ 14, 
Μάρκ. 11/ια’ 25, Ματθ. 6/ς’ 14,15, Μάρκ. 10/ι’ 15). Στην εξιστόρηση 
του ευαγγελίου βλέπουμε ότι ο Ιησούς δέχεται εκείνους που ταπει-
νώνουν τον εαυτό τους αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Θεού να 
κυριαρχεί ακόμη κι αν δεν μπορούν να φτάσουν στην τελειότητα 
(5/ε’ 48). Η βασιλεία της χάρης που εξήγγειλε ο Ιησούς δεν ήταν 
άκαρπη χάρη – στα Ευαγγέλια βλέπουμε ότι το μήνυμα της βασι-
λείας μεταμορφώνει εκείνους που το δέχονται, καθώς συντρίβει τον 
αλαζόνα, εκείνον που αισθάνεται θρησκευτικά και κοινωνικά επαρ-
κής.» The Gospel of Matthew: A Socio – Rhetorical Commentary, 
σ. 161, 162. 
Διαβάστε Γέν. 15/ιε’ 6. Πώς μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η σω-
τηρία ήταν ανέκαθεν μέσω πίστης; 
……………………………………………………………………………. 
Η πίστη στον Ιησού Χριστό δεν ήταν κάτι νέο, ήταν η ίδια πίστη 
από την Πτώση κι έπειτα. Η Επί του Όρους Ομιλία δεν είναι σωτη-
ρία διά μέσου χάρης που αντικαθιστά την σωτηρία εξ έργων. Ανέ-
καθεν η σωτηρία προσφερόταν μέσω χάρης. Οι Ισραηλίτες πρώτα 
σώθηκαν διαμέσου χάρης στην Ερυθρά Θάλασσα, κι έπειτα στο 
Σινά, τους ζητήθηκε να δείξουν υπακοή. (Δείτε Έξ. 20/κ’ 2.) 
ΣΚΕΨΗ: Τι σας έχει διδάξει η προσωπική σας πείρα με τον Κύριο 
και τον Νόμο Του, για το ότι η σωτηρία παρέχεται μόνο μέσω της 
πίστης και όχι μέσω του νόμου; 
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Τρίτη 12 Απριλίου 
 

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 20. Τι εννοεί ο Ιησούς λέγοντας, «εάν μη πε-
ρισσεύση η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και 
Φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών» ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Αν και η σωτηρία ανέκαθεν ήταν μέσω πίστης και ο Ιουδαϊσμός 
ήταν μία θρησκεία χάρης, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε να εφαρ-
μοστεί, εισχώρησε ο νομικισμός, και ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και 
σήμερα για κάθε Χριστιανική θρησκεία όσον αφορά το ζήτημα της 
υπακοής. Την εποχή του Χριστού, οι περισσότεροι θρησκευτικοί 
ηγέτες είχαν «αυστηρή, άκαμπτη ορθοφροσύνη… αποξενωμένη 
από την μεταμέλεια, την τρυφερότητα, και την αγάπη», η οποία 
τους άφησε χωρίς «καμία δύναμη» για να προφυλάξουν τον κόσμο 
από τη διαφθορά. (Ε. Χουάιτ, Ε.Ο.Ο. σ. 68.) 
Οι τύποι, ιδιαίτερα εκείνοι που θεσπίσθηκαν από ανθρώπους, δεν 
μπορούν να αλλάξουν την ζωή ή να μεταμορφώσουν τον χαρακτή-
ρα. Αληθινή πίστη είναι αυτή που εργάζεται με αγάπη (Γαλ. 5/ε’ 6), 
και κάνει πράξεις αποδεκτές στα μάτια του Θεού. 
Διαβάστε Μιχ. 6/ς’ 6-8. Κατά ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι αυτή η περικοπή είναι σύνοψη της Επί του Όρους Ομιλί-
ας; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, οι θυσίες δεν ήταν το τέλος αλλά 
το μέσο για το τέλος. Το τέλος ήταν η ζωή στην οποία οι ακόλουθοι 
του Θεού αντικατοπτρίζουν την αγάπη και τον χαρακτήρα Του – 
κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μέσω της πλήρης υποταγής στον 
Θεό και της συναίσθησης της πλήρης εξάρτησης από τη σώζουσα 
χάρη Του. Παρά τις εξωτερικές εκδηλώσεις ευσέβειας και πίστης, 
πολλοί από τους Γραμματείς και Φαρισαίους δεν αποτελούσαν 
πρότυπα ενός ακόλουθου του Κυρίου. 
ΣΚΕΨΗ: Παρότι πιστεύουμε ότι η σωτηρία είναι μόνο διά πίστεως, 
και ότι μόνο η δικαιοσύνη του Ιησού μπορεί να μας σώσει, πώς 
μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε μέσα μας ίχνη νομικι-
σμού; 
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Τετάρτη 13 Απριλίου 
 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
 
Η πιο μεταρρυθμιστική διδαχή του Ιησού, πιθανόν βρίσκεται στο 
Ματθ. 5/ε’ 48. Πώς μπορούμε, ως αμαρτωλοί, να το πετύχουμε 
αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
Από όλη την Επί του Όρους Ομιλία, αυτό το σημείο θα μπορούσα-
με να το χαρακτηρίσουμε ως το «υπέρτατο». Να είστε τέλειοι όπως 
«ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς»; Τι σημαίνει αυτό; Ένα σημαντι-
κό σημείο για να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο, βρίσκεται στη λέξη 
«λοιπόν», η οποία οδηγεί σε ένα συμπέρασμα από κάτι που έχει 
προηγηθεί. 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 43-47. Πώς αυτά τα εδάφια, τα οποία καταλή-
γουν στο Ματθ. 5/ε’ 48, μας βοηθάνε να αντιληφθούμε καλύτερα τα 
λόγια του Ιησού στο εδ. 48; Δείτε επίσης Λουκ. 6/ς’ 36. 
……………………………………………………………………………. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτήν την ιδέα στην Αγία 
Γραφή. Στο Λευιτικό 19/ιθ’ 2, ο Κύριος λέει στο λαό Του, «Άγιοι 
θέλετε είσθαι, διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος ο Θεός σας». Στο 
Λουκ. 6/ς’ 36, ο Ιησούς λέει: «Γίνεσθε λοιπόν οικτίρμονες, καθώς 
και ο Πατήρ σας είναι οικτίρμων.» 
Στο, Ματθ. 5/ε’ 43-48 το ζητούμενο δεν είναι μία εξωτερική συμ-
μόρφωση στους κανόνες και στους νόμους, όσο σημαντικό κι αν 
είναι αυτό. Αντιθέτως, η περικοπή αυτή εστιάζει στην αγάπη προς 
τους άλλους, και όχι μόνο προς εκείνους που ο καθένας θα αγα-
πούσε, αλλά και σε εκείνους που – σύμφωνα με τα δεδομένα του 
κόσμου – δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. 
Αξίζει να θυμόμαστε πως ο Θεός δεν μας ζητάει τίποτε που δεν 
μπορεί να κάνει Εκείνος. Εάν αφηνόμασταν μόνοι μας, εάν εξαρ-
τιόμασταν από την αμαρτωλή και εγωιστική καρδιά μας, τότε ποιος 
θα μπορούσε να αγαπήσει τους εχθρούς του; Ο κόσμος δεν λει-
τουργεί έτσι, αλλά εμείς δεν είμαστε πολίτες μίας άλλης βασιλείας; 
Έχουμε την υπόσχεση πως εάν παραδοθούμε στον Θεό τότε, «ε-
κείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον, θέλει επιτελέσει αυτό 
μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού» (Φιλιπ. 1/α’ 6), και τι καλύτε-
ρο έργο μπορεί να κάνει ο Θεός σε εμάς από το να μας φέρει στη 
σφαίρα Του και να μάθουμε να αγαπάμε όπως Εκείνος μας αγα-
πάει; 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας εάν αγαπούσαμε 
τους εχθρούς μας; 
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Πέμπτη 14 Απριλίου 
 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
 
Ο Ιησούς δεν κήρυξε μόνο πάνω στο όρος. Το ίδιο μήνυμα της βα-
σιλείας κηρύχτηκε σε όλο το Ισραήλ. Στο Ματθ. 13/ιγ’ βλέπουμε 
τον Ιησού να κηρύττει σε μία βάρκα, «και πας ο όχλος ίστατο επί 
τον αιγιαλόν» (εδ. 2). Μέσα από παραβολές, ο Ιησούς τους έδειξε 
ότι δεν αρκεί μόνο η ακρόαση των λόγων Του, αλλά είναι απαραί-
τητη και η εφαρμογή τους. 
Διαβάστε Ματθ. 13/ιγ’ 44-52. Πώς αυτή η παραβολή μας βοηθάει 
να δούμε πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των διδασκαλιών της 
Επί του Όρους Ομιλίας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Δύο σημεία ξεχωρίζουν στις δύο πρώτες ιστορίες. Και στις δύο 
υπάρχει η ιδέα του να αποχωριστείς κάτι προκειμένου να αποκτή-
σεις κάτι άλλο – είτε είναι θησαυρός σε χωράφι είτε μαργαριτάρι. 
Το άλλο σημαντικό σημείο είναι η μεγάλη αξία που δίνει ο άνθρω-
πος σ’ αυτό που έχει βρει. Και στις δύο περιπτώσεις πούλησαν ό,τι 
είχαν προκειμένου να το αποκτήσουν. Αν και δεν μπορούμε να 
αγοράσουμε τη σωτηρία (Ησ. 55/νε’ 1,2), το μήνυμα των παραβο-
λών είναι ξεκάθαρο: τίποτε από αυτά που έχουμε σ’ αυτόν τον κό-
σμο δεν αξίζει να χάσουμε την αιώνια ζωή. 
Ο Θεός μάς ζητάει να αποχωριστούμε από τα επίγεια και τα σαρκι-
κά, και να πληρωθούμε με το Πνεύμα Του (δείτε Ρωμ. 8/η’ 5-10). 
Αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς χρειάζεται να πεθάνει το εγώ και να 
σηκώσουμε το σταυρό μας. Εάν όμως έχουμε διαρκώς τη σκέψη 
μας στην αξία αυτών που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, θα έχουμε 
και το κίνητρο να κάνουμε τις επιλογές που πρέπει. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε την τελευταία παραβολή (Ματθ. 13/ιγ’ 47-50). 
Και σ’ αυτήν την παραβολή βλέπουμε την έννοια του αποχωρι-
σμού. Πώς οι δύο πρώτες παραβολές μας βοηθούν να κατανοή-
σουμε την τρίτη παραβολή; 
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Παρασκευή 15 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:01’  
 

Περαιτέρω μελέτη:  
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 269-286. 
Στις παραβολές του Ματθ. 13/ιγ’ 44-46, και οι δύο άνθρωποι βρή-
καν κάτι μεγάλης αξίας. Βάση του περιεχομένου, ιδιαίτερα μετά και 
την τρίτη παραβολή (Ματθ. 13/ιγ’ 47-50), αυτό το οποίο βρίσκεται 
είναι η αλήθεια που οδηγεί είτε στην αιώνια ζωή, είτε στην αιώνια 
καταστροφή «στην κάμινο του πυρός». Αυτό είναι σημαντικό επει-
δή ζούμε σε μία εποχή όπου η «αλήθεια» θεωρείται κάτι το ξεπε-
ρασμένο, στην χειρότερη περίπτωση κάτι επικίνδυνο. Και δυστυ-
χώς αυτή είναι μία εσφαλμένη αντίληψη που έχουν ορισμένοι Χρι-
στιανοί. Ωστόσο, το μήνυμα αυτών των παραβολών είναι ότι η α-
λήθεια υπάρχει και θα κάνει την αιώνια διαφορά σε κάθε άνθρωπο. 
Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Στην Αγία Γραφή παρουσιάζε-
ται η απόλυτη αλήθεια. Εξάλλου, ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η οδός, 
και η αλήθεια, και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι’ 
εμού» (Ιωάν. 14/ιδ’ 6). Φυσικά, όταν κάποιος γνώστης της αλήθει-
ας όπως ο Παύλος, λέει ότι, «κατά μέρος γινώσκομεν» (Α’ Κορ. 
13/ιγ’ 9), είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που δεν γνω-
ρίζουμε. Η δήλωση του όμως αυτή, ότι γνωρίζουμε δηλαδή «κατά 
μέρος», δείχνει πως υπάρχει περισσότερη αλήθεια να γνωρίσουμε, 
αλήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της αιώνιας ζωής 
ή του αιώνιου θανάτου. Αιώνια ζωή ή αιώνιος θάνατος; Σίγουρα 
δεν γίνεται πιο απόλυτο από αυτό. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Πώς θα ήταν ο κόσμος μας εάν όλοι ακολουθούσαμε τις αρχές 
της Επί του Όρους Ομιλίας; 
2.  Ο Ιησούς ανέφερε την παραβολή του σοφού και του μωρού 
κτίστη (δείτε Ματθ. 7/ζ’ 24-27) έχοντας μπροστά Του τις ακτές της 
θάλασσας της Γαλιλαίας. Σε εποχές ξηρασίας, η διαφορά μεταξύ 
του αμμώδους εδάφους και του βράχου δεν ήταν τόσο ευδιάκριτη 
και ορισμένοι έχτιζαν το σπίτι τους στην άμμο θεωρώντας την ως 
βράχο. Στις βροχές όμως το αμμώδες θεμέλιο αποκαλύπτεται και 
το σπίτι καταρρέει. Ο Ιησούς ομοιάζει εκείνους που ακούνε τα λό-
για Του χωρίς να τα εφαρμόζουν με εκείνους που έχουν ως θεμέ-
λιό τους την άμμο. Πώς οι καταιγίδες της ζωής φανερώνουν εάν το 
θεμέλιό μας είναι στον βράχο ή στην άμμο; Πώς μπορούμε να έ-
χουμε ένα θεμέλιο που θα μας κρατήσει σταθερούς ακόμη και στις 
μεγαλύτερες δοκιμασίες;  
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16 Απριλίου – 22 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
4. «ΕΓΕΡΘΗΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ» ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι τι είναι ευκολώτερον, να είπω, Συγκε-
χωρημέναι είναι αι αμαρτίαι σου, ή να είπω, Εγέρθητι και περιπά-
τει;» Ματθαίον 9/θ’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 8/η’, Λευ-
ιτ. 13/ιγ’ 44-50, Δαν. 7/ζ’ 7,8, Ιωάν. 10/ι’ 10, Ματθ. 9/θ’ 1-8, Α’ Ι-
ωάν. 1/α’ 9. 
 

Εάν κάνατε μία λίστα με τα πράγματα που φοβόσαστε περισσότε-
ρο, τι θα συμπεριλαμβάνατε; Για τους περισσότερους από εμάς η 
λίστα θα συμπεριλάμβανε τον θάνατο ενός αγαπητού μας προσώ-
που ή ακόμη και τον δικό μας. Και ενώ αυτό είναι απόλυτα κατανο-
ητό, σκεφτείτε πόσο συνδεδεμένο είναι με τα εγκόσμια και με τη 
ζωή μας εδώ. Είναι λογικό να φοβόμαστε περισσότερο μη χάσουμε 
τη ζωή μας εδώ στη γη, ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει μεγάλη διάρκεια; 
Εάν ο Θεός έκανε μία λίστα μ’ αυτά που φοβάται Εκείνος περισσό-
τερο, σίγουρα θα συμπεριλάμβανε την απώλεια κάποιου οικογενει-
ακού μας προσώπου ή και τη δική μας όσον αφορά την αιώνια 
ζωή. Σίγουρα ο Θεός ενδιαφέρεται για τη φυσική ασθένεια και τον 
θάνατο, ωστόσο, αυτό που Τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η 
πνευματική ασθένεια και ο αιώνιος θάνατος. Μπορεί ο Ιησούς να 
θεράπευσε πολλούς και να ανέστησε κάποιους, όμως όλα αυτά 
ήταν προσωρινά. Όλοι τελικά γεύθηκαν τον φυσικό θάνατο, με μό-
νη εξαίρεση εκείνους που αναστήθηκαν κατά την ανάσταση Του. 
(Δείτε, SDA Bible Commentary, τομ. 5, σ. 550 και Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 
σ. 756.) 
Παρά τα όσα έκανε ο Ιησούς για εμάς, το σχέδιο της σωτηρίας δεν 
μας απαλλάσσει από τις επίγειες αρρώστιες και τον θάνατο. Έχο-
ντας αυτό κατά νου ας εξετάσουμε διάφορες περιπτώσεις θεραπεί-
ας, φυσικής και πνευματικής, για να δούμε τα σημαντικά διδάγματα 
πίστης που μπορούμε να πάρουμε από αυτές. 
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Κυριακή 17 Απριλίου 
 

ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ 
 
Μετά την Επί του Όρους Ομιλία, όπου ανέφερε τις αρχές της βασι-
λείας του Θεού, ο Ιησούς ήρθε αντιμέτωπος με το βασίλειο του Σα-
τανά. Έναν ψυχρό και σκοτεινό τόπο γεμάτο ανθρώπους που απο-
ζητούσαν λύτρωση. Έναν τόπο του οποίου οι αρχές έρχονταν συ-
χνά σε σύγκρουση με ό,τι Εκείνος πρέσβευε. Και ένα από τα μεγα-
λύτερα παραδείγματα της εποχής του πόσο άθλιο είναι το έκπτωτο 
βασίλειο του Σατανά φαίνεται στην ασθένεια της λέπρας. Παρότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις συναντάμε τη λέπρα σαν Θεϊκή τιμωρία, 
όπως στην περίπτωση της Μαριάμ (δείτε Αρ. 12/ιβ’ 9-12), γενικά 
στην Αγία Γραφή είναι ένα τρομερό παράδειγμα του τι σημαίνει να 
ζεις σε έναν έκπτωτο και κατεστραμμένο κόσμο. 
Διαβάστε Ματθ. 8/η’ 1-4. Γιατί ήταν σημαντικό το ότι ο Ιησούς τον 
άγγιξε; (δείτε Λευιτ. 13/ιγ’ 44-50) 
..…………………………………………………………………………… 
Ο λεπρός γονατίζοντας μπροστά στον Ιησού είπε: «Εάν θέλης, 
δύνασαι να με καθαρίσης», που σημαίνει ότι «Εάν θέλεις, έχεις τη 
δύναμη – την ενέργεια, να αλλάξεις τη ζωή μου.» Ο Ιησούς του λέει 
πως θέλει, και αμέσως τον θεραπεύει. Το γεγονός ότι ο Ιησούς τον 
άγγιξε θα πρέπει να τρόμαξε τους παρευρισκομένους. Από τη 
στιγμή που μπορούσε να τον θεραπεύσει με τον λόγο Του, γιατί 
τον άγγιξε; 
«Η πράξη του Χριστού να καθαρίσει το λεπρό από τη φοβερή του 
ασθένεια ήταν μία απεικόνιση του έργου Του να καθαρίσει την ψυ-
χή από την αμαρτία. Ο άνθρωπος που ήρθε στον Ιησού ήταν 
‘πλήρης λέπρας’. Το θανατηφόρο δηλητήριό της είχε διαπεράσει 
ολόκληρο το σώμα του. Οι μαθητές προσπάθησαν να εμποδίσουν 
το Χριστό να τον αγγίξει. Επειδή όποιος άγγιζε λεπρό, γίνονταν και 
ο ίδιος ο ακάθαρτος. Αλλά ο Ιησούς δεν μολύνθηκε βάζοντας το 
χέρι Του πάνω στο λεπρό. Το άγγιγμά Του μετέδωσε ζωογόνο δύ-
ναμη. Η λέπρα καθαρίσθηκε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη λέπρα της 
αμαρτίας, που είναι βαθιά ριζωμένη, θανατηφόρα και αδύνατο να 
καθαρισθεί από ανθρώπινη δύναμη.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 234,235. 
Αγγίζοντας τον λεπρό, πολύ πιθανόν ο Ιησούς να ήθελε να δείξει 
πως όσο αποκρουστική κι αν είναι η αμαρτία, Εκείνος θα ελκύσει 
κοντά Του όλους όσους θέλουν να συγχωρεθούν, να θεραπευ-
θούν, και να καθαριστούν από αυτήν. 
ΣΚΕΨΗ: Γνωρίζετε κάποιον που υποφέρει από τη σημερινή «λέ-
πρα» – οτιδήποτε δηλαδή προκαλεί τον τρόμο και την απέχθεια 
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των ανθρώπων; Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σ’ αυτούς τους 
ανθρώπους, σύμφωνα με το παράδειγμα του Ιησού; 
 
Δευτέρα 18 Απριλίου 
 

Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ 
 
Το βιβλίο του Δανιήλ ασχολείται τόσο πολύ με την Ρώμη (δείτε 
Δαν. 7/ζ’ 7,8, 19-21, Δαν. 8/η’ 9-12, 23-25), λόγω της μεγάλης της 
δύναμης, ιδιαίτερα στην εποχή του Χριστού. Ο Ρωμαίος αυτός α-
ξιωματούχος που ήταν σύμβολο της Ρωμαϊκής εξουσίας και εκ-
φραστής της, έρχεται στον Ιησού. Ο άνδρας αυτός είναι αβοήθητος 
μπροστά στις δοκιμασίες και στις τραγωδίες που όλοι αντιμετωπί-
ζουμε. Τι σπουδαίο παράδειγμα του πόσο περιορισμένες είναι οι 
επίγειες δυνάμεις! Οι μεγαλύτεροι και οι πιο ισχυροί ηγέτες, οι 
πλουσιότεροι άνδρες και γυναίκες, στέκονται αβοήθητοι μπροστά 
στις κοινές μάχες της ζωής. Πραγματικά, χωρίς τη Θεϊκή βοήθεια, τι 
ελπίδα έχουμε; 
Διαβάστε Ματθ. 8/η’ 5-13. Ποιες σημαντικές αλήθειες για την πίστη 
και της σημασίας της, αποκαλύπτονται σ’ αυτήν την ιστορία; Τι 
πρέπει να διδαχθούμε από αυτήν την ιστορία και εμείς, ως Αντβε-
ντιστές της Εβδόμης Ημέρας, δεδομένου των προνομίων που έ-
χουμε; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος είχε υπό την επιτήρησή του περίπου 
80 με 100 στρατιώτες. Από τη στιγμή που υπηρετούσε στο στρατό 
για περίπου 20 χρόνια, δεν του επιτρεπόταν να έχει νόμιμη οικογέ-
νεια. Γι’ αυτό ο δούλος του θα πρέπει να ήταν γι’ αυτόν η οικογέ-
νειά του. Για τους Ιουδαίους, οι Εθνικοί ήταν εξίσου απεχθείς με 
τους λεπρούς και έτσι ίσως υπέθεσε πως ο Ιησούς δεν θα ήθελε να 
μπει στο σπίτι του, παρά την προθυμία του Ιησού να πάει. Το γε-
γονός ότι ήθελε τον Λόγο του Ιησού και όχι απαραίτητα την πα-
ρουσία Του, φανερώνει τέτοια πίστη που αγγίζει και εμάς σήμερα: 
Ο Λόγος του Ιησού είναι το ίδιο ισχυρός με το άγγιγμά Του. Ο εκα-
τόνταρχος πίστευε πως η θεραπεία του δούλου του δεν ήταν κάτι 
δύσκολο για τον Ιησού. Για τους αξιωματούχους, οι διαταγές προς 
τους στρατιώτες ήταν κάτι το συνηθισμένο. Προσέξτε επίσης τι λέει 
ο Ιησούς στο Ματθ. 8/η’ 11,12. Τι προειδοποίηση για όσους έχουν 
μεγάλα προνόμια! Ως εκκλησία έχουμε πολλά προνόμια γι’ αυτό 
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. 



30 
 

ΣΚΕΨΗ: Τι καθημερινές επιλογές κάνετε; Πώς επηρεάζουν την 
πίστη σας; Τι μπορείτε να κάνετε ώστε αυτές οι επιλογές σας να 
συμβάλλουν στην αύξηση της πίστης σας; 
 
Τρίτη 19 Απριλίου 
 

ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ 
 
Διαβάστε Ματθ. 8/η’ 25-34. Τι μας διδάσκουν αυτές οι δύο ιστορίες 
για την δύναμη του Θεού; Τι παρηγοριά μας δίνει η δύναμή Του, 
ιδιαίτερα όταν αγωνιζόμαστε με πράγματα πολύ ανώτερα από ε-
μάς; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι Ιουδαίοι πίστευαν πως τη φύση και τα δαιμόνια μόνο ο Θεός 
μπορούσε να τα εξουσιάσει. Ο Ιησούς με μία Του φράση ηρέμησε 
την καταιγίδα (Ματθ. 8/η’ 23-27), και στη συνέχεια πήγε με τους 
μαθητές στην ανατολική ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας, όπου 
έμεναν όχι μόνο Εθνικοί αλλά και κάποιοι δαιμονιζόμενοι. 
Στο Μαρκ. 5/ε’ 1-20 και στο Λουκ. 8/η’ 26-39 δίνονται περισσότε-
ρες λεπτομέρειες για τους δαιμονιζόμενους. Οι δαιμονιζόμενοι συ-
στήθηκαν με το όνομα «λεγεώνα». Ένας λεγεώνας στο στρατό α-
ποτελούταν από 6.000 στρατιώτες. Οι δαίμονες στάλθηκαν σε 
2.000 γουρούνια.  
Πολλοί αναρωτιούνται γιατί τα δαιμόνια ζήτησαν να πάνε στα γου-
ρούνια. Σύμφωνα με μία παράδοση, τα δαιμόνια δεν θέλουν α-
πλώς να περιφέρονται, θέλουν να κατοικούν κάπου ακόμη και εάν 
πρόκειται για τα ακάθαρτα γουρούνια. Μία άλλη παράδοση λέει, ότι 
οι δαίμονες φοβούνται το νερό γι’ αυτό και ο Ιησούς αναφέρει ότι 
«διέρχεται δι' ανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν» (δείτε Ματθ. 
12/ιβ’ 43). Υπάρχει και η Ιουδαϊκή παράδοση σύμφωνα με την ο-
ποία οι δαίμονες μπορούν να καταστραφούν και πριν την τελική 
καταστροφή, που θα γίνει μετά τα χίλια χρόνια. 
Ωστόσο, το σημαντικό σημείο είναι ότι η κατάσταση των ανδρών 
αυτών είναι η κατάσταση που ο Σατανάς επιθυμεί για τα παιδιά του 
Θεού. Αλλά ο Ιησούς αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Όλα όσα 
ο Σατανάς θέλει να κάνει στη ζωή μας, ο Ιησούς μπορεί να τα ανα-
τρέψει, αρκεί να παραδοθούμε σ’ Αυτόν. Διαφορετικά, είμαστε α-
βοήθητοι μπροστά στον Σατανά. 
Στη Μεγάλη Διαμάχη θα είμαστε είτε στη μία πλευρά είτε στην άλ-
λη. Όσο θλιβερό και απόλυτο κι αν δείχνει, ο Ιησούς δεν θα μπο-
ρούσε να εκφράσει πιο ξεκάθαρα αυτήν την αλήθεια: «Όστις δεν 
είναι μετ’ εμού, είναι κατ’ εμού, και όστις δεν συνάγει μετ’ εμού, 
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σκορπίζει» (Λουκ. 11/ια’ 23). Από εμάς εξαρτάται σε ποια πλευρά 
θα είμαστε. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ιωάν. 10/ι’ 10. «Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά 
να κλέψη και θύση και απολέση. Εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν, και 
να έχωσιν αυτήν εν αφθονία». Πώς μπορούν αυτά τα λόγια να ε-
φαρμοστούν στη ζωή μας; Πώς μπορούμε, και θα πρέπει, να βιώ-
σουμε αυτήν την υπόσχεση; 
 
Τετάρτη 20 Απριλίου 
 

«ΕΓΕΡΘΗΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ» 
 
Στο μάθημα της Δευτέρας είδαμε τον Ιησού να λέει πως δεν βρήκε 
στο Ισραήλ τέτοια μεγάλη πίστη. Αλλά εκείνες τις ημέρες στο Ισ-
ραήλ, υπήρχε ένας άνδρας που επιθυμούσε την θεραπεία της ψυ-
χής του περισσότερο απ’ ότι τη θεραπεία του σώματός του.  
Διαβάστε Ματθ. 9/θ’ 1-8. Τι ελπίδα μπορούμε να πάρουμε από την 
υπόσχεση για συγχώρεση των αμαρτιών μας, ανεξαρτήτου του 
μεγέθους ή του κακού που έχουν προκαλέσει; Δείτε επίσης Ρωμ. 
4/δ’ 7, Α’ Ιωάν. 1/α’ 9, 2/β’ 12. 
…………………………………………………………………………… 
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς όταν είδε τον παραλυτικό 
ήταν να ασχοληθεί με την πνευματική του κατάσταση. Προφανώς, 
ο Ιησούς ήξερε ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Παρά την ά-
σχημη φυσική κατάσταση του άνδρα, ο Χριστός γνώριζε πως τον 
άνθρωπο αυτόν τον απασχολούσε η ενοχή του για την αμαρτωλή 
ζωή που έκανε. Γνωρίζοντας λοιπόν την επιθυμία του για συγχώ-
ρηση, ο Ιησούς πρόσφερε τα πιο παρήγορα λόγια για τον καθένα 
που κατανοεί το πραγματικό κόστος της αμαρτίας: «Συγκεχωρημέ-
ναι είναι αι αμαρτίαι σου». 
«Και όμως εκείνο που επιθυμούσε περισσότερο δεν ήταν τόσο η 
αποκατάσταση της υγείας του, όσο η ανακούφιση από το βάρος 
της αμαρτίας. Αν μονάχα μπορούσε να δει τον Ιησού, να λάβει τη 
διαβεβαίωση της συγχώρησης και να συμφιλιωθεί με τον Ουρανό, 
θα ήταν ευχαριστημένος, είτε ζούσε είτε πέθαινε μετά, σύμφωνα με 
το θέλημα του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 236. 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πίστη όλων: όταν κοιτάζουμε πέρα από 
την φυσική μας κατάσταση και εστιάζουμε στο αιώνιο μας συμφέ-
ρον. Τις περισσότερες φορές, οι προσευχές μας έχουν να κάνουν 
με τις φυσικές μας ανάγκες, και είναι αλήθεια πως ο Θεός ενδιαφέ-
ρεται γι’ αυτές. Αλλά στην Επί του Όρους Ομιλία ο Ιησούς είπε, 
«Ζητείται πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυ-
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τού.» Έτσι, όσο άμεσες κι αν είναι οι φυσικές μας ανάγκες σ’ αυτόν 
τον προσωρινό κόσμο που ζούμε, σημαντικότερο είναι να έχουμε 
σε προτεραιότητα τα αιώνια ζητήματα. 
ΣΚΕΨΗ: Όποιες κι αν είναι οι φυσικές μας μάχες, όσο άσχημες κι 
αν είναι, είναι προσωρινές. Γιατί είναι σημαντικό να μην το ξεχά-
σουμε ποτέ αυτό; 
 
Πέμπτη 21 Απριλίου 
 

«ΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ  
ΝΑ ΘΑΨΩΣΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΩΝ ΝΕΚΡΟΥΣ» 

 
Διαβάστε Ματθ. 8/η’ 18-22. Τι λέει ο Ιησούς σ’ αυτούς τους άνδρες 
που θέλουν να Τον ακολουθήσουν; 
..…………………………………………………………………………… 
Πρώτον, βλέπουμε δύο άνδρες να πλησιάζουν τον Ιησού και να 
εκδηλώνουν την επιθυμία τους να γίνουν μαθητές Του. Και οι δύο 
είναι ειλικρινείς, αλλά όπως φαίνεται κάτι τους λείπει. Ο Ιησούς που 
γνωρίζει όλες τις σκέψεις, πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά του 
ζητήματος. Αναρωτιέται εάν ο πρώτος άνδρας είναι έτοιμος να τα 
αφήσει όλα για να Τον ακολουθήσει. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι κάποιος που θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού θα χάσει όλα του 
τα υπάρχοντα, αλλά ότι πρέπει να είναι έτοιμος να το κάνει εάν 
χρειαστεί. Στη συνέχεια ο Ιησούς ζητά από τον δεύτερο άνδρα, εάν 
είναι πραγματικά πρόθυμος, να βάλει Εκείνον πάνω από την οικο-
γένειά του. Αρχικά, τα λόγια του Ιησού ακούγονται σκληρά. Άλλω-
στε, το μόνο που ήθελε ήταν να θάψει τον πατέρα του. Γιατί δεν 
μπορούσε να το κάνει πρώτα και μετά να ακολουθήσει τον Ιησού, 
δεδομένου πως η ταφή των γονέων θεωρούνταν από τους Ιουδαί-
ους απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση της πέμπτης εντολής;  
Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν πως ο πατέρας αυτού του 
άνδρα δεν είχε ακόμη πεθάνει, και ούτε καν ήταν ετοιμοθάνατος. 
Στην ουσία, αυτός ο άνθρωπος είπε στον Ιησού: Άσε με να τακτο-
ποιήσω την οικογένειά μου, και μετά θα σε ακολουθήσω. Γι’ αυτό 
και ο Ιησούς του απάντησε έτσι. Μία άλλη κλήση για μαθητεία βρί-
σκουμε στο 9/θ’ 9-13, όπου ο Ιησούς καλεί τον Ματθαίο, τον απε-
χθή τελώνη. Ο Ιησούς γνώριζε ότι η καρδιά αυτού του ανθρώπου 
ήταν ανοικτή στην αλήθεια, γεγονός που επαληθεύθηκε με την α-
νταπόκρισή του στο κάλεσμα. Σήμερα, δεν μπορούμε να καταλά-
βουμε πόσο δύσκολο ήταν για τους ανθρώπους εκείνης της επο-
χής, όπως ο Ματθαίος να δεχθούν την κλήση κάποιου. Εδώ όμως 
βλέπουμε ότι το κάλεσμα του ευαγγελίου είναι προς όλους. 
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 9/θ’ 13. Πώς εφαρμόζεται αυτή η αρχή 
σήμερα, ακόμη και με την αντικατάσταση της θυσίας των ζώων με 
τη θυσία του Ιησού; Πώς μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί και να 
μην αφήσουμε τις θρησκευτικές τελετές, όσο σωστές κι αν είναι, να 
μας εμποδίσουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός; 
 

Παρασκευή 22 Απριλίου           Δύση ηλίου: 20:07’ 
 

Περαιτέρω μελέτη:  
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 230-240. 
Στην Ελλάδα υπάρχει η φράση, «Μία ίσον καμία». Με την έκφραση 
αυτή δείχνουμε πως η μία φόρα, στην πραγματικότητα δεν μετράει, 
είναι σαν να μη συνέβη καθόλου. Σκεφτείτε αυτήν την έκφραση στα 
πλαίσια της απάντησης του Ιησού προς τον άνδρα που ήθελε να 
θάψει πρώτα τον πατέρα του και μετά να Τον ακολουθήσει: «Ακο-
λούθει μοι, και άφες τους νεκρούς να θαψωσί τους εαυτών νε-
κρούς» (Ματθ. 8/η’ 22). Τι ήθελε να πει ο Ιησούς όταν μίλησε για 
ζωντανούς ανθρώπους λες και ήταν νεκροί; Εάν ισχύει το «μία ίσον 
καμία», τότε εκείνος που θα ζήσει στη γη μόνο και δεν θα ζήσει 
στον ουρανό αιώνια, θα ήταν καλύτερα να μην έχει γεννηθεί. Στην 
πραγματικότητα, είναι σαν νεκρός (δείτε Ιωάν. 3/γ’ 18). Όσοι δεν 
πιστεύουν στην αιώνια ζωή, μιλούν συνεχώς για το πόσο ανούσια 
είναι η σύντομη ζωή εδώ, προτού διαλυθούν όλα για πάντα. Τι θα 
γίνει, ρωτάνε, εάν μετά τη σύντομη ζωή μας εδώ χαθούμε και ξε-
χαστούμε για πάντα; Γι’ αυτό και ο Ιησούς έδωσε αυτήν την απά-
ντηση. Προσπάθησε να στρέψει την προσοχή του άνδρα σε μία 
πραγματικότητα σπουδαιότερη από αυτήν που ο κόσμος προσφέ-
ρει. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Έχοντας κατά νου την παραπάνω σκέψη, δείτε ξανά την ιστο-
ρία με τον άνδρα που ήθελε να θάψει τον πατέρα του. Πώς μας 
βοηθάει να δούμε το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πάντα κατά 
νου την ευρύτερη εικόνα; Πώς η θεολογία μας βοηθάει να καταλά-
βουμε το εύρος της εικόνας; 
2.  Δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα ποιο είναι το θέλημα του 
Θεού σχετικά με την φυσική θεραπεία, αλλά γνωρίζουμε σίγουρα 
το θέλημά Του με την πνευματική θεραπεία. Πώς θα πρέπει να 
επηρεάσει αυτή η γνώση τις προσευχές μας; 
3.  Ποια πράγματα είναι πιο σημαντικά για σας; Μοιραστείτε τα 
στην ομάδα σας. Τι μπορείτε να διδαχθείτε από τις προτεραιότητες 
των άλλων; Τι μας λένε οι προτεραιότητές μας για εμάς, την εικόνα 
μας για τον κόσμο, τον Θεό, και τον συνάνθρωπο;  
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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; 
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30 Απριλίου – 6 Μαΐου                                    Σάββατο απόγευμα 
 

6. ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Ματθαίον 11/ια’ 28. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 11/ια’ 28-
30, 12/ιβ’ 1,2, Λουκά 14/ιδ’ 1-6, Ιωάν. 5/ε’ 9-16, Ματθ. 12/ιβ’ 9-14, 
Ησ. 58/νη’ 7-13. 
 
«Ο Χριστός ήταν η ζωντανή εκπροσώπηση του νόμου. Καμία πα-
ράβαση των αγίων εντολών δεν παρουσίασε η ζωή Του. Ατενίζο-
ντας σ’ ένα ολόκληρο έθνος από αυτόπτες μάρτυρες που ζητούσαν 
αφορμή να Τον καταδικάσουν, είχε το αδιαφιλονίκητο δικαίωμα να 
πει: ‘Τις από σας Με ελέγχει περί αμαρτίας;’» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 
257. 
Με τη ζωή Του ο Ιησούς αντανακλούσε το πραγματικό νόημα του 
νόμου του Θεού – των Δέκα Εντολών. Ο Ίδιος ήταν η ενσάρκωση 
του νόμου του Θεού. Έτσι, μελετώντας τη ζωή Του μπορούμε να 
δούμε πώς να τηρούμε σωστά τις εντολές και όχι με νομικισμό – 
συμπεριλαμβανομένης και της τέταρτης εντολής, της εντολής του 
Σαββάτου. 
Αυτήν την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το 
κατά Ματθαίον, θα εξετάσουμε μερικές από τις αντιπαραθέσεις 
που είχε ο Ιησούς σχετικά με το Σάββατο, και τι παράδειγμα μας 
άφησε σχετικά με την τήρηση αυτής της εντολής. Εφόσον ο νόμος 
είναι η αντανάκλαση του χαρακτήρα του Θεού και ο Ιησούς ήταν η 
ενσάρκωση του νόμου, τότε από τις διδασκαλίες Του σχετικά με 
την τέταρτη εντολή και τον τρόπο που την τήρησε, θα μάθουμε τον 
χαρακτήρα του Θεού. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να αντικατοπτρί-
σουμε αυτόν τον χαρακτήρα στη ζωή μας. 
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Κυριακή 1 Μαΐου 
 

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
Στο Ματθ. 11/ια’ 20-27 ο Ιησούς επιπλήττει αυστηρά κάποιες πό-
λεις της Γαλιλαίας που απέρριψαν τη διακονία Του. Εκείνο που 
κάνει την επίπληξή Του τόσο τρομακτική είναι ότι αυτές οι πόλεις 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν την αλήθεια, μιας και ο Ίδιος – η Α-
λήθεια ενσαρκωμένη (Ιωάν. 14/ιδ’ 6), περπάτησε ανάμεσά τους. 
Επιπλέον, ο Ιησούς έκανε σ’ αυτές τις πόλεις πολλά θαύματα 
(Ματθ. 11/ια’ 20), και παρόλα αυτά δεν θέλησαν να μετανοήσουν. 
Για την ακρίβεια είπε, «Εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σοι εγίνο-
ντο εν Σοδόμοις, ήθελον μείνει μέχρι της σήμερον» (εδ. 23). Με 
λίγα λόγια ήταν χειρότεροι από τους Σοδομίτες. 
Αμέσως μετά, στα εδ. 25-27, ο Ιησούς προσευχόμενος στον Πατέ-
ρα, Τον δοξολογεί και αναφέρεται στην στενή τους σχέση. Επίσης 
αναγνωρίζει πως ό,τι Του έχει δοθεί είναι από τον Πατέρα, δείχνο-
ντας έτσι πόσο τραγικό λάθος ήταν που οι πόλεις αυτές Τον απέρ-
ριψαν. 
Διαβάστε Ματθ. 11/ια’ 28-30. Τι λέει εδώ ο Ιησούς, και ποιο το νό-
ημα των λόγων Του, βάση των όσων έχουν προηγηθεί; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού αποδοκίμασε την απιστία και επιβεβαίωσε τη στενή Του 
σχέση με τον Πατέρα, ο Ιησούς προσφέρει σε όλους τους κουρα-
σμένους ανάπαυση σ’ Αυτόν. Με άλλα λόγια, λέει στο λαό να μην 
κάνουν το ίδιο λάθος που έκαναν οι άλλοι και Τον απέρριψαν. Έχει 
τη δύναμη και την εξουσία να κάνει όσα λέει, και λέει πως όποιος 
έρχεται σ’ Αυτόν θα βρει ανάπαυση στη ψυχή του. Αυτή η ανά-
παυση περιλαμβάνει ειρήνη, την βεβαιότητα της σωτηρίας, και την 
ελπίδα που όσοι Τον απορρίπτουν δεν μπορούν να έχουν. 
Τι άλλο εννοεί ο Ιησούς λέγοντας ότι θα μας δώσει ανάπαυση; Έχει 
να κάνει με την οκνηρία; Και φυσικά όχι! Ο Ιησούς έχει μεγάλες 
βλέψεις για εμάς και αυτό το είδαμε και στην Επί του Όρους Ομιλί-
α. Μαθαίνοντας απ’ Αυτόν, μιμούμενοι τον Ίδιο και τον χαρακτήρα 
Του μπορούμε να βρούμε ανάπαυση από τις θλίψεις και τις δυσκο-
λίες της ζωής. Και όπως θα δούμε, μέρος αυτής της ανάπαυσης 
βρίσκεται και στην τήρηση του Σαββάτου. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς βιώνετε την υπόσχεση αυτή του Ιησού; Πώς σχετίζε-
ται η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη με το ελαφρύ φορτίο; 
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Δευτέρα 2 Μαΐου 
 

ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
 
Εάν η έβδομη ημέρα – το Σάββατο – καταργήθηκε, αντικαταστάθη-
κε, και εκπληρώθηκε, όπως ο περισσότερος Χριστιανικός κόσμος 
ισχυρίζεται, τότε γιατί ο Ιησούς ασχολήθηκε τόσο πολύ με το θέμα 
της τήρησης του Σαββάτου; 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Ποιο ήταν το ζήτημα σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις; Ματθ. 12/ιβ’ 1,2, Λουκά 14/ιδ’ 1-6, Μάρκ. 2/β’ 23-28, 
Ιωάν. 5/ε’ 9-16. 
……………………………………………………………………………. 
Ένας από τους λόγους που ο λαός Ισραήλ αιχμαλωτίστηκε από 
τους Βαβυλώνιους ήταν επειδή δεν τήρησε σωστά το Σάββατο, 
γεγονός που ήταν γνωστό στους Φαρισαίους και δεν ήθελαν να 
επαναληφθεί ξανά. Γι’ αυτό δημιούργησαν επιπρόσθετους κανόνες 
και νόμους σχετικά με το Σάββατο, προκειμένου να προστατέψουν 
την ιερότητα της ημέρας. Ποιοι ήταν ορισμένοι από αυτούς τους 
κανόνες; 
Το αβγό που έκανε η κότα το Σάββατο, θα μπορούσαν να το φάνε; 
Στην πλειοψηφία τους οι Φαρισαίοι πίστευαν πως το αβγό της κό-
τας που είχαν για να κάνει αβγά, δεν έπρεπε να φαγωθεί γιατί ήταν 
προϊόν της εργασίας της. Αν όμως αυτή η κότα προοριζόταν η ίδια 
για κατανάλωση, μπορούσαν να φάνε το αβγό μιας και το αβγό δεν 
ήταν προϊόν εργασίας αυτής της κότας. (Υπήρχε επίσης η άποψη 
ότι θα μπορούσες να φας το αβγό ακόμη και αν η κότα ήταν προο-
ρισμένη για να κάνει αβγά, με την προϋπόθεση μετά να την έσφα-
ζες επειδή δούλεψε το Σάββατο.) 
Μπορούσαν να κοιταχτούν στον καθρέπτη; Όχι. Επειδή εάν έβλε-
παν μία γκρίζα τρίχα στα μαλλιά τους μπορεί να έρχονταν στον 
πειρασμό να την τραβήξουν και αυτό θα ισοδυναμούσε με θερισμό, 
που σήμαινε παράβαση του Σαββάτου. 
Εάν το σπίτι σου πιάσει φωτιά το Σάββατο, μπορείς να σώσεις τα 
ρούχα σου; Μπορείς να βγάλεις μόνο μία αλλαξιά ρούχα, εάν όμως 
την φορέσεις μπορείς να βγάλεις μία ακόμη αλλαξιά. (Επίσης, εάν 
το σπίτι σου πιάσει φωτιά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν Εθνι-
κό να σε βοηθήσει, εκτός εάν προσφερθεί από μόνος του.) 
Μπορείς να φτύσεις το Σάββατο; Μπορείς να φτύσεις πάνω σε μία 
πέτρα, όχι όμως στο έδαφος γιατί θα δημιουργηθεί λάσπη. 
ΣΚΕΨΗ: Μπορεί όλα τα παραπάνω να μας φαίνονται αστεία, ω-
στόσο πώς μπορούμε να αποφύγουμε το ίδιο λάθος, να χάσουμε 
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δηλαδή αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, δίνοντας προσοχή 
σε πράγματα ασήμαντα; 
 
Τρίτη 3 Μαΐου 
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 

Το περιβάλλον στο οποίο διακονούσε ο Ιησούς ήταν γεμάτο αυ-
στηρές και αδύνατες απαιτήσεις για την τήρηση του Σαββάτου που 
αμαύρωναν τον αρχικό σκοπό αυτής της εντολής. Το Σάββατο 
πρέπει να είναι μία ημέρα ανάπαυσης από την εργασία μας, μία 
μέρα λατρείας και συναδέλφωσης, μία μέρα όπου οι οικογένειες θα 
περνούν περισσότερο χρόνο μαζί μία μέρα δοξολογίας για όλα όσα 
έκανε για εμάς ο Δημιουργός και Λυτρωτής μας. 
Διαβάστε Ματθ. 12/ιβ’ 3-8 και δείτε την απάντηση του Ιησού στο 
βαρύ φορτίο των Φαρισαίων. Επίσης, διαβάστε Α’ Σαμ. 21/κα’ 1-6. 
Ποιος είναι ο συλλογισμός του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Τα λόγια αυτά τα επανέλαβε αργότερα με πιο αυστηρό τρόπο (δεί-
τε Ματθ. 23/κγ’ 23,24) για να μπορέσουν να εστιάσουν σ’ αυτό που 
πραγματικά είχε σημασία. Ο Ιησούς αναφέρεται στην περίπτωση 
όπου ο Δαβίδ πήρε τους άρτους της προθέσεως που μόνο οι ιερείς 
επιτρεπόταν να φάνε. Σ’ αυτήν την περίπτωση η πείνα του Δαβίδ 
και των συντρόφων του ήταν πιο σημαντική από την τελετουργία 
που είχε άλλο σκοπό. Κατά τον ίδιο τρόπο, η πείνα των ακολού-
θων του Ιησού ήταν πιο σημαντική από τους κανόνες για το Σάβ-
βατο που είχαν άλλο σκοπό. Ο Ιησούς επίσης αναφέρθηκε στο 
έργο των ιερέων στο ναό το Σάββατο. Το Σάββατο επιτρεπόταν η 
εργασία διακονίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρεπόταν στον Ιησού 
και στους ακολούθους Του να εργάζονται, επειδή το έργο Του ήταν 
μεγαλύτερο από εκείνο που γινόταν στο ναό. Τίποτα από όσα είπε 
ή έκανε ο Ιησούς δεν αποδυνάμωσε με κανέναν τρόπο την τήρηση 
της Θεϊκής εντολής. Προσπάθησε να τους ελευθερώσει από τους 
ανούσιους κανόνες που έκρυβαν το πραγματικό νόημα αυτής της 
ημέρας, της ανάπαυσης στον Χριστό ως Δημιουργό και Λυτρωτή 
μας. 
«Την εποχή του Χριστού το Σάββατο είχε τόσο διαστρεβλωθεί, ώ-
στε η τήρησή του αντανακλούσε περισσότερο το χαρακτήρα των 
εγωιστικών και αυθαιρέτων ανθρώπων παρά τον γεμάτο αγάπη 
χαρακτήρα του ουράνιου Πατέρα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 253. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε, αντί εγωισμό, να εκδηλώσετε στη ζωή σας 
τον γεμάτο αγάπη χαρακτήρα του ουράνιου Πατέρα; 
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Τετάρτη 4 Μαΐου 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προξενούν οι διάλογοι που είχε ο Ιησούς με 
τους θρησκευτικούς ηγέτες σχετικά με το Σάββατο. Γιατί να αναφέ-
ρονται και οι τέσσερις ευαγγελιστές σε τόσες πολλές περιπτώσεις 
κατά τις οποίες διαφώνησε ο Ιησούς με τους πνευματικούς ηγέτες, 
σχετικά με την τήρηση του Σαββάτου, εάν σκόπευε να το καταργή-
σει; Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα ευαγγέλια 
γράφτηκαν πολλά χρόνια μετά τη διακονία του Ιησού. Παρότι οι 
σχολιαστές διχάζονται ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες συγγρα-
φής τους, οι περισσότεροι τα οριοθετούν 20 – 30 χρόνια μετά τον 
θάνατο του Ιησού. Επομένως, εάν η έβδομη ημέρα είχε αντικατα-
σταθεί από την Κυριακή (όπως οι περισσότεροι ισχυρίζονται), δεν 
υπάρχει καμία αναφορά γι’ αυτήν την αλλαγή στις εμπνευσμένες 
αναφορές για τη ζωή του Ιησού. Συνεπώς, έχουμε έντονες ενδείξεις 
πως η έβδομη ημέρα – το Σάββατο – δεν καταργήθηκε ούτε άλλαξε 
κατ’ εντολή του Ιησού, όπως φαίνεται τουλάχιστον στα τέσσερα 
Ευαγγέλια. Αντιθέτως, εάν εστιάσουμε στις εντολές του Ιησού και 
στο παράδειγμά Του, βλέπουμε πως επικύρωνε συνεχώς την ε-
γκυρότητα του Σαββάτου ως έβδομη ημέρα. 
Διαβάστε Ματθ. 12/ιβ’ 9-14. Ποιο ήταν το πρόβλημα και γιατί δημι-
ουργήθηκε διένεξη; 
…………………………………………………………………………….. 
«Ένα άλλο Σάββατο, καθώς ο Χριστός έμπαινε στη συναγωγή, είδε 
εκεί έναν άνθρωπο που είχε το ένα χέρι παράλυτο. Οι Φαρισαίοι 
Τον παρακολουθούσαν, περίεργοι να δουν τι θα έκανε. Ο Σωτήρας 
ήξερε καλά ότι θεραπεύοντας το Σάββατο θα θεωρείτο παραβάτης, 
αλλά δεν δίστασε να γκρεμίσει τον τοίχο των παραδοσιακών απαι-
τήσεων που αποτελούσε φραγμό για το Σάββατο… Οι Ιουδαίοι 
είχαν ένα γνωμικό ότι αν δεν έκαναν το καλό όταν είχαν την ευκαι-
ρία, ήταν το ίδιο σαν να έκαναν το κακό. Η παράληψη να σώσει 
κανείς μία ψυχή ισοδυναμούσε με φόνο. Έτσι ο Ιησούς αντιμετώ-
πισε τους ραβίνους πάνω στο δικό τους έδαφος.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 
σ. 256. 
Και πάλι ο Ιησούς προσπάθησε να στρέψει την προσοχή των αν-
θρώπων στον ανώτερο σκοπό του νόμου, στον σκοπό της ζωής 
της πίστης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να 
αφήσουν έναν συνάνθρωπό τους να υποφέρει προκειμένου να μην 
παραβούν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με το Σάββατο. Μάλι-
στα είχαν διαστρεβλώσει τόσο την κρίση τους που θα έβγαζαν ένα 
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ζώο από το πηγάδι, αλλά δεν θα απάλυναν τον πόνο ενός συναν-
θρώπου τους. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε κι εμείς στο να 
μην αφήνουμε τους δικούς μας κανόνες να σταθούν εμπόδιο στον 
δρόμο που ο Θεός μάς κάλεσε να ακολουθήσουμε! 
 

Πέμπτη 5 Μαΐου 
 

Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις αναφορές των Ευαγγελίων, είναι ξεκάθαρο ότι ο 
Ιησούς δεν κατήργησε το Σάββατο. Αντιθέτως, το αποκατέστησε, 
μιας και ελευθέρωσε τα πρόσθετα βάρη που οι άνθρωποι είχαν 
θέσει σ’ αυτό. Εκατοντάδες χρόνια μετά οι Χριστιανοί εξακολου-
θούσαν να τηρούν το Σάββατο ως ημέρα ανάπαυσης. Ο ιστορικός 
του 5

ου

 αι. Σωκράτης ο Σχολαστικός γράφει: «Σχεδόν όλες οι εκ-
κλησίες στον κόσμο γιόρταζαν τα ιερά μυστήρια (την τελετή της 
Θείας Κοινωνίας) κάθε εβδομάδα το Σάββατο, ωστόσο οι Χριστια-
νοί στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη, επικαλούμενοι αρχαίες παρα-
δόσεις, αρνήθηκαν να το κάνουν.» Εκκλησιαστική Ιστορία, τομ. 5, 
σ. 289. Οι λόγοι για τους οποίους όλα αυτά τα περιστατικά κατα-
γράφηκαν στα Ευαγγέλια, δεν ήταν για να στρέψουν τους ανθρώ-
πους μακριά από το Σάββατο. 
Διαβάστε ξανά Ματθ. 12/ιβ’ και εστιάστε στη φράση: «ώστε συγ-
χωρείται εν τω σαββάτω να αγαθοποιή τις». Πώς κατανοείτε αυτά 
τα λόγια όσον αφορά την τήρηση του Σαββάτου; 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μπορεί στον Ιουδαϊκό νόμο να επιτρεπόταν το Σάββατο η ιατρική 
φροντίδα κάποιου που η ζωή του κινδύνευε, ωστόσο ο Ιησούς πη-
γαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Το Σάββατο επιτρέπονται ακόμη και θε-
ραπείες που θα μπορούσαν να γίνουν άλλη μέρα. Έχοντας όλα 
αυτά κατά νου δείτε τι είπε ο Ιησούς αργότερα, «Διά τούτο πας 
γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών 
είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, όστις εκβάλλει εκ του 
θησαυρού αυτού νέα και παλαιά» (Ματθ. 13/ιγ’ 52). Είναι σίγουρο 
πως ο Ιησούς έφερνε νέους θησαυρούς. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ησ. 58/νη’ 7-13. Πώς αυτά τα λόγια μάς βοηθά-
νε να δούμε τι σημαίνει να ακολουθείς πραγματικά τον Κύριο και να 
ζεις σύμφωνα με τις αρχές του νόμου, συμπεριλαμβανομένου και 
του Σαββάτου; Πώς κατανοείτε τη φράση «ο Επιδιορθωτής των 
χαλασμάτων», ιδιαίτερα στα πλαίσια της τριπλής αγγελίας; 
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Παρασκευή 6 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:20’  
 
Περαιτέρω μελέτη: 
 
Το 1600, ο Γάλλος Blaise Pascal προειδοποίησε ότι «οι άνθρωποι 
ποτέ δεν κάνουν το κακό τόσο ολοκληρωμένα και ευχάριστα όσο 
όταν γίνεται κάτω από θρησκευτικές πεποιθήσεις.» Όσο υπερβολι-
κή κι αν είναι η παραπάνω δήλωση, υπάρχει κάποια δόση αλήθει-
ας σ’ αυτήν. Και αυτό το είδαμε αυτήν την εβδομάδα όσον αφορά 
τους Φαρισαίους και το Σάββατο. «Όταν ο Ιησούς στράφηκε στους 
Φαρισαίους με την ερώτηση αν το Σάββατο συγχωρείται να αγα-
θοποιήσει κανείς ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να θανατώ-
σει, τους αντιμετώπισε αναφερόμενος στις δικές τους πονηρές 
προθέσεις. Εκείνοι επιβουλεύονταν τη ζωή Του με φαρμακερό μί-
σος, ενώ Αυτός έσωζε τη ζωή των ανθρώπων και έφερνε την ευτυ-
χία στα πλήθη. Ήταν καλύτερο να φονεύει κανείς το Σάββατο, ό-
πως αυτοί σχεδίαζαν να κάνουν, ή να θεραπεύσει τον πάσχοντα, 
όπως Εκείνος είχε κάνει; Ήταν δικαιότερο να υποθάλπει κανείς 
μέσα του εγκληματικές σκέψεις την αγία ημέρα του Κυρίου παρά 
να τρέφει για όλους τους ανθρώπους αγάπη η οποία εκφράζεται με 
έργα ευσπλαχνίας;» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 257. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε, «έλεος θέλω και ουχί θυσίαν»; 
(Ματθ. 12/ιβ’ 7) Δείτε: Ματθ. 9/θ’ 10-13, Ωσ. 6/ς’ 6 και Ησ. 1/α’ 11-
17. 
2.  Γιατί παρά τις ισχυρές ενδείξεις από την Αγία Γραφή, οι περισ-
σότεροι Χριστιανοί, ακόμη και αυτοί που αγαπάνε αληθινά τον Ιη-
σού, απορρίπτουν σθεναρά το Σάββατο; Πώς μπορούμε να βοη-
θήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να δεχθούν την αλήθεια για το 
Σάββατο, πέρα από τις Βιβλικές ενδείξεις; 
3.  Πώς τηρείτε το Σάββατο; Πώς μπορείτε να αποκτήσετε βαθύ-
τερη και ουσιαστικότερη εμπειρία μέσα από την τήρηση του Σαβ-
βάτου; 
4. Ο Ιησούς είπε, «ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ε-
λαφρόν.» Αναρωτηθείτε: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το βάρος 
και τον ζυγό των συνανθρώπων σας; 
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7 Μαΐου – 13 Μαΐου                                        Σάββατο απόγευμα 

 
7. ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη, και 
θέλω κρατεί την χείρα σου, και θέλω σε φυλάττει, και θέλω σε κα-
ταστήσει διαθήκην του λαού, φως των εθνών.» Ησαΐας 42/μβ’ 6. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 14/ιδ’ 1-
21, Έξ. 3/γ’ 14, Ματθ. 14/ιδ’ 22-33, Ησ. 29/κθ’ 13, Ματθ. 15/ιε’ 1-
20, Ματθ. 15/ιε’ 21-28. 
 
Στο Ματθ. 15/ιε’ 24, ο Ιησούς λέει, «Δεν απεστάλην, ειμή εις τα 
πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ». Αναμφίβολα, η επίγεια 
διακονία του Ιησού απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στο έθνος του 
Ισραήλ. Όμως, όπως βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή, ο Θεός 
δεν ενδιαφερόταν μόνο για τον Ισραήλ. Ο λόγος για τον οποίο ο 
Θεός επέλεξε τον Ισραήλ ήταν για να γίνει ευλογία σε όλους τους 
ανθρώπους στη γη. «Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους 
ουρανούς, και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην, και τα γεν-
νώμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις τον λαόν τον επ’ αυτής, και 
πνεύμα εις τους περιπατούντας επ’ αυτής. Εγώ ο Κύριος σε εκά-
λεσα εν δικαιοσύνη, και θέλω κρατεί την χείρα σου, και θέλω σε 
φυλάττει, και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού, φως των ε-
θνών, διά να ανοίξης τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλης 
τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότει εκ του 
οίκου της φυλακής» (Ησ. 42/μβ’ 5-7). 
Μέσω του Ισραήλ, ή μάλλον συγκεκριμένα μέσω του Μεσσία που 
θα ερχόταν από το Ισραήλ, ο Θεός θα προσέγγιζε όλον τον κόσμο. 
Αυτή την εβδομάδα θα δούμε πώς προσέγγισε ο Κύριος όσους 
είχαν ανάγκη για σωτηρία.  
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Κυριακή 8 Μαΐου 
 

ΤΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥΣ 
 
Ένα από τα πιο γνωστά θαύματα του Ιησού ήταν αυτό με τους πε-
ντακισχίλιους (Ματθ. 14/ιδ’ 21). Παρόλα αυτά, όπως γίνεται και με 
όλα τα θαύματα στην Καινή Διαθήκη, σ’ αυτήν την ιστορία υπάρχει 
ένα ευρύτερο πλαίσιο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε βαθύτε-
ρα τι έκανε ο Ιησούς. 
Διαβάστε Ματθ. 14/ιδ’ 1-21. Τι προηγήθηκε του θαύματος και ποι-
ος ο σκοπός αυτού του γεγονότος σε αυτά που ακολούθησαν; 
……………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των μαθητών. Ο Ιωάννης ο Βαπτι-
στής, ένας ξεχωριστός άνθρωπος του Θεού, μόλις είχε αποκεφαλι-
στεί. Αν και δεν αναφέρεται κάτι στο κείμενο, το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να αποθάρρυνε τους μαθητές. Σίγουρα ήταν μία μεγάλη 
δοκιμασία για την πίστη τους. Ωστόσο, ύστερα από αυτό που έκανε 
ο Ιησούς, η πίστη τους θα πρέπει να ενδυναμώθηκε. 
Πίσω όμως από αυτήν την ιστορία υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόη-
μα, πέρα από την ενδυνάμωση της πίστης των μαθητών. Η κίνηση 
του Ιησού να ταΐσει το πλήθος, θύμισε σε όλους το μάννα που έ-
δωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες στην έρημο. «Σύμφωνα με την πα-
ράδοση των Ιουδαίων, ο Μεσσίας θα ερχόταν το Πάσχα και με την 
έλευσή Του θα έπεφτε ξανά μάννα από τον ουρανό… Έτσι, όταν ο 
Ιησούς τάισε τους πεντακισχίλιους λίγο πριν το Πάσχα, ήταν λογικό 
το πλήθος να υποθέσει ότι ήταν ο Μεσσίας και ότι επρόκειτο να 
κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο θαύμα δίνοντας τροφή σε όλους, ό-
πως έγινε με το μάννα.» Jon Paulien, John: The Abundant Life Bi-
ble Amplifier, σ. 139,140. 
Αυτόν τον Μεσσία ήθελαν τα πλήθη: Έναν Μεσσία που θα κάλυπτε 
τις φυσικές τους ανάγκες. Εκείνη τη στιγμή τα πλήθη θέλησαν να 
χρίσουν τον Ιησού βασιλιά, αλλά όταν Εκείνος αρνήθηκε, απογοη-
τεύτηκαν. Είχαν προσδοκίες, και όταν αυτές δεν εκπληρώθηκαν, 
πολλοί έφυγαν από τον Ιησού – παρότι είχε έρθει να κάνει πολλά 
περισσότερα από το να καλύψει τις περιορισμένες, εγκόσμιες, 
προσδοκίες τους. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς γίνεται οι προσδοκίες μας από τον Θεό να είναι πε-
ριορισμένες; 
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Δευτέρα 9 Μαΐου 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Μετά το θαύμα με τους πεντακισχίλιους, ο Ιησούς πρόσταξε τους 
μαθητές να μπουν στο πλοίο και να περάσουν στην απέναντι όχθη 
(Ματθ. 14/ιδ’ 22). Ήθελε να τους απομακρύνει από αυτήν την πίε-
ση και το χάος. Ένας καλός διδάσκαλος θα προστατεύσει τους μα-
θητές του από καταστάσεις τις οποίες δεν είναι ακόμη έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν. «Κάλεσε τους μαθητές Του και τους πρόσταξε να 
πάρουν το πλοίο και να επιστρέψουν αμέσως στην Καπερναούμ, 
αφήνοντας Αυτόν να διαλύσει το πλήθος… Διαμαρτυρήθηκαν γι’ 
αυτήν την απόφαση. Αλλά ο Ιησούς μίλησε τώρα με τέτοια εξουσία 
που ποτέ προηγουμένως δεν είχε δείξει απέναντί τους. Ήξεραν ότι 
περισσότερες αντιρρήσεις από μέρους τους θα ήταν ανώφελες και 
αμίλητοι κατευθύνθηκαν προς την θάλασσα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 
347. 
Διαβάστε Ματθ. 14/ιδ’ 23-33. Τι δείχνουν αυτά τα εδάφια για τον 
Ιησού και την σωτηρία; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Καθώς οι τρομοκρατημένοι μαθητές αναρωτιούνται ποιος τους 
πλησιάζει περπατώντας πάνω στα νερά, διαδραματίζεται μία απο-
καλυπτική στιγμή: Ο Ιησούς τους λέει, «Εγώ είμαι, μη φοβείσθε» 
(εδ. 27). Τα λόγια, «Εγώ είμαι» μας παραπέμπουν στο όνομα του 
Ίδιου του Θεού (δείτε Έξ. 3/γ’ 14). 
Όπως βλέπουμε στην Αγία Γραφή, ο Κύριος έχει τον έλεγχο όλης 
της φύσης. Στον Ψαλμ. 104/ρδ’ για παράδειγμα, βλέπουμε ξεκά-
θαρα πως ο Θεός δεν είναι μόνο Δημιουργός αλλά και Συντηρητής, 
και μέσα από τη δύναμή Του ο κόσμος συνεχίζει να υπάρχει και οι 
νόμοι της φύσης να λειτουργούν. Πουθενά δεν βλέπουμε να υπο-
στηρίζεται η άποψη ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και μετά 
τον παράτησε. Όλοι οφείλουμε την ύπαρξή μας στον Ίδιο Κύριο 
που ηρέμησε την θάλασσα. (Δείτε επίσης Εβρ. 1/α’ 3). Η κραυγή 
του Πέτρου, «Κύριε, σώσον με!» (Ματθ. 14/ιδ’ 30) πρέπει να γίνει 
και δική μας, γιατί κανένας άλλος εκτός από τον Κύριο δεν μπορεί 
να μας σώσει. Η ανάγκη του Πέτρου για βοήθεια αντικατοπτρίζει τη 
δική μας κατάσταση μπροστά στις βολές του κόσμου εναντίον μας.  
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε πόσο αβοήθητοι είμαστε μπροστά στο έλε-
ος δυνάμεων πολύ πολύ ισχυρότερων από εμάς που δεν μπορού-
με να ελέγξουμε. Πώς αυτή η πραγματικότητα μπορεί να μας βοη-
θήσει να εξαρτηθούμε περισσότερο στον Ιησού; 
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Τρίτη 10 Μαΐου 
 

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΩΝ 
 
«Διότι ο Κύριος λέγει, Επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει διά του 
στόματος αυτού, και με τιμά διά των χειλέων αυτού, αλλ’ η καρδιά 
αυτού απέχει μακράν απ’ εμού, και με σέβονται, διδάσκοντες διδα-
σκαλίας, εντάλματα ανθρώπων» (Ησ. 29/κθ’ 13). Αν και αυτά τα 
λόγια απευθύνονταν στο αρχαίο Ισραήλ, τι μήνυμα υπάρχει για την 
εκκλησία σήμερα; Ποια είναι τα βασικά σημεία για τα οποία ο Κύρι-
ος τούς προειδοποιεί, και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 
δεν κάνουμε τα ίδια λάθη; 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
Αιώνες μετά, ο Ιησούς χρησιμοποιεί τα λόγια αυτά του Ησαΐα σε 
μία αντιπαράθεση που είχε με τους θρησκευτικούς ηγέτες. 
Διαβάστε Ματθ. 15/ιε’ 1-20. Ποιο ζήτημα τίθεται εδώ, και πώς το 
αντιμετωπίζει ο Ιησούς; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού επέστρεψε στην Καπερναούμ, ο Ιησούς έρχεται σε αντιπα-
ράθεση με τους Ιουδαίους διδασκάλους σχετικά με το θέμα της κα-
θαριότητας. Οι διδάσκαλοι είχαν προσθέσει στο νόμο πολλούς κα-
νόνες όσον αφορά την εξωτερική καθαριότητα. Για παράδειγμα, 
υπήρχε συγκεκριμένος τρόπος για το πλύσιμο των χεριών. Αλλά οι 
μαθητές του Ιησού δεν έδωσαν βάση σ’ αυτόν τον κανόνα, και όταν 
οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους κατέκριναν, ο Ιησούς τους α-
πάντησε καταδικάζοντας έντονα την υποκρισία τους – μία παγίδα 
στην οποία ο καθένας μας μπορεί να πέσει. Όλοι λίγο πολύ δεν 
έχουμε κατακρίνει κάποιον (είτε προφορικά είτε από μέσα μας) για 
κάτι, ενώ το έχουμε κάνει κι εμείς ή κι ακόμη χειρότερα. Όλοι μας, 
εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, έχουμε την τάση να βλέπουμε τα λά-
θη των άλλων και να παραμένουμε τυφλοί στα δικά μας. Επομέ-
νως, η υποκριτική συμπεριφορά είναι φυσική τάση όλων μας.  
ΣΚΕΨΗ: Σε κανέναν δεν αρέσει η υποκρισία των άλλων καθώς 
εύκολα βλέπουμε την υποκρισία τους. Πώς μπορούμε να είμαστε 
βέβαιοι ότι η ικανότητά μας να διακρίνουμε την υποκρισία των άλ-
λων δεν κρύβει στην πραγματικότητα τη δική μας υποκρισία; 
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Τετάρτη 11 Μαΐου 
 

ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
 

Αφού έδωσε τροφή και θεραπεία, και κήρυξε στο λαό Του, ο Ιη-
σούς παίρνει την συγκλονιστική απόφαση να φύγει από τα όρια 
των Ιουδαίων και να πάει στην περιοχή των Εθνικών.  
Διαβάστε Ματθ. 15/ιε’ 21-28. Πώς κατανοούμε αυτήν την ιστορία; 
…………………………………………………………………………… 
Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως αυτό το περιστατικό επει-
δή δεν μπορούμε να ακούσουμε τον τόνο της φωνής ή να δούμε τις 
εκφράσεις των προσώπων αυτής της ιστορίας. Αρχικά ο Ιησούς 
δείχνει να αγνοεί αυτήν τη γυναίκα και όταν της μιλάει, τα λόγια Του 
δείχνουν πολύ σκληρά: «Δεν είναι καλόν να λάβη τις τον άρτον των 
τέκνων, και να ρίψη εις τα κυνάρια» (εδ. 26).  
Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ανα-
λογιστούμε.  
Πρώτον, εκείνη την εποχή οι Ιουδαίοι αποκαλούσαν τους Εθνικούς 
σκυλιά, έχοντας κατά νου τα αδέσποτα στους δρόμους. Ο Ιησούς 
όμως χρησιμοποιεί έναν πιο τρυφερό όρο, «κυνάρια», κουτάβια 
όπως θα λέγαμε σήμερα, αφήνοντας να εννοηθεί πως αναφέρεται 
σε οικόσιτα σκυλιά που έτρωγαν από το τραπέζι.  
Δεύτερον, η γυναίκα αυτή αποκαλεί τον Ιησού «Υιό του Δαβίδ». 
Αυτό αμέσως δείχνει πως γνώριζε την Ιουδαϊκή καταγωγή του Ιη-
σού. Ως καλός διδάσκαλος, ο Ιησούς ανοίγει διάλογο μαζί της θέ-
λοντας να τη δοκιμάσει. Ο Graig Keener γράφει: «Πιθανόν θέλει να 
τη βοηθήσει να καταλάβει ποια είναι η αποστολή και η ταυτότητά 
Του για να μην Τον αντιμετωπίσει σαν έναν από τους περιπλανώ-
μενους μάγους στους οποίους οι Εθνικοί απευθύνονταν για εξορ-
κισμούς. Επίσης, την κάνει να αναγνωρίσει την προτεραιότητα του 
Ισραήλ στο Θεϊκό σχέδιο, μία αναγνώριση που θα την βοηθήσει να 
κατανοήσει πόσο εξαρτώμενη είναι… Κάποιος θα μπορούσε να 
συγκρίνει αυτήν την περίπτωση με την απαίτηση του Ελισσαίε 
προς τον Νεεμάν να βουτήξει στον Ιορδάνη και όχι στους ποτα-
μούς που ήθελε ο Νεεμάν… οδηγώντας στο τέλος τον Νεεμάν να 
αναγνωρίσει τον Θεό του λαού Ισραήλ (Β’ Βασ. 5/ε’ 17-18).» The 
Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, σ. 417. 
Τέλος, πολύ πιθανόν αυτή η γυναίκα να είχε υψηλή κοινωνική θέση 
και να ανήκε στην τάξη όπου, «καθημερινά έπαιρνε το ψωμί που 
ανήκε στους φτωχούς Ιουδαίους της Τύρου… και τώρα… ο Ιησούς 
αντιστρέφει τους όρους μιας και προσφέρει πρώτα στον Ισραήλ το 
«ψωμί»… Η Ελληνίδα αναγκάζεται να ικετέψει έναν περιοδεύων 
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Ιουδαίο.» The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical 
Commentary, σ. 417. 
Αυτή η περικοπή δεν είναι εύκολη αλλά πρέπει να δείξουμε εμπι-
στοσύνη στον Ιησού. Μέσα από τον διάλογό Του μ’ αυτήν τη γυ-
ναίκα, ο Ιησούς την υψώνει, όπως έκανε και με την Σαμαρείτισσα. 
Και λόγω της πίστης της στον περιπλανώμενο Υιό του Δαβίδ, η 
κόρη της θεραπεύεται. 
 
Πέμπτη 12 Μαΐου 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
 
Διαβάστε Ματθ. 15/ιε’ 29-39 και συγκρίνετε με Ματθ. 14/ιδ’ 13-21. 
Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές σ’ αυτές τις δύο ι-
στορίες; 
.……………………………………………………………………………. 
Πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Ιησούς τάισε δυο φορές 
τα πλήθη: την πρώτη φορά το θαύμα έγινε για τους Ιουδαίους και 
την δεύτερη για τους Εθνικούς. Και στις δύο περιπτώσεις ο Ιησούς 
«σπλαχνίσθηκε» τους ανθρώπους. Είναι απίστευτη η εικόνα χιλιά-
δων Εθνικών να έρχονται για να διδαχθούν, και να λάβουν αγάπη 
και τροφή από Αυτόν τον νεαρό Ραβί. Σήμερα, καθώς βλέπουμε 
την παγκόσμια φύση του Ευαγγελίου, δεν μπορούμε να φαντα-
στούμε πόσο απίστευτο και απροσδόκητο ήταν αυτό που συνέβη, 
τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους Εθνικούς.  
Αυτό ήταν ανέκαθεν το σχέδιο του Θεού, να ελκύσει όλους τους 
ανθρώπους σ’ Αυτόν. Και όπως ο Λόγος του Θεού λέει, «Δεν είσθε 
εις εμέ ως υιοί Αιθιόπων, σεις υιοί Ισραήλ; Λέγει Κύριος. Δεν ανεβί-
βασα τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, και τους Φιλισταίους από Καφ-
θόρ, και τους Συρίους από Κίρ;» (Αμώς 9/θ’ 7). 
Τι λέει εδώ ο Θεός; Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον Ισραήλ αλλά και 
για όλους τους ανθρώπους; Ενδιαφέρεται ακόμη και για τους Φιλι-
σταίους; Με μία προσεκτική ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης βλέ-
πουμε αυτήν την αλήθεια να επαναλαμβάνεται, παρότι με το πέρα-
σμα των αιώνων ξεθώριασε σε σημείο που την εποχή της Καινής 
Διαθήκης, οι πρώτοι πιστοί έπρεπε να μάθουν εκ νέου αυτήν την 
βασική Βιβλική αλήθεια. 
Διαβάστε Ρωμ. 4/δ’ 1-12. Με ποιον τρόπο βλέπουμε σ’ αυτά τα 
εδάφια το Ευαγγέλιο και την παγκόσμια φύση του; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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Παρασκευή 13 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:26’  
 

Περαιτέρω μελέτη: 
Ένας Χριστιανός μιλούσε σε κάποιους φοιτητές για την ύπαρξη του 
Θεού. Αφού χρησιμοποίησε όλα τα συνήθη επιχειρήματα αλλάζο-
ντας τακτική, είπε: «Ξέρετε, όταν ήμουν στην ηλικία σας και δεν 
πίστευα στον Θεό, όποτε γινόταν κάτι που θα με έπειθε για την 
ύπαρξη του Θεού, προσπαθούσα να το αποβάλλω. Γιατί; Επειδή 
κάτι μέσα μου, μου έλεγε πως εάν ο Θεός υπάρχει τότε – βάση της 
ζωής που έκανα – θα ήμουν σε δύσκολη θέση.» Αμέσως, η ατμό-
σφαιρα άλλαξε. Η συνείδησή τους άρχισε να τους ελέγχει. Ήταν 
ξεκάθαρο ότι τους χτύπησε στο ευαίσθητό τους σημείο. Αυτοί οι 
φοιτητές δεν ήταν Χριστιανοί, και πιθανότατα δεν έδιναν σημασία 
στις Δέκα Εντολές. Παρόλα αυτά, ήξεραν ότι η ζωή τους δεν ήταν 
καθόλα εντάξει, και ότι εάν υπάρχει Θεός θα έπρεπε να λογοδοτή-
σουν σ’ Αυτόν. Ως Χριστιανοί ωστόσο, που γνωρίζουμε τις ηθικές 
αξίες του Θεού, δεν πρέπει να αισθανόμαστε άβολα στην ύπαρξη 
του ηθικού Θεού, και αυτό λόγω της υπόσχεσης του ευαγγελίου. 
Είτε Ιουδαίοι είτε Εθνικοί όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αμαρ-
τωλή μας κατάσταση, μπορούμε να βρούμε καταφύγιο στη δικαιο-
σύνη του Χριστού που μας προσφέρεται μέσω πίστης, «χωρίς των 
έργων του νόμου» (Ρωμ. 3/γ’ 28). Μόλις συνειδητοποιήσουμε την 
αμαρτία μας, μπορούμε να επικαλεστούμε την υπόσχεση, «Δεν 
είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού, 
τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα» 
(Ρωμ. 8/η’ 1). Ιουδαίοι ή Εθνικοί, δεν έχει καμία σημασία. «Χωρίς 
καμία διάκριση ηλικίας, τάξης, εθνικότητας, θρησκευτικών προνο-
μίων, όλοι καλούνται να πάνε κοντά Του και να ζήσουν.» Ε. Χου-
άιτ, Ζ.Χ. σ. 377. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 1-12. Τι νομίζετε ότι εννοούσε ο Ιησούς 
όταν είπε, «Βλέπετε και προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων 
και Σαδδουκαίων»; (εδ. 6). Αρχικά οι μαθητές νόμιζαν ότι ο Ιησούς 
μιλούσε για την κυριολεκτική ζύμη. Ο Ιησούς όμως είχε κάτι άλλο 
κατά νου. Τι ήταν αυτό; 
2.  Η αγάπη του Χριστού για όλους τους ανθρώπους πρέπει να 
είναι το βασικό μήνυμα του Χριστιανισμού. Άλλωστε είμαστε όλοι 
αμαρτωλοί. Κανείς μας δεν έχει ελπίδα μακριά από τον Ιησού Χρι-
στό. Δυστυχώς, το μήνυμα που περνάμε ορισμένες φορές είναι 
μήνυμα κρίσης, αλαζονείας και ανωτερότητας. Ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Ιησού, πώς μπορούμε ως εκκλησία να δείξουμε 
περισσότερη ευσπλαχνία στους ανθρώπους; 
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14 Μαΐου – 20 Μαΐου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

8.  Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» Ματθαίον 
16/ις’ 15. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γαλ. 4/δ’ 4, Εβρ. 
7/ζ’ 26, Ματθ. 16/ις’ 13-20, Εφεσ. 2/β’ 20, Ματθ. 16/ις’ 21-27, 17/ιζ’ 
1-9. 
 
«Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύη εις τους μαθητάς αυτού, ότι 
πρέπει να υπάγη εις Ιεροσόλυμα, και να πάθη πολλά από των 
πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, και να θανατωθή, 
και την τρίτην ημέραν να αναστηθή» (Ματθ. 16/ις’ 21). 
Η Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρη: Ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει. 
Λίγες ώρες πριν το Σταυρό, ο Ιησούς προσευχήθηκε: «Τώρα η ψυ-
χή μου είναι τεταραγμένη, και τι να είπω; Πάτερ σώσον με εκ της 
ώρας ταύτης. Αλλά διά τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην.» (Ιωάν. 
12/ιβ’ 27) Αυτό ήταν το Θεϊκό σχέδιο που υπήρχε από «χρόνων 
αιωνίων» (Τίτον 1/α’ 2, δείτε επίσης Β’ Τιμ. 1/α’ 9). 
Γι’ αυτό και ο Ιησούς τόνισε ότι έπρεπε να υποφέρει, να θανατωθεί 
και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Βάση της φύσης του Θεού, της 
ιερότητας του νόμου, και της ύπαρξης της ελεύθερης βούλησης, ο 
θάνατός Του ήταν ο μόνος τρόπος για να σωθεί η ανθρωπότητα 
από το τίμημα της αμαρτίας. 
Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσουμε την ιστορία του Ιησού εστιάζο-
ντας στον Πέτρο και στο πώς ανταποκρίθηκε στη διακονία του Ιη-
σού καθώς πλησίαζε στον θάνατό Του που είχε σχεδιαστεί από 
«χρόνων αιωνίων.» 
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Κυριακή 15 Μαΐου 
 

«ΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» 
 

Φανταστείτε πώς ένιωθε ο Πέτρος που ήταν με τον Ιησού σχεδόν 
από την αρχή. Τι σκεφτόταν καθώς έβλεπε το ένα απίστευτο γεγο-
νός να διαδέχεται το άλλο: θεραπείες, απελευθέρωση δαιμονιζομέ-
νων, σίτιση χιλιάδων ανθρώπων, θαυμάσιες διδασκαλίες, εξουσία 
στη φύση, ανάσταση νεκρών, ακόμη και το ότι περπάτησαν μαζί 
επάνω στο νερό; Πόσες απορίες θα πρέπει να είχε καθημερινά 
(όπως: το γιατί επέτρεψε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να έχει αυτό το 
άδοξο τέλος;) καθώς έβλεπε τόσα πολλά πράγματα που κανένας 
άλλος στην ιστορία δεν είχε την ευκαιρία να δει! Ο Ιησούς ήταν ο 
ενσαρκωμένος Θεός που έζησε και υπηρέτησε τους ανθρώπους 
ως άνθρωπος (Γαλ. 4/δ’ 4, Εβρ. 7/ζ’ 26, Ησ. 9/θ’ 6, Λουκά 2/β’ 
10,11). Έτσι, εκείνοι που ήταν γύρω Του, ζούσαν μαζί Του και ήταν 
οι μαθητές Του, είχαν πολλές και μοναδικές εμπειρίες. 
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 13-17. Τι ρώτησε ο Ιησούς στους μαθητές 
Του και γιατί είναι σημαντικό το ότι μόνο ο Πέτρος απάντησε; Γιατί 
η απάντησή του είναι τόσο σημαντική; 
…………………………………………………………………………….. 
Η δήλωση του Πέτρου για τον Ιησού, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός 
του Θεού του ζώντος» (εδ. 16) είναι ένα από τα πιο σημαντικά ση-
μεία σε όλη την Αγία Γραφή. Ο Πέτρος Τον αποκάλεσε «ο Χρι-
στός», δηλαδή ο Χρισμένος, ομολογώντας πως ο Ιησούς ήταν ο 
Μεσσίας, Εκείνος που θα εκπλήρωνε τις υποσχέσεις της διαθήκης 
που δόθηκαν στον Αβραάμ και στο Ισραήλ (δείτε Γαλ. 3/γ’ 16). Ε-
πίσης, ο Πέτρος διακήρυξε τον Ιησού ως τον Χριστό, στην περιοχή 
της Καισάρειας της Φιλίππου, σε έδαφος Εθνικών. Τις προηγούμε-
νες μέρες ο Πέτρος είδε τον Ιησού να νοιάζεται όχι μόνο για τους 
Ιουδαίους αλλά και για τους Εθνικούς. Με την βοήθεια του Αγίου 
Πνεύματος, ο Πέτρος αναγνώρισε τον Ιησού ως κάποιον ανώτερο 
από έναν Ιουδαίο προφήτη, όπως οι άλλοι έλεγαν. Η υπηρεσία Του 
ήταν κατά πολύ ανώτερη από του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Ηλία ή 
του Ιερεμία. Για την ακρίβεια, η υπηρεσία Του περιλάμβανε όλη την 
ανθρωπότητα – και γι’ αυτό ο Ιησούς αποκαλεί τον εαυτό Του, 
«Υιός του Ανθρώπου», δείχνοντας έτσι την προσωπική Του ταύτι-
ση με όλους τους ανθρώπους. Όπως βλέπουμε αργότερα στην 
Αγία Γραφή, ο Πέτρος είχε να μάθει ακόμη πολλά για τον Ιησού και 
το έργο Του. 
ΣΚΕΨΗ: Τι έχει κάνει ο Ιησούς στη ζωή μας για τα οποία μπορού-
με να δώσουμε μαρτυρία στους άλλους; Γιατί είναι σημαντικό να τα 
θυμόμαστε και να τα διακηρύττουμε στους άλλους; 
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Δευτέρα 16 Μαΐου 
 

«ΕΠΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» 
 

Μετά την θαρραλέα ομολογία πίστης του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι 
«ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος», ο Ιησούς λέει κάτι στον 
Πέτρο. 
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 17-20. Τι είπε ο Ιησούς στον Πέτρο και πώς 
κατανοούμε αυτά τα λόγια; 
…………………………………………………………………………….. 
Η φράση «επί ταύτης της πέτρας» έχει διχάσει την Χριστιανική εκ-
κλησία. Οι Καθολικοί υποστηρίζουν πως η «πέτρα» είναι ο ίδιος ο 
Πέτρος και ότι αυτός ήταν και ο πρώτος πάπας. Οι Διαμαρτυρόμε-
νοι ωστόσο, απορρίπτουν αυτήν την ερμηνεία. Στην Αγία Γραφή 
υπάρχουν ενδείξεις που στηρίζουν ότι η Πέτρα είναι ο Ίδιος ο Χρι-
στός, και όχι ο Πέτρος.  
Πρώτον, ο ίδιος ο Πέτρος χρησιμοποιεί σε διάφορες περιπτώσεις 
την απεικόνιση της πέτρας για τον Ιησού, και όχι για τον εαυτό του 
(δείτε Πράξ. 4/δ’ 8-12, Α’ Πέτρ. 2/β’ 4-8). 
Δεύτερον, σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε την εικόνα του Θεού 
και του Χριστού ως βράχο, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που 
παρουσιάζονται αδύναμοι και αναξιόπιστοι. «Διότι αυτός γνωρίζει 
την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα» (Ψαλμ. 103/ργ’ 14). 
«Μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιόν ανθρώπου, εκ του οποίου 
δεν είναι σωτηρία» (Ψαλμ. 146/ρμς’ 3). Και όπως ο Ιωάννης έγρα-
ψε για τον Ιησού: «Διότι δεν είχε χρείαν διά να μαρτυρήση τις περί 
του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε τι ήτο εντός του ανθρώ-
που» (Ιωάν. 2/β’ 25). Και σίγουρα γνώριζε το τι υπήρχε και εντός 
του Πέτρου (Ματθ. 26/κς’ 34). 
Τι μας λένε αυτά τα εδάφια σχετικά με το ποιος είναι η Πέτρα και 
πάνω σε ποιον κτίζεται η εκκλησία; (Α’ Κορ. 10/ι’ 4, Ματθ. 7/ζ’ 
24,25, Εφεσ. 2/β’ 20). 
…………………………………………………………………………….. 
«Πόσο αδύναμη παρουσιαζόταν η εκκλησία την εποχή που ο Χρι-
στός πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είχε παρά μία χούφτα μόνο πι-
στούς εναντίον των οποίων στρέφονταν όλες οι δυνάμεις των δαι-
μόνων και η κακία των ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά οι ακόλουθοι 
του Χριστού δεν έπρεπε να φοβούνται. Οικοδομημένοι πάνω στο 
Βράχο που ήταν η δύναμή τους δεν διέτρεχαν τον κίνδυνο να ανα-
τραπούν.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 388,389. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η δική σας εμπειρία σχετικά με τις ανθρώπινες 
αδυναμίες; Πώς η εμπειρία σας, σας βοηθά να στηριχθείτε μόνο 
στην Πέτρα;  
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Τρίτη 17 Μαΐου 
 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ 
 

Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 21-23. Γιατί ο Ιησούς γίνεται τόσο σκληρός 
προς τον Πέτρο; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος δεν προσπάθησε να προστατεύσει τον Ιησού, αλλά να 
Τον κατευθύνει. Δεν ακολουθούσε πλέον τον Ιησού, και στην ουσία 
ζήτησε από τον Ιησού να ακολουθήσει εκείνον.  
Ο Ιησούς είπε, «Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά» (εδ. 23) επειδή, όπως 
ο Σατανάς στην έρημο, ο Πέτρος απείλησε την αποστολή Του.  
Στο Μάρκο 8/η’ 33 βλέπουμε ότι ο Χριστός γύρισε και κοίταξε τους 
μαθητές Του. Είχε έρθει για να τους σώσει. Δεν επρόκειτο να μπει 
στον πειρασμό, ακόμη και για μία καλοπροαίρετη σκέψη ενός μα-
θητή Του. 
Παρά τις αλλαγές που είχε ο Σίμων ο Πέτρος στην προσωπική του 
πορεία, εξακολουθούσε να θέλει να ελέγχει τα πράγματα, ακόμη 
και τον ίδιο τον Ιησού. Μ’ αυτήν την έννοια, ο Πέτρος δεν διέφερε 
από τον Ιούδα που προσπάθησε να χειριστεί τον Ιησού και να ε-
κτελέσει τα σχέδιά του γι’ αυτό που νόμιζε ότι ο Μεσσίας έπρεπε 
να είναι. Σε αντίθεση όμως με τον Ιούδα, ο Πέτρος μετανόησε ειλι-
κρινά και θέλησε να πειθαρχηθεί και να συγχωρεθεί.  
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 24-27. Τι εννοεί ο Ιησούς όταν λέει, «Διότι 
όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και 
όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν»; 
(εδ. 25) 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ζούμε σε έναν κόσμο που μας λένε να ακολουθήσουμε τις φιλοδο-
ξίες μας και να θυσιάσουμε τα πάντα γι’ αυτό που θέλουμε. Αλλά ο 
Ιησούς μας λέει να κάνουμε το αντίθετο. Μας προσκαλεί να αφή-
σουμε τις φιλοδοξίες μας και να εμπιστευτούμε πλήρως Εκείνον. Ο 
Πέτρος και οι μαθητές διδάσκονταν σταδιακά τι είναι η αληθινή πί-
στη. Η αληθινή πίστη δεν είναι η συναρπαστική εμπειρία της από-
κτησης αυτού που θέλεις περισσότερο. Η αληθινή πίστη είναι η 
οδυνηρή εμπειρία να αφήνεις αυτό που θέλεις περισσότερο. Όταν 
αφήνεις τις φιλοδοξίες σου, «χάνεις τη ζωή σου», ενώ την ίδια 
στιγμή, την ξαναβρίσκεις.  
ΣΚΕΨΗ: Τι έπρεπε να χάσετε προκειμένου να ακολουθήσετε τον 
Ιησού; Όσο πολύτιμα κι αν έμοιαζαν εκείνη τη στιγμή, πώς σας 
φαίνονται τώρα; 
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Τετάρτη 18 Μαΐου 
 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
 

Διαβάστε Ματθ. 17/ιζ’ 1-9. Τι συνέβη εδώ και γιατί αυτό το γεγονός 
ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο για τον Ιησού όσο και για τους μα-
θητές; 
…………………………………………………………………………….. 
«Είχε ζήσει μέσα στην αγάπη και στη φιλία του ουρανού. Εδώ ό-
μως στον κόσμο τον οποίο ο Ίδιος είχε δημιουργήσει, ήταν εντελώς 
μόνος. Τώρα ο ουρανός είχε στείλει τους απεσταλμένους Του στον 
Ιησού, όχι αγγέλους, αλλά ανθρώπους που είχαν δοκιμάσει βάσα-
να και θλίψεις και που μπορούσαν να καταλάβουν το Σωτήρα στη 
δοκιμασία της επίγειας ζωής Του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας υπήρξαν 
συνεργάτες του Χριστού. Είχαν συμμερισθεί τη βαθιά επιθυμία Του 
για τη σωτηρία των ανθρώπων… Οι άνθρωποι αυτοί είχαν προτι-
μηθεί από όλους τους αγγέλους που περιβάλλουν το θρόνο του 
Θεού, για να έρθουν να μιλήσουν με το Χριστό για τις σκηνές των 
παθών Του και να Τον παρηγορήσουν διαβεβαιώνοντάς Τον για τη 
συμπαράσταση του ουρανού. Η ελπίδα του κόσμου, η σωτηρία 
κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, αποτελούσε το θέμα της συνομιλίας 
τους.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 398,399. 
Πόσο εκπληκτικό είναι ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ως άνθρω-
πος είχε την ανάγκη να παρηγορηθεί, να ενθαρρυνθεί από αυτούς 
τους ανθρώπους που και οι ίδιοι είχαν βιώσει θλίψη και αποθάρ-
ρυνση. Στο Λουκά αναφέρεται πως Του μίλησαν για «τον θάνατον 
αυτού, τον οποίον έμελλε  να εκπληρώση εν Ιερουσαλήμ» (Λουκά 
9/θ’ 31). Προσέξτε τον όρο «εκπληρώση», ο οποίος αποδεικνύει 
πως ο θάνατος του Ιησού ήταν απαραίτητος για την σωτηρία των 
ανθρώπων. Αν σκεφτεί κανείς το τι διακυβευόταν, δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει που ο ουρανός βλέποντας την ανάγκη του Ιησού 
έστειλε αυτήν την ενθάρρυνση. Επίσης, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο 
Ιωάννης, παρά τα όσα είχαν ήδη δει και ακούσει, με αυτήν την ε-
μπειρία θα είχαν περισσότερους λόγους να πιστέψουν. Η φωνή 
από τον ουρανό σίγουρα θα τους ενδυνάμωσε. Ο Ματθαίος προ-
σθέτει ότι ο Ιησούς «επίασεν αυτούς, και είπεν, Εγέρθητε, και μη 
φοβείσθε» (Ματθ. 17/ιζ’ 7). Είχε τόσα να αντιμετωπίσει, και όμως 
ενθάρρυνε και παρηγόρησε τους μαθητές Του! 
ΣΚΕΨΗ: Ανεξαρτήτου ποιοι είμαστε και πόσο δυνατή είναι η πίστη 
και η αφοσίωσή μας, όλοι έχουμε ανάγκη από ενθάρρυνση. Αυτό 
σημαίνει ότι και κάποιος που γνωρίζουμε μπορεί αυτή τη στιγμή να 
έχει την ίδια ανάγκη. Σκεφτείτε: Ποιον θα μπορούσα να ενθαρρύ-
νω; 
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Πέμπτη 19 Μαΐου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
 
Διαβάστε Ματθ. 17/ιζ’ 24-27. Τι συμβαίνει εδώ και τι μας λέει αυτό 
για τον Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και όλοι οι Ιουδαίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο για 
το ναό, οι ιερείς, οι Λευίτες, και οι ραβίνοι εξαιρούνταν. Επομένως, 
με την ερώτηση τους αυτή, αμφισβητούσαν τη διακονία Του. Η Ε. 
Χουάιτ γράφει πως ο Πέτρος έχασε την ευκαιρία να μαρτυρήσει την 
απόλυτη κυριαρχία του Χριστού. «Με την απάντησή του στον εφο-
ριακό ότι ο Ιησούς θα πλήρωνε το φόρο, ουσιαστικά είχε επικυρώ-
σει τη λαθεμένη γι’ Αυτόν αντίληψη που οι ιερείς και οι αρχηγοί 
προσπαθούσαν να μεταδώσουν… Αν οι ιερείς και οι Λευίτες ήταν 
απαλλαγμένοι λόγο της θέσης τους μέσα στον ναό, πόσο μάλλον 
Εκείνος για τον οποίο ο ναός ήταν οίκος του Πατέρα Του.» Ε. Χου-
άιτ, Ζ.Χ. σ. 407,408. 
Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την απάντηση του Ιησού προς 
τον Πέτρο. Χωρίς να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του εξήγησε ευ-
γενικά το λάθος του. Επιπλέον, ο Ιησούς ακολουθεί τον τρόπο του 
Πέτρου, αλλά πιο δημιουργικά. Αντί να πληρώσει απλώς τον φόρο 
ως αναγνώριση της υποχρέωσής Του – ο Ιησούς παίρνει ένα νόμι-
σμα: από το στόμα ενός ψαριού. Αυτό το θαύμα είναι ασυνήθιστο, 
μιας και είναι η μοναδική φορά που ο Ιησούς κάνει ένα θαύμα για 
δικό Του όφελος. Αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός του θαύματος. 
Αντιθέτως, το θαύμα αυτό έδειξε σε όλους την εξουσία του Ιησού 
όχι μόνο στον ναό αλλά και σε όλη την δημιουργία. Ανθρωπίνως, 
δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς έκανε ο Ιησούς αυτό το 
θαύμα! Μετά από όλα όσα είχε ήδη δει ο Πέτρος, μπορείτε να φα-
νταστείτε τι σκέφτηκε όταν το πρώτο ψάρι που έπιασε είχε στο 
στόμα του το ακριβές ποσό του φόρου για τον ναό; (δείτε Ησ. 40/μ’ 
13-17). 
ΣΚΕΨΗ: Παρότι ο Ιησούς και οι μαθητές Του δεν χρειαζόταν να 
πληρώσουν φόρο στον ναό, ο Ιησούς το έκανε για να αποφύγει 
περιττές συγκρούσεις. Πώς μπορούμε να μάθουμε να αποκλιμα-
κώνουμε καταστάσεις, κυρίως σε θέματα που δεν είναι τόσο από-
λυτα, προκειμένου να αποφεύγουμε περιττούς διαπληκτισμούς; 
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Παρασκευή 20 Μαΐου                                    Δύση ηλίου: 20:32’  
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Το θαύμα που έκανε ο Ιησούς με τον Πέτρο και το ψάρι είναι τόσο 
εκπληκτικό που ορισμένοι σχολιαστές προσπάθησαν να το δια-
ψεύσουν. Ισχυρίζονται πως πρόκειται για μία παράδοση, προκει-
μένου να δοθεί ένα μήνυμα και τίποτε παραπάνω. Φυσικά, ο ισχυ-
ρισμός αυτός είναι ανεπαρκής. Σίγουρα αυτό το θαύμα είναι δια-
φορετικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα – θεραπεία τυφλών, χω-
λών, λεπρών, ανάσταση νεκρών και σίτιση χιλιάδων – είναι διαφο-
ρετικό. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε επίσης για την περίπτωση 
που το τσεκούρι επέπλευσε στο νερό (Β’ Βασ. 6/ς’ 2-7) και για τον 
βρεγμένο πόκο μαλλιού στο ξερό έδαφος και τον ξερό πόκο μαλ-
λιού στο βρεγμένο έδαφος (Κριτ. 6/ς’ 36-40), επομένως ένα τέτοιο 
θαύμα δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί ο Ιησούς δεν έδωσε στον Πέ-
τρο τα χρήματα αλλά προτίμησε να κάνει αυτό το απίστευτο θαύμα 
για να λύσει ένα τόσο μικρό πρόβλημα; Στο κείμενο δεν δίνεται κά-
ποια διευκρίνιση. Ωστόσο, όπως είδαμε, φάνηκε σε εμάς η απί-
στευτη δύναμη του Θεού που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Άλ-
λωστε, παντού βλέπουμε ενδείξεις της δύναμής Του. Ακόμη και η 
ύπαρξή μας είναι μία απίστευτη εκδήλωση της δύναμης του Θεού. 
Εφόσον ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν, το νόμισμα στο 
στόμα ενός συγκεκριμένου ψαριού δεν είναι τίποτα. Αν και γράφτη-
καν για άλλο σκοπό, τα λόγια αυτά του Παύλου ταιριάζουν απόλυ-
τα: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! Πόσον ανε-
ξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού, και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού!» 
(Ρωμ. 11/ια’ 33). 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο αγώνας του Πέτρου να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, εί-
ναι επίσης και δικός μας αγώνας. Μία υπέροχη μεταφορά αυτής 
της μάχης βρίσκεται στο Μαλ. 1/α’ 13 όπου ο Θεός καλεί τους Ιου-
δαίους να φέρουν τα καλύτερά τους ζώα για θυσία. Γιατί ο Θεός 
νοιάζεται για το τι θυσία Του προσφέρουμε; Επειδή θέλει να Του 
εμπιστευτούμε αυτό που θεωρούμε πολύτιμο. Ποια πράγματα θέ-
λετε να κρατήσετε περισσότερο στη ζωή σας; Πώς μπορείτε να 
αφήσετε αυτά τα πράγματα στον Κύριο; 
2.  Σκεφτείτε πως αντιμετώπισε ο Ιησούς το ζήτημα του φόρου στο 
ναό. Το άφησε απλώς να περάσει χωρίς να δώσει μεγαλύτερη διά-
σταση. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία για τις καθημερινές συ-
γκρούσεις που αντιμετωπίζουμε; Πώς μπορούμε να ξέρουμε πότε 
πρέπει να μιλήσουμε και πότε να παραμείνουμε σιωπηλοί; 
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21 Μαΐου – 27 Μαΐου                                     Σάββατο απόγευμα 
 

9. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  
(ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ) 

 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον 
Ιησούν, λέγοντες, Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των 
ουρανών;» Ματθαίο 18/ιη’ 1. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εκκλ. 9/θ’ 10, 
Ματθ. 18/ιη’ 1-4, Ματθ. 18/ιη’ 21-35, 19/ιθ’ 16-30, Γαλ. 3/γ’ 21,22, 
Ματθ. 19/ιθ’ 27. 
 
Το περιβάλλον και η κοινωνία στην οποία ζούμε συνθέτουν τις αξί-
ες, τα πιστεύω και τη συμπεριφορά μας. Είτε μεγαλώσαμε σε μία 
μεγαλούπολη είτε σε ένα χωριό, το περιβάλλον και η κοινωνία στην 
οποία μεγαλώσαμε επηρέασαν κατά μεγάλο μέρος την ταυτότητά 
μας. Ακόμη κι αν αλλάξουμε περιβάλλον, πάντα θα φέρουμε τα 
γνωρίσματα του τόπου στον οποίο μεγαλώσαμε. 
Δυστυχώς, ως ένα σημείο, οι περισσότερες κοινωνίες έρχονται σε 
αντίθεση με τις αρχές της βασιλείας του Θεού. Μη ξεχνάμε ότι ο 
κόσμος μας είναι έκπτωτος, και έτσι οι αξίες, η ηθική και οι συνή-
θειές του αντικατοπτρίζουν την έκπτωτη αυτή κατάσταση. Ωστόσο 
δεν είναι εύκολο για εμάς να το αντιληφθούμε επειδή έχουμε επη-
ρεαστεί από την κοινωνία και το περιβάλλον μας.  
Ο Θεός θέλει να μας δείξει τις αρχές, την ηθική και τα κριτήρια της 
βασιλείας Του. Όπως θα δούμε όμως αυτήν την εβδομάδα, οι αρ-
χές αυτές και τα κριτήρια πολλές φορές διαφέρουν ριζικά μ’ αυτά 
στα οποία έχουμε μεγαλώσει. Και αυτό ήταν κάτι που και οι μαθη-
τές έπρεπε να διδαχθούν.  
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Κυριακή 22 Μαΐου 
 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ 
 
Και σε ποιον δεν αρέσουν τα μεγαλεία; Ποιος δεν θέλει να είναι 
σπουδαίος και να κάνει σπουδαία πράγματα; Αυτή η επιθυμία δεν 
είναι απαραίτητο να είναι πάντοτε εγωιστική ή αλαζονική. Μπορεί 
απλώς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ελπίζοντας ότι αυτό 
που κάνεις θα βοηθήσει τους άλλους. (Δείτε επίσης Εκκλ. 9/θ’ 10.) 
Το πρόβλημα ωστόσο βρίσκεται στο πώς ορίζουμε το «μεγαλείο». 
Ως αμαρτωλοί πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε αυτή την έννοια 
εντελώς διαφορετικά απ’ ότι ο Θεός.  
Διαβάστε Ματθ. 18/ιη’ 1-4. Σύμφωνα με τον Ιησού, ποιο είναι το 
πραγματικό μεγαλείο, και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη 
ζωή μας; 
……………..……………………………………………………………… 
Προκειμένου να δώσει τον πραγματικό ορισμό του «μεγαλείου», ο 
Ιησούς κάλεσε ένα παιδί και είπε, «Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν 
ως το παιδίον τούτο, ούτος είναι ο μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των 
ουρανών» (εδ. 4). Ο Ιησούς δεν μίλησε για σπουδαίους κήρυκες, 
επαγγελματίες ή φιλάνθρωπους. Το μεγαλείο στα μάτια του Θεού 
έχει να κάνει με την καρδιά και όχι με τα επιτεύγματα, παρότι η 
καρδιά σίγουρα επηρεάζει τις πράξεις μας.  
Προσέξτε ότι ο ορισμός που δίνει ο Ιησούς για το μεγαλείο δεν έχει 
καμία σχέση μ’ αυτόν που δίνει ο κόσμος. Άλλωστε ποιος αποφα-
σίζει μία μέρα να γίνει ταπεινός σαν ένα μικρό παιδί; Μας φαίνεται 
παράξενο, και αυτό γιατί έχουμε επηρεαστεί από τις αρχές, τις έν-
νοιες, και τις απόψεις αυτού του κόσμου. Τι σημαίνει να είμαι τα-
πεινός όπως ένα μικρό παιδί; Μία από τις ενδείξεις της ταπεινο-
φροσύνης είναι η υπακοή, το να βάζουμε τον Λόγο του Θεού πάνω 
από το θέλημά μας. Εάν βρισκόμαστε στον λάθος δρόμο της ζωής 
είναι επειδή βρισκόμαστε στο δικό μας μονοπάτι. Η λύση είναι α-
πλή: πρέπει να ταπεινωθούμε και να επιστρέψουμε στο μονοπάτι 
του Θεού μέσα από την υπακοή στον Λόγο Του. Εάν ο Αδάμ και η 
Εύα παρέμεναν ταπεινοί, δεν θα είχαν αμαρτήσει. Είναι αξιοσημεί-
ωτο το γεγονός ότι τόσο το δέντρο της ζωής όσο και το δέντρο της 
γνώσεως του καλού και του κακού, βρίσκονταν και τα δύο στα μέ-
σα του κήπου. Η αιώνια ζωή με τον αιώνιο θάνατο δεν απέχουν 
πολύ. Η διαφορά έγκειται στην ταπεινοφροσύνη.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες απόψεις και συμπεριφορές έχουμε εξαιτίας της ε-
παφής μας με τον κόσμο, που είναι αντίθετες με τον Λόγο του 
Θεού; Συζητήστε το.  
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Δευτέρα 23 Μαΐου 
 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ 
 
Μία από τις χειρότερες συνέπειες της αμαρτίας φαίνεται στις δια-
προσωπικές σχέσεις. Από τότε που ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα 
(Γέν. 3/γ’ 12) μέχρι και σήμερα, η ανθρώπινη φυλή έχει καταστρα-
φεί και υποβαθμιστεί από συγκρούσεις. Δυστυχώς, οι συγκρούσεις 
αυτές δεν περιορίζονται μόνο έξω στον κόσμο αλλά υπάρχουν και 
μέσα στην εκκλησία. 
Διαβάστε Ματθ. 18/ιη’ 15-35. Τι μας λέει ο Ιησούς εδώ; Γιατί δεν 
ακολουθούμε τα λόγια Του; 
……………………………………………………………………………. 
Ας το παραδεχτούμε: είναι ευκολότερο να παραπονεθείς για κά-
ποιον πίσω από την πλάτη του, παρά να του μιλήσεις ευθέως για 
το θέμα. Ο Ιησούς μάς διδάσκει να πάμε στο άτομο που μας έχει 
πληγώσει και να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση 
μας μαζί του. Στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι 
δεκτικό, τότε δίνονται περαιτέρω οδηγίες.  
«Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί 
είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών» (Ματθ. 18/ιη’ 20). Προσέξτε τα πλαί-
σια στα οποία ειπώθηκαν αυτά τα λόγια. Αφορούν το τι πρέπει να 
κάνουμε για την αποκατάσταση, και ας έχουμε την τάση να βλέ-
πουμε το εδάφιο γενικότερα. Ο Ιησούς λέει πως το Άγιο Πνεύμα 
είναι ανάμεσα στους πιστούς που συγκεντρώνονται για την αποκα-
τάσταση ενός αδελφού. Αυτό είναι το όμορφο έργο της Λύτρωσης, 
η οποία ξεκινάει κάνοντας με ταπεινοφροσύνη το σωστό και μιλώ-
ντας απευθείας με το πρόσωπο που μας έχει πληγώσει. Και αυτό, 
δείχνει το μεγαλείο όσων το εφαρμόζουν. 
Διαβάστε ξανά Ματθ. 18/ιη’ 21-35. Ποιο σημαντικό σημείο τονίζει ο 
Ιησούς; 
……………………………………………………………………………. 
Όταν ο Ιησούς λέει να συγχωρήσεις «εβδομηκοντάκις επτά» στην 
πραγματικότητα λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να συγ-
χωρείς κάποιον. Ο Ιησούς είναι πολύ σαφής σχετικά με την ανάγκη 
της συγχώρησης, όχι μόνο για τους άλλους αλλά και για το δικό 
σου καλό. Προσέξτε πόσο έντονη παραβολή χρησιμοποιεί. Άλλω-
στε το Ευαγγέλιο πραγματεύεται τη συγχώρεση (δείτε Έξ. 32/λβ’ 
32, Πράξ. 5/ε’ 31, Κολ. 1/α’ 14), όμως εάν δεν συγχωρούμε τους 
άλλους όπως μας συγχωρεί ο Θεός, θα έχουμε τρομερές επιπτώ-
σεις. 
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να κοιτάζουμε στον Σταυρό και στη 
συγχώρεση που λάβαμε λόγω αυτού; Εάν ο Θεός μας συγχώρησε 
με αυτό το τίμημα, πώς μπορούμε κι εμείς να συγχωρούμε τους 
άλλους, όσο δύσκολο κι αν είναι; 
 
Τρίτη 24 Μαΐου 
 

ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
 
Διαβάστε Ματθ. 19/ιθ’ 16-30. Ως Χριστιανοί της Καινής Διαθήκης, 
πώς μπορούμε να σχετιστούμε μ’ αυτήν την ιστορία; Τι μπορούμε 
να διδαχθούμε από αυτήν; 
……………………………………………………………………………. 
Μπορεί να μη γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτόν τον άνδρα, ωστόσο μας 
δίνεται η εικόνα ότι ήταν πλούσιος, (δείτε Λουκά 18/ιη’ 18) και πολύ 
σχολαστικός με την τήρηση του νόμου του Θεού. Επίσης, είχε συ-
νειδητοποιήσει ότι κάτι του έλειπε. Η ιστορία του μας θυμίζει λίγο 
την ιστορία του Μαρτίνου Λούθηρου, ο οποίος αν και ήταν ευσεβής 
μοναχός, δεν ήταν ικανοποιημένος με την πνευματική του ζωή και 
αποζητούσε την βεβαιότητα της σωτηρίας. Και στις δύο περιπτώ-
σεις αισθάνθηκαν πως το μεγάλο κενό που είχαν με τον Θεό δεν 
μπορούσε να καλυφθεί με τα δικά τους έργα. 
«Ο άρχοντας εκείνος υπολόγιζε πολύ στην προσωπική του δικαιο-
σύνη. Ουσιαστικά δεν πίστευε ότι υστερούσε σε τίποτε και όμως 
δεν ήταν εντελώς ικανοποιημένος. Αισθανόταν πως κάτι του έλει-
πε. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Ιησούς να τον ευλογήσει, όπως ευ-
λόγησε τα μικρά παιδιά και να ικανοποιήσει αυτήν την ψυχική του 
ανάγκη;» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 488. 
Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι σ’ αυτήν την ιστορία ο Ιησούς 
διδάσκει τηn σωτηρία εξ έργων. Εξάλλου στο Ματθ. 19/ιθ’ 17 ο 
Ιησούς λέει, «Αλλ’ εάν θέλης να εισέλθης εις την ζωήν, φύλαξον 
τας εντολάς». Αυτό το εδάφιο, μεμονωμένο, υποστηρίζει την πα-
ραπάνω άποψη. Υπάρχουν όμως πολλά εδάφια, ιδιαίτερα στα 
γραπτά του Παύλου, όπου φαίνεται ότι ο νόμος δεν σώζει παρά 
μόνο δείχνει την ανάγκη μας για σωτηρία (δείτε Ρωμ. 3/γ’ 28, Γαλ. 
3/γ’ 21,22, Ρωμ. 7/ζ’ 7). Αντιθέτως, ο Ιησούς προσπάθησε να δείξει 
σ’ αυτόν τον άνδρα την ανάγκη που είχε για κάτι περισσότερο από 
αυτό που έκανε. Άλλωστε εάν η τήρηση του νόμου αρκούσε, τότε 
αυτός ο άνδρας θα είχε ήδη σωθεί μιας και ήταν πολύ συνεπής με 
την τήρησή του. Το ευαγγέλιο πρέπει να εισχωρήσει στην καρδιά, 
να φτάσει μέχρι τα είδωλα της ψυχής, και οτιδήποτε εμποδίζει τη 
σχέση μας με τον Θεό πρέπει να εξαλειφθεί. Σ’ αυτήν την περί-
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πτωση, ήταν τα χρήματα. Ο Ιησούς αναφέρει πόσο δύσκολο είναι 
ένας πλούσιος να σωθεί, αλλά ο Λουκάς, μετά από αυτή τη συνά-
ντηση καταγράφει μία υπέροχη ιστορία σχετικά (δείτε Λουκά 19/ιθ’ 
1-10). 
ΣΚΕΨΗ: Εάν εσείς κάνατε στον Ιησού την ίδια ακριβώς ερώτηση, 
τι νομίζετε ότι θα σας απαντούσε; 
 

Τετάρτη 25 Μαΐου 
 

«ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ;» 
 

Τι γίνεται μετά το περιστατικό με τον πλούσιο άρχοντα;  
«Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, Ιδού, ημείς αφήκαμεν 
πάντα και σοι ηκολουθήσαμεν, τι λοιπόν θέλει είσθαι εις ημάς;» 
(Ματθ. 19/ιθ’ 17). 
Δεν μας αναφέρεται τι ήταν εκείνο που έκανε τον Πέτρο να κάνει 
αυτήν την ερώτηση, αλλά θα μπορούσε να συσχετιστεί με την α-
πομάκρυνση του άρχοντα από τον Ιησού. Φαίνεται ότι ο Πέτρος 
θέλει να δείξει πως, σε αντίθεση με αυτόν τον άνδρα και τους άλ-
λους που Τον απέρριψαν, εκείνος και οι υπόλοιποι μαθητές τα ά-
φησαν όλα για τον Ιησού. Παρέμειναν πιστοί σ’ Αυτόν παρά το 
προσωπικό κόστος. Έτσι προκύπτει η ερώτηση, «Τι λοιπόν θέλει 
είσθαι εις ημάς;» 
Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η ερώτηση έδειχνε 
πόσο σκληρόκαρδοι και πνευματικά άκαμπτοι ήταν οι μαθητές. 
Από την άλλη, γιατί να μην κάνει αυτήν την ερώτηση ο Πέτρος; Για-
τί να μην αναρωτηθεί ποιο θα ήταν το όφελος που ακολουθούσε 
τον Ιησού; Εξάλλου η ζωή εδώ είναι σκληρή, ακόμη και γι’ αυτούς 
που τους έρχονται όλα βολικά. Όλοι έχουμε τραύματα, και έχουμε 
βιώσει απογοητεύσεις και πόνο. Η ζωή είναι ένας αγώνας, και το 
καλό πολλές φορές, είναι λιγότερο από το κακό. Η ερώτηση του 
Πέτρου λοιπόν, είναι απολύτως κατανοητή. Τι θα κερδίσουμε εμείς 
που ακολουθούμε τον Ιησού; Τι πρέπει να περιμένουμε από την 
αφοσίωση που μας ζήτησε ο Ιησούς να δείξουμε; 
Πώς απάντησε ο Ιησούς στην ερώτηση; (δείτε Ματθ. 19/ιθ’ 28,29, 
20/κ’ 1-16) 
……………………………………..……………………………………… 
……………………………………..……………………………………… 
Ο Ιησούς δεν επέπληξε τον Πέτρο για την ερώτηση. Του απάντησε, 
και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παραβολή των μισθωτών. Πολ-
λές συζητήσεις έχουν γίνει γύρω από τη σημασία αυτής της παρα-
βολής, ωστόσο το βασικό της μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Θα λάβετε 
από τον Ιησού εκείνο το οποίο σας υποσχέθηκε. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι θα απαντούσατε εάν κάποιος σας ρωτούσε, «Τι θα 
κερδίσω εάν υπηρετήσω τον Ιησού;» 
 

Πέμπτη 26 Μαΐου 
 

«ΔΥΝΑΜΕΘΑ» 
 

Για να κατανοήσουμε σωστά την ιστορία για τον Ιάκωβο, τον Ιωάν-
νη και τη μητέρα τους στο Ματθ. 20/κ’ 20-27, πρέπει πρώτα να 
διαβάσουμε Λουκά 9/θ’ 51-56. Αυτό το περιστατικό συνέβη όταν ο 
Ιησούς και οι μαθητές Του πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ, μέρες πριν 
τα δύο αδέρφια ζητήσουν από τον Ιησού τις πρώτες θέσεις στη 
βασιλεία Του. 
Πόσο έτοιμοι ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης να καθίσουν δεξιά και 
αριστερά του Ιησού; 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί βροντής, ανησυχούσαν περισσό-
τερο για το μέλλον τους παρά για τη σωτηρία των γύρω τους, πα-
ρότι είχαν ήδη σταλεί να ευαγγελίσουν στις γύρω περιοχές. Υπό 
μία έννοια, αυτή η ιστορία παρουσιάζει ομοιότητες με την ερώτηση 
του Πέτρου. Δείτε προσεκτικά την απάντηση του Ιησού: «Δεν εξεύ-
ρετε τι ζητείτε, δύνασθε να πίητε το ποτήριον, το οποίον εγώ μέλλω 
να πίω, και να βαπτισθήτε το βάπτισμα, το οποίον εγώ βαπτίζο-
μαι;» (Ματθ. 20/κ’ 22). Με άλλα λόγια, αν θέλει κάποιος να έχει μέ-
ρος στη μελλοντική δόξα του Ιησού, πρέπει πρώτα να λάβει μέρος 
στη θλίψη και στο θάνατό Του, κάτι το οποίο οι δύο αδερφοί ούτε 
περίμεναν ούτε ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Το γεγονός ότι 
απάντησαν αμέσως «Δυνάμεθα» (Ματθ. 20/κ’ 22), αποδεικνύει 
πως δεν είχαν καταλάβει για ποιο πράγμα τους προειδοποιούσε ο 
Ιησούς. Θα το καταλάβαιναν αργότερα. 
Εδώ βλέπουμε μία ενδιαφέρουσα αντίθεση, κάτι που αξίζει να 
σκεφθούμε. Μας έχουν δοθεί υπέροχες υποσχέσεις, ακόμη και αι-
ώνια ζωή (Ματθ. 19/ιθ’ 29), εάν ακολουθήσουμε τον Ιησού. Την 
ίδια στιγμή, η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα πως σ’ αυτόν τον κόσμο 
το να ακολουθήσουμε τον Ιησού έχει ένα κόστος που ορισμένες 
φορές είναι πολύ μεγάλο. Ο Ίδιος ο Ιησούς είπε αργότερα στον 
Πέτρο ότι θα είχε μαρτυρικό θάνατο (δείτε Ιωάν. 21/κα’ 18,19). 
Πολλοί πιστοί στο παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα, πλήρωσαν 
μεγάλο τίμημα που ακολούθησαν τον Ιησού. Μάλιστα καλό θα ήταν 
να αναρωτηθούμε μη και τυχόν κάνουμε κάποιο λάθος εάν δεν έ-
χουμε πληρώσει κάποιο τίμημα που ακολουθούμε τον Κύριο. 
ΣΚΕΨΗ: Τι σας έχει στοιχίσει η απόφασή σας να ακολουθήσετε 
τον Ιησού; 
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Παρασκευή 27 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:38’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι μπορούμε να διδαχθούμε την ηθική μέσα 
από τη φύση. Ως Χριστιανοί πιστεύουμε ότι η φύση είναι το «Δεύ-
τερο Βιβλίο» του Θεού, και έτσι υπό μία έννοια μπορούμε να δε-
χτούμε ότι υπάρχει μία δόση αλήθειας σ’ αυτόν τον ισχυρισμό. Για 
παράδειγμα, δείτε Ρωμ. 1/α’ 18-32. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε 
πως ο κόσμος μας είναι αμαρτωλός και πως προσπαθούμε να τον 
αντιληφθούμε μέσα από τον αμαρτωλό νου μας. Γι’ αυτό και δεν 
πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι μπορεί να βγάλουμε λά-
θος ηθικά συμπεράσματα από τη φύση. Για παράδειγμα, ένας από 
τους πιο ηθικούς στην αρχαιότητα, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, μί-
λησε για τη δουλεία βασιζόμενος στη δική του κατανόηση της φύ-
σης. Για εκείνον η φύση φανέρωνε δύο κοινωνικές τάξεις ανθρώ-
πων, εκ των οποίων η μία «ήταν υποδεέστερη της άλλης… όπως 
τα ζώα σε σχέση με τον άνθρωπο.» Έτσι, για εκείνους της πρώτης 
τάξης «η υποδουλωμένη ζωή είναι προς όφελος τους.» Αυτό είναι 
ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε 
για το πώς οι κοσμικές αρχές, αξίες και απόψεις έρχονται σε αντι-
παράθεση με τη βασιλεία του Θεού. Έτσι, μόνο στον Λόγο του 
Θεού μπορούμε να βρούμε τις ηθικές αξίες και αρχές που θα διέ-
πουν τη ζωή μας. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο Ιησούς μας καλεί να συγχωρέσουμε όλους όσους μας έχουν 
πληγώσει. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να τους συγχωρήσου-
με; 
2.  Συζητήστε για τη διαφορά μεταξύ των αξιών της κοινωνίας και 
των αξιών της Αγίας Γραφής. Πώς πρέπει, ως Χριστιανοί, να αντι-
μετωπίσουμε αυτές τις διαφορές; 
3.  Ως Αντβεντιστές πιστεύουμε ότι πρέπει να υπακούμε στο νόμο 
του Θεού και στις Δέκα Εντολές. Ωστόσο, τι πρέπει να διδαχθούμε 
από την ιστορία του πλούσιου νέου όσον αφορά το ότι ο αληθινός 
Χριστιανισμός περιλαμβάνει περισσότερα από ό,τι την υπακοή 
στον νόμου του Θεού; 
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28 Μαΐου – 3 Ιουνίου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

10. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, Ποτέ δεν ανε-
γνώσατε εν ταις γραφαίς, ‘‘Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι 
οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου έγεινεν 
αύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών;’’» Ματθαίον 21/κα’ 
42. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ζαχ. 9/θ’ 9, 
Ματθ. 21/κα’ 1-46, Ρωμ. 4/δ’ 13-16, Αποκ. 14/ιδ’ 7-12, Πράξ. 6/ς’ 7, 
Ματθ. 22/κβ’ 1-15. 
 
Στο Ματθ. 20/κ’ 27,28 ο Ιησούς λέει, «Και όστις θέλη να ήναι πρώ-
τος εν υμίν, ας ήναι δούλος υμών, καθώς ο Υιός του ανθρώπου 
δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση, και να δώση 
την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών.» Εδώ έχουμε τον Ιησού, τον 
αιώνιο Θεό, τον Δημιουργό των πάντων που έζησε στη γη σαν 
δούλος, υπηρετώντας τους πλανημένους, τους αρρώστους και ό-
σους είχαν ανάγκη, εκ των οποίων πολλοί τον κορόιδευαν. Απαρ-
νήθηκε τον Εαυτό Του – κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντι-
ληφθούμε. 
Αλλά όσο ασύλληπτη είναι η υπηρεσία Του, ο θαυμασμός μας ε-
ντείνεται καθώς Εκείνος – ο αιώνιος Θεός αντιμετώπισε τον κύριο 
σκοπό της έλευσής Του: να δώσει τη ζωή Του «λύτρο αντί πολ-
λών». Η αυταπάρνησή Του μάλιστα έφτασε σε σημείο που έκανε 
τους αγγέλους να «παρακύψωσι» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 12) – και φυσικά 
αναφερόμαστε στο Σταυρό. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα και δι-
δασκαλίες του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, όπου δεν στέφθηκε βασι-
λιάς όπως πολλοί επιθυμούσαν και ήλπιζαν, αλλά έγινε «αμαρτίαν, 
διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’ αυτού» (Β’ Κορ. 5/ε’ 
21). 
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Κυριακή 29 Μαΐου 
 

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ 
 
Μετά την εβδομηκονταετή αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα, οι Ιουδαίοι 
επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Αν και ήταν ενθουσιασμένοι με την 
ανοικοδόμηση του ναού, όταν τέθηκαν τα θεμέλια, όσοι θυμόντου-
σαν την μεγαλοπρέπεια του πρώτου ναού συνειδητοποίησαν πως 
ο δεύτερος ναός δεν θα έφτανε ποτέ την ομορφιά του πρώτου. Και 
γι’ αυτό «έκλαιον μετά φωνής μεγάλης» (Έσδρα 3/γ’ 12). 
Ωστόσο, ο λαός έλαβε μία αναπάντεχη ενθάρρυνση από δύο άν-
δρες που στέκονταν ανάμεσα τους: ο ένας ήταν ο ηλικιωμένος 
προφήτης Αγγαίος, και ο άλλος, ο νέος προφήτης Ζαχαρίας. Ο Αγ-
γαίος θύμισε στον λαό πως η δόξα του πρώτου ναού δεν οφειλό-
ταν στον Σολομώντα. Άλλωστε, δεν ήταν ο ναός του Σολομώντα, 
αλλά ο ναός του Θεού. Ο Αγγαίος είπε, «Διότι ούτω λέγει ο Κύριος 
των δυνάμεων, Έτι άπαξ μετ’ ολίγον εγώ θέλω σείσει τον ουρανόν, 
και την γην, και την θάλασσαν, και την ξηράν. Και θέλω σείσει πά-
ντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών, και θέ-
λω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμε-
ων. Εμού είναι το αργύριον, και εμού το χρυσίον, λέγει ο Κύριος 
των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είσθαι με-
γαλητέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και εν τω 
τόπω τούτω θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων» 
(Αγγ. 2/β’ 6-9). Και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο ενθαρρυντικά 
όταν μίλησε και ο νέος προφήτης Ζαχαρίας: «Χαίρε σφόδρα, θύγα-
τερ Σιών, αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρ-
χεται προς σε, αυτός είναι δίκαιος, και σώζων, πραύς και καθήμε-
νος επί όνου, και επί πώλου υιού υποζυγίου» (Ζαχ. 9/θ’ 9). 
Πώς εκπληρώνονται αυτές οι προφητείες στο Ματθ. 21/κα’ 1-11 με 
την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ; 
……………..……………………………………………………………… 
«Ο Χριστός ακολούθησε το ιουδαϊκό έθιμο μίας βασιλικής εισόδου. 
Το ζώο που χρησιμοποίησε ήταν αυτό που χρησιμοποιούσαν οι 
βασιλείς του Ισραήλ και η προφητεία είχε προείπει ότι έτσι θα έρ-
χονταν ο Μεσσίας στη βασιλεία Του. Μόλις κάθισε πάνω στο που-
λάρι, μία θριαμβευτική ιαχή διέσχισε τον αέρα. Τα πλήθη Τον χαι-
ρέτιζαν σαν Μεσσία, σαν Βασιλιά τους. Ο Ιησούς δέχθηκε τώρα τον 
φόρο τιμής που Του απένειμαν τα πλήθη, πράγμα που ποτέ προη-
γουμένως δεν είχε επιτρέψει. Αυτό οι μαθητές το εξέλαβαν σαν 
απόδειξη ότι οι χαρούμενες ελπίδες τους θα πραγματοποιούταν 
βλέποντάς Τον να ενθρονίζεται. Τα πλήθη είχαν πεισθεί ότι η ώρα 
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της απελευθέρωσής τους είχε φθάσει. Με τη φαντασία τους έβλε-
παν τα ρωμαϊκά στρατεύματα να αποχωρούν από τα Ιεροσόλυμα 
και τον Ισραήλ ένα ανεξάρτητο πάλι έθνος.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 538. 
ΣΚΕΨΗ: Για μία ακόμη φορά βλέπουμε την εκπλήρωση των Γρα-
πτών που δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν. 
Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό για το πόσο προσεκτικοί 
πρέπει να είμαστε να μην παραποιήσουμε την αλήθεια; 
 

Δευτέρα 30 Μαΐου  
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ 
 

Από τότε που ο άνθρωπος αμάρτησε, ο Θεός χρησιμοποίησε τις 
θυσίες των ζώων για να διδάξει στον κόσμο το σχέδιο της σωτηρί-
ας, μέσω της πίστης στον ερχόμενο Μεσσία (δείτε Ρωμ. 4/δ’ 13-
16). Ένα δυνατό παράδειγμα αυτής της αλήθειας, βρίσκεται στη 
Γέν. 4/δ’, στην ιστορία του Κάιν και του Άβελ και στην τραγωδία 
που ακολούθησε λόγω της λατρείας τους (δείτε επίσης Αποκ. 14/ιδ’ 
7-12). Έτσι, όταν ο Θεός αποκάλεσε τον Ισραήλ, λαό Του, «βασί-
λειον ιεράτευμα, και έθνος άγιον» (Έξ. 19/ιθ’ 6), θέσπισε και το Α-
γιαστήριο για να γίνει πιο κατανοητό το σχέδιο της σωτηρίας. Από 
την Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο, μέχρι τον ναό του Σολομώ-
ντα και τον ναό που χτίστηκε μετά την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, 
το ευαγγέλιο φανερωνόταν μέσα από σύμβολα και τύπους της υ-
πηρεσίας του Αγιαστηρίου. Ωστόσο, παρά την θεϊκή Του προέλευ-
ση, ο ναός και οι τελετές του γινόταν από ανθρώπους που ήταν 
αμαρτωλοί, και έτσι εισήλθε η διαφθορά ακόμη και στις ιερές υπη-
ρεσίες που ο Θεός είχε θεσπίσει για να δείξει την αγάπη και τη χά-
ρη Του στον έκπτωτο κόσμο. Την εποχή του Ιησού τα πράγματα 
είχαν τόσο πολύ διαστρεβλωθεί από την πλεονεξία των ιερέων (ε-
κείνων που ο Θεός τούς εμπιστεύθηκε τη διαχείριση των υπηρε-
σιών!) που «στα μάτια του λαού, ο ιερός χαρακτήρας των θυσιών, 
είχε κατά το μεγαλύτερο μέρος εξαφανισθεί.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 
557. 
Διαβάστε Ματθ. 21/κα’ 12-17. Τι μαθήματα υπάρχουν εδώ για ε-
μάς, ως λατρευτές του Θεού; 
.……………………………………………………………………………. 
Για μία ακόμη φορά ο Ιησούς τεκμηρίωσε τις πράξεις Του μέσα 
από την Αγία Γραφή, γι’ αυτό και εμείς ως ακόλουθοί Του πρέπει 
να έχουμε την Αγία Γραφή ως γνώμονα του πώς βλέπουμε τον 
κόσμο και το ηθικό σύστημα. Μετά την αναφορά στα Γραπτά, ακο-
λούθησε θεραπεία τυφλών και χωλών. Όλα αυτά πιστοποιούσαν 
την Θεϊκή Του φύση και την κλήση Του. Το τραγικό είναι ότι εκείνοι 
που θα έπρεπε πρώτοι να αντιληφθούν αυτές τις ενδείξεις, ήταν 
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εκείνοι που Τον πολέμησαν. Από φόβο μη χάσουν τους επίγειους 
θησαυρούς και τη θέση τους ως «διαχειριστές» και «προστάτες» 
του νόμου, έχασαν αυτό που έδειχναν οι λειτουργίες του ναού: την 
σωτηρία μέσω του Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι τίποτε, ακόμη και κάτι 
καλό, δεν θα μας κάνει να χάσουμε αυτό που έχει πραγματική ση-
μασία: την αιώνια ζωή με τον Ιησού; 
 

Τρίτη 31 Μαΐου 
 

ΔΙΧΩΣ ΚΑΡΠΟ 
 

Ο καθαρισμός του ναού από τον Ιησού ήταν μία πράξη ευσπλαχνί-
ας. Οι αγοροπωλησίες έπρεπε να γίνονται στις αυλές των Εθνικών 
και ο οίκος Του να είναι το μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι θα λά-
τρευαν και θα προσεύχονταν στον Θεό. Ο καθαρισμός όμως ήταν 
και μία κίνηση κρίσης. Οι ιερείς που λειτουργούσαν στο ναό είχαν 
χάσει την ευκαιρία τους να ευλογήσουν τους ανθρώπους, και έτσι η 
ημέρα της κρίσης τους πλησίαζε. Εάν μετά από όλα αυτά που έκα-
νε ο Ιησούς, αυτοί εξακολουθούσαν να Τον απορρίπτουν, δεν έμει-
νε τίποτε άλλο από το να θερίσουν τα αποτελέσματα των επιλογών 
τους. 
Διαβάστε Ματθ. 21/κα’ 18-22. Πώς συνδέεται η κατάρα του Ιησού 
προς την άκαρπη συκιά με τον καθαρισμό του ναού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς καταράστηκε τη συκιά για να δείξει με παραβολικό τρόπο 
πως πολλοί από τους ηγέτες του Ιουδαϊκού έθνους θα θέριζαν τε-
λικά αυτά που έσπειραν. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε πως αυτή 
η παραβολή δεν αφορούσε όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες. Αρ-
κετοί από αυτούς δέχθηκαν τον Ιησού ως Μεσσία. «Και ο λόγος 
του Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιε-
ρουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την 
πίστιν» (Πράξ. 6/ς’ 7). Ωστόσο, όπως η συκιά δεν έφερε καρπούς, 
έτσι ήταν και οι λειτουργίες του ναού που πολύ σύντομα επρόκειτο 
να καταργηθούν. Αυτή η κίνηση και τα σκληρά λόγια του Ιησού θα 
πρέπει να ξάφνιασαν ιδιαίτερα τους μαθητές που προσπαθούσαν 
να μάθουν τα διδάγματα ελέους που φανερώνονταν κατά τη διάρ-
κεια της διακονίας του Ιησού και συμπεριλάμβαναν όλους τους αν-
θρώπους. Ήταν ο Ίδιος ο Ιησούς που είχε δηλώσει ότι ήρθε να 
σώσει τον κόσμο και όχι να τον καταδικάσει, (Λουκ. 9/θ’ 56). Κάθε 
λόγος και πράξη στη διακονία Του αποσκοπούσε την αποκατά-
σταση της έκπτωτης ανθρωπότητας, δίνοντας ελπίδα μέσα από 
την υπόσχεση για νέα ζωή μέσω Αυτού. Το ότι λοιπόν μίλησε τόσο 
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σκληρά και ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να εξέπληξε 
τους μαθητές, και γι’ αυτό ο Ματθαίος αναφέρει ότι «εθαύμασαν». 
ΣΚΕΨΗ: Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν άνθρωποι που αργά ή γρήγο-
ρα απορρίπτουν την χάρη και το έλεος του Θεού (δείτε Γεν. 6/ς’ 13, 
15/ιε’ 16, 19/ιθ’ 24, Αποκ. 22/κβ’ 11). Γιατί, ωστόσο, είναι σημαντι-
κό να αφήσουμε αυτό να το κρίνει ο Θεός και όχι εμείς, είτε πρόκει-
ται για τους άλλους είτε για τον εαυτό μας; 
 
Τετάρτη 1 Ιουνίου 
 

Ο ΛΙΘΟΣ 
 
Εάν σας έμεναν λίγες μέρες ζωής, πώς θα τις ζούσατε; Ένα από τα 
πράγματα που έκανε ο Ιησούς ήταν να λέει ιστορίες που θα είχαν 
απήχηση στους ακροατές Του. 
Διαβάστε Ματθ. 21/κα’ 33-46. Ποιους αντιπροσωπεύουν τα παρα-
κάτω πρόσωπα; 
Οικοδεσπότης……………………………………………………………. 
Γεωργοί.………………………………………………………………….. 
Δούλοι…...……………………………………………………………….. 
Γιός……………………………………………………………………….. 
Προσέξτε την αναφορά του Ιησού στον Ψαλμ. 118/ριη’ 22,23. 
«Παραθέτοντας την προφητεία του αποδοκιμασμένου λίθου, ο 
Χριστός αναφέρθηκε σ’ ένα πραγματικό γεγονός της ιστορίας του 
Ισραήλ… Όταν οικοδομείτο ο ναός του Σολομώντα, οι πελώριες 
πέτρες για τα θεμέλια και τους τοίχους είχαν τέλεια λαξευτεί στο 
λατομείο. Όταν έτσι έτοιμες τις μετέφεραν στον τόπο της οικοδο-
μής, δεν έπρεπε πια να περάσει κανένα εργαλείο επάνω τους. Οι 
εργάτες έπρεπε μόνο να τις τοποθετήσουν στη θέση τους. Για το 
θεμέλιο είχε φερθεί ένας ασυνήθιστα μεγάλος σε όγκο και περίερ-
γος σε σχήμα λίθος. Οι εργάτες όμως δεν έβρισκαν την κατάλληλη 
θέση γι’ αυτόν και τον απέρριψαν. Τους έφερνε ενόχληση και τον 
άφησαν κατά μέρος αχρησιμοποίητο. Για πολύ καιρό έμεινε ο απο-
δοκιμασμένος λίθος. Αλλά όταν οι κτίστες ήρθαν για να θεμελιώ-
σουν την γωνία, έψαξαν πολύ να βρουν μία πέτρα με το κατάλληλο 
σχήμα για να την τοποθετήσουν στην ιδιαίτερη εκείνη θέση όπου 
να σηκώνει το μεγάλο βάρος της οικοδομής… Αλλά τελικά στρά-
φηκαν στο λίθο που για τόσο καιρό είχε απορριφθεί… Ο λίθος έγι-
νε δεκτός, φέρθηκε στο καθορισμένο μέρος και αποδείχθηκε ότι 
ήταν ότι έπρεπε.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 565,566. 
Διαβάστε Ματθ. 21/κα’ 44. Αναφέρονται δύο τρόποι συσχέτισης με 
τον λίθο: στην μία περίπτωση κάποιος πέφτει σ’ αυτόν και συντρί-
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βεται, και στην άλλη ο λίθος πέφτει πάνω του και τον διαλύει. Ποια 
είναι η διαφορά μεταξύ τους; (Δείτε επίσης Ψαλμ. 51/να’ 7 και Δαν. 
2/β’ 34.) 
 
Πέμπτη 2 Ιουνίου 
 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 
 
Τα θαυμάσια νέα της Αγίας Γραφής είναι ότι δημιουργηθήκαμε από 
ένα Θεό αγάπης που μας παρέχει τον τρόπο να ξεφύγουμε από 
την αμαρτία και τον θάνατο, μέσω της θυσίας του Ιησού στον 
σταυρό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα όλης της Αγίας Γραφής. Το 
βλέπουμε επίσης και στην παρακάτω παραβολή του Ιησού.  
Διαβάστε Ματθ. 22/κβ’ 1-15. Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή για 
τη σωτηρία μέσω πίστης; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όσο σκληρή κι αν δείχνει αυτή η παραβολή είναι σημαντικό να θυ-
μόμαστε τα κρίσιμα ζητήματα που διακυβεύονται: αιώνια ζωή ή 
αιώνιος θάνατος για κάθε άνθρωπο. Τι άλλο είναι πιο σημαντικό; 
Όταν κοιτάζουμε στο Σταυρό το κόστος του ουρανού για τη σωτη-
ρία των ανθρώπων, βλέπουμε πόσο απέραντα και ακατανόητα 
βαθιά είναι αυτά τα ζητήματα. Το Ένα Πρόσωπο της αιώνιας Θεό-
τητας επωμίστηκε την οργή του Θεού κατά της αμαρτίας. Δεν υ-
πάρχει τίποτα πιο σοβαρό από αυτό. Αυτό είναι κάτι που θα εξετά-
ζουμε στην αιωνιότητα, δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσσει που 
δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Γι’ αυτό έχουμε αυτά 
τα έντονα και αντιφατικά λόγια της παραβολής. Ο Θεός προνόησε 
όλοι να βρίσκονται στην γαμήλια εορτή (δείτε Αποκ. 19/ιθ’ 7), τα 
πάντα ετοιμάστηκαν με κόστος που καμία παραβολή δεν μπορεί 
να φανερώσει. Συνεπώς, όσοι προσκλήθηκαν στην τελετή αλλά 
προτίμησαν να ασχοληθούν με τις δουλειές τους, διέπραξαν σοβα-
ρό λάθος. Ορισμένοι μάλιστα επιτέθηκαν στους αγγελιοφόρους. Γι’ 
αυτό και ακολούθησε η σκληρή τιμωρία. 
Ποιο είναι το νόημα του γαμήλιου ενδύματος; Δείτε επίσης Αποκ. 
19/ιθ’ 8. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Το ένδυμα του γάμου αντιπροσωπεύει την δικαιοσύνη του Χριστού 
που εκδηλώνεται στη ζωή και στις πράξεις των αγίων. Ο άνδρας 
που δεν φορούσε το ένδυμα αντιπροσωπεύει τους Χριστιανούς 
που επικαλούνται τα προνόμια της χάρης και της σωτηρίας, αλλά 
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δεν αφήνουν το ευαγγέλιο να αλλάξει τη ζωή και τον χαρακτήρα 
τους. Με μεγάλο κόστος δίνονται τα προνόμια σε όσους αποδέχο-
νται την πρόσκληση. Σύμφωνα μ’ αυτήν την παραβολή, για να 
μπούμε στην βασιλεία του Θεού δεν αρκεί μόνο το να σταθούμε 
στην πόρτα. 
 
Παρασκευή 3 Ιουνίου                         Δύση ηλίου: 20:43’  
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Σε μία εφημερίδα του Λονδίνου υπήρχε ο εξής τίτλος: «Γυναίκα, 
βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της μετά από τρία χρόνια: ο σκελε-
τός της βρέθηκε στον καναπέ με την τηλεόραση να είναι ανοικτή» 
(www.theguardian.com./film/2011/Oct/09/joyce-vincent-death-
mystery-docymentary). Νεκρή για τρία χρόνια σε ένα διαμέρισμα 
του Λονδίνου, και κανείς δεν την έψαξε; Κανείς δεν της τηλεφώνη-
σε να δει τι κάνει; Πώς συνέβη κάτι τέτοιο στην εποχή μας; Η ιστο-
ρία έκανε τον γύρω του κόσμου, ωστόσο οι κάτοικοι του Λονδίνου 
ήταν αυτοί που ιδιαίτερα εξεπλάγησαν. Πώς ήταν δυνατόν να είναι 
για τόσο καιρό νεκρή και κανείς να μη το είχε αντιληφθεί; Χωρίς την 
ελπίδα και την υπόσχεση του ευαγγελίου για σωτηρία, είμαστε όλοι 
καταδικασμένοι να λησμονηθούμε όπως εκείνη η φτωχή γυναίκα. 
Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο κόσμος μας δεν έχει πολλά χρό-
νια ζωής και ότι κάποια στιγμή θα καταστραφεί. Ωστόσο, ο Σταυ-
ρός μάς λέει ότι αντί για αιώνια λήθη, έχουμε την ευκαιρία για αιώ-
νια ζωή σε νέους ουρανούς και γη. Με αυτήν την θαυμάσια προο-
πτική μπροστά μας, πώς μπορούμε να αφήσουμε κάποιον ή κάτι 
να σταθεί εμπόδιο σ’ αυτά που μας προσφέρει ο Ιησούς; 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Σκεφτείτε πόσο ισχυρός είναι ο θάνατος και πόσο μάταιες είναι 
οι ανθρώπινες προσπάθειες να τον νικήσουν. Δεν πρέπει λοιπόν 
να μας εκπλήσσει που χρειάστηκε κάτι τόσο ισχυρό και συγκλονι-
στικό, όπως ο θάνατος και η ανάσταση του Υιού του Θεού για να 
νικηθεί ο θάνατος. Πόσο βασική θέση πρέπει να έχει ο Σταυρός 
στην πίστη μας; 
2.  Συζητήστε τι σημαίνει να είμαστε καλυμμένοι με την δικαιοσύνη 
του Ιησού. Πώς μπορεί η σωστή κατανόηση αυτής έννοιας να μας 
αποτρέψει από το να πέσουμε στην παγίδα της φθηνής χάρης ή 
του νομικισμού, και γιατί είναι σημαντικό να αποφύγουμε πάση 
θυσία αυτά τα δύο άκρα; 



76 
 

4 Ιουνίου – 10 Ιουνίου                                   Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όστις δε υψώση εαυτόν, θέλει ταπεινωθή, 
και όστις ταπεινώση εαυτόν, θέλει υψωθή.» Ματθαίον 23/κγ’ 12. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Έξ. 19/ιθ’ 5,6, 
Ματθ. 23/κγ’, Ιωάν. 12/ιβ’ 20-26, Ματθ. 24/κδ’, Α’ Θεσ. 4/δ’ 16. 
 
Με την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού κλιμακώνεται η Χριστιανική 
πίστη. Η πρώτη έλευση του Ιησού και ο θάνατός Του στο σταυρό 
είναι οι βασικοί προάγγελοι της Δευτέρας Παρουσίας. Χωρίς την 
Πρώτη Έλευση δεν μπορεί να υπάρξει η Δεύτερη, και η Πρώτη θα 
ήταν μάταιη χωρίς τη Δεύτερη. Και οι δύο είναι αδιαχώριστες, σε 
διαφορετικό χρόνο αλλά με κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος από 
την λύτρωση της ανθρωπότητας και τη λήξη της Μεγάλης Διαμά-
χης. Η Πρώτη Έλευση επιτελέστηκε και τώρα περιμένουμε με ανυ-
πομονησία την Δεύτερη.  
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τι αναφέρεται στο Ματθ. 23/κγ’ στην 
τελευταία έκκληση του Ιησού σε κάποιους από τους Ιουδαίους ηγέ-
τες να μετανοήσουν και να Τον αποδεχτούν ως τη μόνη τους ελπί-
δα για σωτηρία. Στο Ματθ. 24/κδ’ ο Ιησούς απαντάει στις ερωτή-
σεις των μαθητών σχετικά με τα γεγονότα που θα προηγηθούν της 
Δευτέρας Παρουσίας. Εδώ, ο Ιησούς συνδέει την καταστροφή της 
Ιερουσαλήμ με τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα πριν την δεύτερη 
έλευσή Του. 
Όσο άσχημα κι αν εξελίσσονται τα πράγματα, πόλεμοι, λοιμοί, 
προδοσίες, έχουμε την υπόσχεση ότι θα δούμε «τον Υιόν του αν-
θρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως 
και δόξης πολλής» (Ματθ. 24/κδ’ 30). Με άλλα λόγια, παρά τις δο-
κιμασίες και τη θλίψη, έχουμε κάθε λόγο να χαιρόμαστε. 
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Κυριακή 5 Ιουνίου 
 

ΤΥΦΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 
 
Ο Ίδιος ο Ιησούς οδήγησε το λαό Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, με δυ-
νατό και «εξηπλωμένο» χέρι. Με φτερά αετού τους έβγαλε από την 
Αίγυπτο και τους οδήγησε. «Θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από 
πάντων των λαών, διότι ιδική μου είναι πάσα η γη. Και σεις θέλετε 
είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα, και έθνος άγιον» (Έξ. 19/ιθ’ 
5,6). 
Υπό μία έννοια, στο όρος Σινά ο Ιησούς έκανε συνθήκη γάμου με 
τον λαό. Στην Έξ. 24/κδ’ αναφέρει πως οι πρεσβύτεροι, «είδον τον 
Θεόν του Ισραήλ, και υπό τους πόδας αυτού ως εδάφους εστρω-
μένον εκ λίθου σαπφείρου, και ως το στερέωμα του ουρανού… 
είδον τον Θεόν, και έφαγον και έπιον» (Έξ. 24/κδ’ 9-11). Ο Χριστός 
πρόσφερε το ποτήρι της διαθήκης στο Ισραήλ, όπως ένας άνδρας 
προσφέρει στην γυναίκα που επιθυμεί να παντρευτεί και να της 
χαρίσει ένα υπέροχο μέλλον. Ο Ισραήλ δέχτηκε το ποτήρι και είπε, 
Ναι, θέλουμε να ζήσουμε για πάντα μαζί Σου στη γη της Επαγγελί-
ας. 
Έχοντας αυτά κατά νου, διαβάστε Ματθ. 23/κγ’. Τι λέει ο Ιησούς 
στους πνευματικούς ηγέτες του Ισραήλ; Για ποιο πράγμα τους 
προειδοποιεί; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτές τις επιπλή-
ξεις; Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα βρεθούμε και εμείς 
ένοχοι για τα ίδια πράγματα; 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
Στο Ματθ. 23/κγ’ έχουμε την τελευταία παράκληση για συμφιλίωση 
με τους εκλεκτούς Του. Αλλά οι Εκείνοι Τον απέριψαν. Αποδέχτηκε 
την απόφασή τους και για τελευταία φορά έφυγε από τον οίκο τους 
– τον ναό. «Ιδού,» είπε, «αφίνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος» 
(Ματθ. 23/κγ’ 38). Μόλις ο Ιησούς έφυγε από τον ναό, ερήμωσε, 
άδειασε, εγκαταλείφθηκε, και ο λαός βρέθηκε στην ίδια κατάσταση 
που ήταν στην έρημο όπου ο Κύριος τους έσωσε την πρώτη φορά. 
Μία μεγάλη αλλαγή στην ιστορία της σωτηρίας θα γινόταν, και οι 
ηγέτες, μαζί με όλους όσους εξαπάτησαν, θα την έχαναν. Εντωμε-
ταξύ, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί που ήταν ανοικτοί στην καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος, θα συνέχιζαν το σπουδαίο έργο και την κλή-
ση που είχε δοθεί στο Ισραήλ. Θα γίνονταν το αληθινό σπέρμα του 
Αβραάμ «και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ. 3/γ’ 29). Και 
σε εμάς σήμερα έχει δοθεί η ίδια κλήση. 
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Δευτέρα 6 Ιουνίου 
 

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 
 
Μετά την επίπληξη προς τους Ιουδαίους ηγέτες που Τον απέρρι-
ψαν, ο Χριστός μαθαίνει ότι κάποιοι Εθνικοί θέλουν να Τον δουν 
(Ιωάν. 12/ιβ’ 20-26). Οι Έλληνες απεύθυναν το αίτημά τους πρώτα 
στους Ιουδαίους μαθητές του Ιησού. Μετά από λίγο καιρό θα συνέ-
βαινε κάτι παρόμοιο σε μεγαλύτερη ωστόσο κλίμακα: ενώ κάποιοι 
Ιουδαίοι θα απέρριπταν τον Ιησού, κάποιοι άλλοι θα γινόντουσαν 
τα μέσα για να γνωρίσουν οι Εθνικοί τον Ιησού. Το συναρπαστικό 
είναι ότι η αίτηση των Ελλήνων έρχεται αμέσως μετά την δήλωση 
του Ιησού ότι ο οίκος τους θα αφηνόταν έρημος. Είναι αλήθεια ότι 
ανέκαθεν στην πρόθεση του Θεού ήταν η σωτηρία των Εθνικών, 
όπως και των Ιουδαίων. 
Τι εικόνα παρουσιάζει στο Ματθ. 24/κδ’ 1-14 ο Ιησούς για τους πι-
στούς, και για τον κόσμο γενικότερα; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς απαντάει στις ερωτήσεις των μαθητών σχετικά με τα ση-
μεία της έλευσής Του και του τέλους του κόσμου. «Στην ερώτηση 
των μαθητών ο Χριστός δεν απάντησε ξεχωρίζοντας την κατα-
στροφή της Ιερουσαλήμ από τη μεγάλη  ημέρα της παρουσίας Του. 
Ανάμιξε την περιγραφή των δύο αυτών γεγονότων. Αν είχε φανε-
ρώσει στους μαθητές Του τα μελλοντικά συμβάντα όπως Αυτός τα 
έβλεπε, δεν θα μπορούσαν να αντέξουν στο θέαμα. Από ευσπλα-
χνία γι’ αυτούς συνδύασε την περιγραφή των δύο κρίσιμων περι-
στάσεων, αφήνοντας στους μαθητές να μελετήσουν τη σημασία 
μόνοι τους… Ολόκληρη αυτή η ομιλία δόθηκε όχι μόνο για τους 
μαθητές, αλλά και για εκείνους οι οποίοι θα τύχαινε να ζουν στις 
τελευταίες σκηνές της ιστορίας της γης.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 601. 
Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο στην απάντηση του Ιησού: τα γεγονό-
τα που θα προηγηθούν της έλευσής Του δεν είναι ευχάριστα. Ο 
Ιησούς δεν μίλησε για μία περίοδο επίγειας ειρήνης. Πόλεμοι, προ-
δοσίες, φυσικές καταστροφές, διωγμός της εκκλησίας, ψευδόχρι-
στοι και ψευδοπροφήτες. Μόνο θετικό σημείο είναι η υπόσχεση, 
«θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον τη βασιλείας εν όλη τη οικου-
μένη» (εδ. 14). 
ΣΚΕΨΗ: Στο Ματθ. 24/κδ’ 13 ο Ιησούς λέει: «Ο δε υπομείνας έως 
τέλους, ούτος θέλει σωθή». Τι μπορούμε να κάνουμε για να μεί-
νουμε πνευματικά ισχυροί στις δοκιμασίες που μπορούν να μας 
καταβάλλουν και να μας κάνουν να εγκαταλείψουμε; Το έχουμε δει 
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να συμβαίνει σε άλλους, γι’ αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε για να 
μη συμβεί και σε εμάς; 
 
Τρίτη 7 Ιουνίου 
 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
 
Διαβάστε Ματθ. 24/κδ’ 15-22. Για ποιο πράγμα μιλάει εδώ ο Ιη-
σούς; Τι εικόνα παρουσιάζει σε απάντηση στις ερωτήσεις που Του 
έκαναν; 
…………………………………………………………………………... 
«Το βδέλυγμα της ερημώσεως» γενικώς θεωρείται ότι πρόκειται 
για την βεβήλωση κάτι αγίου. Ο Ιησούς προφανώς αναφέρεται 
στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. Όπως είδαμε, ο Ιη-
σούς ανέμιξε τα σημεία για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ μ’ αυ-
τά που θα προηγούνταν της Δεύτερης Έλευσής Του. «Στην περί-
πτωση της Ιερουσαλήμ ο Χριστός διέκρινε ένα σύμβολο της σκλη-
ροκαρδίας του επίλοιπου κόσμου που με την απιστία και την α-
νταρσία του βάδιζε εσπευσμένα προς τις τιμωρές κρίσεις του 
Θεού.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 20. 
Και όμως παρά την ερήμωση, ο Κύριος θέλει να σώσει όσους 
μπορεί. Στο κατά Λουκάν, ο Ιησούς λέει στους μαθητές ότι πρέπει 
να φύγουν πριν το βδέλυγμα: «Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήμ περι-
κυκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η 
ερήμωσις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα 
όρη, και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσιν έξω, και οι εν τοις α-
γροίς ας μη εμβαίνωσιν εις αυτήν. Διότι ημέραι εκδικήσεως είναι 
αύται, διά να πληρωθώσι πάντα τα γεγραμμένα» (Λουκάν 21/κα’ 
20-22).  
Όταν οι Χριστιανοί της Ιερουσαλήμ είδαν αυτά τα γεγονότα, έφυγαν 
από την πόλη, όπως τους είχε πει ο Ιησούς, ενώ οι περισσότεροι 
Ιουδαίοι που έμειναν πίσω θανατώθηκαν. Υπολογίζεται ότι πάνω 
από ένα εκατομμύριο Ιουδαίοι πέθαναν κατά τη διάρκεια της πολι-
ορκίας, και περισσότεροι από 97.000 αιχμαλωτίστηκαν. «Όταν κά-
ποια στιγμή, οι Ρωμαίοι αναπάντεχα σταμάτησαν την πολιορκία 
τους, όλοι οι Χριστιανοί διέφυγαν, και λέγεται ότι κανείς τους δεν 
σκοτώθηκε. Κατέφυγαν στην Πέλλα, μία πόλη που βρίσκεται ανα-
τολικά του Ιορδάνη ποταμού περίπου 27 χλμ. νότια της Λίμνης της 
Γαλιλαίας.» The SDA Bible Commentary, τομ. 5, σ. 499. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποια στιγμή που σας προειδοποίησαν για 
κάτι και δεν υπακούσατε. Γιατί είναι σημαντικό, εκτός από τις υπέ-
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ροχες υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, να υπακούμε και τις προ-
ειδοποιήσεις Του; 
 
Τετάρτη 8 Ιουνίου 
 

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
Η απάντηση του Ιησού στο Ματθ. 24/κδ’ έχει να κάνει με «το ση-
μείον της παρουσίας» Του (εδ. 3), δηλαδή την επιστροφή Του. 
Τι προειδοποιήσεις δίνει ο Ιησούς στα πλαίσια των γεγονότων πριν 
την επιστροφή Του και πώς φαίνονται μέσα στην ιστορία; Ματθ. 
24/κδ’ 23-26. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ ο Ιησούς, ο Οποίος από ανθρώπινη άποψη θεωρούνταν ένας 
απλός Γαλιλαίος κήρυκας με λίγους σχετικά ακολούθους, λέει ότι 
θα εμφανιστούν πολλοί που θα έρθουν στο όνομά Του, ισχυριζό-
μενοι ότι είναι Αυτός. Και αυτό συνέβη στο παρελθόν, και ακόμη 
και σήμερα, και είναι ένα γεγονός που πιστοποιεί ακόμη περισσό-
τερο πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. 
Διαβάστε Ματθ. 24/κδ’ 27-31. Πώς περιγράφεται η Δευτέρα Πα-
ρουσία; Τι θα γίνει όταν θα έρθει ο Χριστός; 
……………………………………………………………………………. 
Μετά την προειδοποίηση πως πολλοί θα ισχυριστούν ότι είναι ο 
Χριστός, ο Ιησούς περιγράφει την Δευτέρα Παρουσία. 
Πρώτον, η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού είναι ένα κυριολεκτικό γε-
γονός που θα γίνει από τον Ίδιο. Ο Ίδιος ο Ιησούς θα έρθει ξανά 
στη γη. «Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού» (Α’ 
Θεσ. 4/δ’ 16), μία δήλωση που καταρρίπτει τον ισχυρισμό κάποιων 
ότι η επιστροφή του Χριστού είναι ένα ιδανικό – μία νέα εποχή για 
την ανθρώπινη ιστορία. Η επιστροφή Του θα είναι ορατή, όπως η 
αστραπή στον ουρανό. «Και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός» (Α-
ποκ. 1/α’ 7). Η αναφορά των σαλπίγγων πιστοποιεί ότι θα είναι ένα 
τόσο ηχηρό γεγονός που και οι νεκροί θα αναστηθούν! Και τέλος, 
εάν στην Πρώτη Έλευση ήρθε ταπεινός, στη Δεύτερη, ο Ιησούς θα 
έρθει ως θριαμβευτής Βασιλιάς (Αποκ. 19/ιθ’ 16) ως Νικητής των 
εχθρών Του (Α’ Κορ. 15/ιε’ 25). 
ΣΚΕΨΗ: Σε μία εποχή αναταραχών και αβεβαιότητας που υπάρχει 
στον κόσμο για το μέλλον, πώς μπορούμε να αντλήσουμε προσω-
πική δύναμη και ελπίδα από την υπόσχεση για τη Δευτέρα Παρου-
σία; 
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Πέμπτη 9 Ιουνίου 
 

ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ 
 
Με την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού κλιμακώνονται οι Χριστιανικές 
προσδοκίες, εκπληρώνονται όλες οι υποσχέσεις. Χωρίς αυτήν, θα 
αποσυντεθούμε απλώς στους τάφους μας. Χωρίς την Δευτέρα Πα-
ρουσία και όλα όσα περιλαμβάνει, τα πάντα στην πίστη μας γίνο-
νται ένα ψέμα, μία φάρσα, ακριβώς αυτό που ισχυρίζονται οι επι-
κριτές του Χριστιανισμού. 
Δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσσει το ότι κάποιοι Χριστιανοί α-
νυπομονώντας για την επιστροφή του Ιησού όρισαν ημερομηνίες 
για την Δευτέρα Παρουσία. Άλλωστε πολλά εξαρτώνται από αυτήν 
την επιστροφή. Ωστόσο, όλες οι ημερομηνίες που ορίσθηκαν για 
την επιστροφή του Χριστού, ήταν λανθασμένες.  
Διαβάστε Ματθ. 24/κδ’ 36,42. Γιατί κάθε ημερομηνία που ορίζεται 
είναι λάθος; 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 

Επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε το πότε θα επιστρέψει ο Χριστός, 
προειδοποιούμαστε να είμαστε έτοιμοι και να αγρυπνούμε.  

Διαβάστε Ματθ. 24/κδ’ 42-51. Πώς μπορούμε να αγρυπνούμε και 
να είμαστε έτοιμοι για την Δευτέρα Παρουσία; 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Ο Ιησούς είναι ξεκάθαρος: δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακρι-
βή ημέρα της έλευσής Του. Για την ακρίβεια, θα έρθει όταν δεν θα 
Τον περιμένουμε. Γι’ αυτό πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι. 
Πρέπει να ζούμε σαν να είναι να έρθει την οποιαδήποτε στιγμή, 
ακόμη κι αν δεν ξέρουμε το πότε. Η σκέψη, Αργεί να έρθει, ας κά-
νω ό, τι θέλω, είναι αυτή για την οποία μας προειδοποιεί ο Ιησούς. 
Πρέπει να επιδιώκουμε να είμαστε πιστοί επειδή αγαπάμε τον Κύ-
ριο και θέλουμε να κάνουμε το σωστό, ασχέτως του πότε θα επι-
στρέψει. Άλλωστε, βάση όλων των εδαφίων που υπάρχουν για την 
κρίση, ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει καμία σημασία. 
Αργά ή γρήγορα, η κρίση θα έρθει. 
ΣΚΕΨΗ: Ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας που καιρό πιστεύ-
ουμε στην επιστροφή του Χριστού, πώς μπορούμε να βεβαιωθού-
με ότι δεν θα κάνουμε το ίδιο λάθος με τον «κακό δούλο» έστω και 
ασυναίσθητα; 
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Παρασκευή 10 Ιουνίου                                     Δύση ηλίου: 20:47’  
Περαιτέρω μελέτη: 
Στα πλαίσια των γεγονότων που αναφέρονται στο Ματθ. 24/κδ’, ο 
Ιησούς είπε, «Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, 
εωσού γείνωσι πάντα ταύτα» (εδ. 34). Αυτό το εδάφιο προκάλεσε 
σύγχυση επειδή τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Ο Δρ. Richard 
Lehmann, γράφοντας το The Handbook of Seventh-day Adventist 
Theology, λέει πως ο όρος «γενεά» ανταποκρίνεται στον Εβραϊκό 
όρο dôr, που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μία ομάδα 
ή τάξη ανθρώπων, όπως «γενεά διεστραμμένη και απειθής» 
(Ψαλμ. 78/οη’ 8). Έτσι, ο Ιησούς δεν χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο 
για να προσδιορίσει την εποχή, αλλά αναφερόταν στην τάξη των 
κακών ανθρώπων. «Σύμφωνα με την Εβραϊκή λέξη, ο Ιησούς χρη-
σιμοποίησε τον όρο «γενεά» για μία συγκεκριμένη τάξη ανθρώ-
πων. Η πονηρή γενιά θα περιλάμβανε όλους όσους μοιράζονταν 
τα κακά χαρακτηριστικά (Ματθ. 12/ιβ’ 39, 16/ις’ 4, Μαρκ. 8/η’ 38).» 
Handbook of Seventh-day Adventist Theology, σ. 904. Με άλλα 
λόγια, το κακό θα υπάρχει μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι την 
επιστροφή του Ιησού.  
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Πώς αντιμετωπίζουμε, ως εκκλησία, αυτήν την φαινομενική 
καθυστέρηση; Δεν υπήρχαν Αντβεντιστές στο παρελθόν που πί-
στευαν ότι ο Ιησούς θα ερχόταν στη δική τους εποχή; Και πολλοί 
από μας δεν πιστεύουμε το ίδιο; Την ίδια στιγμή, το να περιμένου-
με ότι θα έρθει σε κάποια εποχή δεν είναι σαν να θέτουμε ημερο-
μηνία για την επιστροφή Του; Πώς μπορούμε να βρούμε την σω-
στή ισορροπία σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία; Πώς μπορούμε 
να αποφύγουμε την συμπεριφορά του «κακού δούλου», αλλά και 
να μην βλέπουμε το καθετί ως προάγγελο του τέλους; Ποια πρέπει 
να είναι η στάση μας καθώς προσμένουμε την Δευτέρα Παρουσία; 
2.  Διαβάστε ξανά την περιγραφή του Ιησού για την Δευτέρα Πα-
ρουσία. Σε τι διαφέρει συγκριτικά με τις απόψεις που επικρατούν; 
Παρότι όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, γιατί οι 
περισσότεροι τα πιστεύουν; Τι επιχειρήματα φέρνουν για να θεμε-
λιώσουν τις απόψεις τους και πώς πρέπει εμείς να αποκρινόμαστε; 
3.  Πώς μπορούμε να ζούμε προσμένοντας; Ποιοι Βιβλικοί χαρα-
κτήρες περίμεναν πολύ καιρό, και τι μπορούμε να διδαχθούμε από 
τη ζωή τους; Σκεφθείτε για παράδειγμα τον Ιωσήφ, τον Αβραάμ και 
την Σάρα, τον Χάλεβ και τον Ιησού του Ναυή. Τι διαβάζουμε στην 
Αποκ. 6/ς’ 9,10 για την αργοπορία; 
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11 Ιουνίου – 17 Ιουνίου                                  Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πάντες υμείς θέλετε σκανδαλισθή εν εμοί την 
νύκτα ταύτην…» Ματθαίον 26/κς’ 31. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 26/κς’ 1-
16, Λουκά 12/ιβ’ 48, Ματθ. 26/κς’ 17-19, Α’ Κορ. 5/ε’ 7, Ματθ. 
26/κς’ 36-46, Ματθ. 26/κς’ 51-75. 
 
Σ’ αυτό το μάθημα θα δούμε τις τελευταίες στιγμές του Ιησού πριν 
το σταυρό. Ο κόσμος, και όλο το σύμπαν, θα ζούσαν την πιο ση-
μαντική στιγμή της ιστορίας, από τη δημιουργία. 
Πολλά μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε από τα γεγονότα που 
θα εξετάσουμε αυτήν την εβδομάδα, ωστόσο θα εστιάσουμε στην 
ελευθερία της βούλησης. Θα δούμε πώς διάφοροι χαρακτήρες 
χρησιμοποίησαν αυτό το μεγάλο και ακριβό δώρο της ελευθερίας, 
καθώς και τις τρομερές και αιώνιες συνέπειες που προκύπτουν 
από την κακή χρήση αυτού του δώρου.  
Ο Πέτρος, ο Ιούδας, και η γυναίκα με το μύρο, όλοι χρειάστηκαν να 
επιλέξουν. Και ο Ιησούς χρειάστηκε να επιλέξει, και η επιλογή Του 
είχε να κάνει με τον σταυρό, κάτι στο οποίο η ανθρώπινη Του φύση 
αντιδρούσε: «Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ’ εμού 
το ποτήριον τούτο, πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ» (Ματθ. 
26/κς’ 39). 
Η ειρωνεία είναι απίστευτη: το δώρο της ελεύθερης βούλησης που 
εμείς καταχραστήκαμε, οδήγησε τον Ιησού να χρησιμοποιήσει αυτό 
το προνόμιο – της ελεύθερης βούλησης – στο να επιλέξει εάν θα 
μας σώσει από την καταστροφή που προκάλεσε η δική μας ελεύ-
θερη βούληση. 
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Κυριακή 12 Ιουνίου 
 

«ΕΡΓΟΝ ΚΑΛΟΝ» 
 

Βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Ιησού. 
Σε λίγο πρόκειτο να σταυρωθεί, να αναστηθεί και να φανερωθεί ως 
αναστημένος Σωτήρας του κόσμου. Όσο και να Τον εκτιμούσαν 
όσοι Τον ακολουθούσαν και Τον αγαπούσαν, είχαν ακόμη πολλά 
να μάθουν για το Ποιος ήταν και για το έργο Του γι’ αυτούς. Εμείς 
που έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την Αγία Γραφή να κοιτάξου-
με πίσω και ιδιαίτερα μέσα από τις θαυμάσιες εξηγήσεις του Παύ-
λου για την εξιλεωτική θυσία του Ιησού, γνωρίζουμε πολλά περισ-
σότερα για τον Ιησού από ό,τι οι ακόλουθοί Του εκείνη την εποχή. 
Έχοντας αυτά κατά νου, διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 1-16. Ποια είναι η 
σημασία αυτού του ακριβού δώρου και τι μας διδάσκει για το πώς 
πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Ιησού; 
……………………………………………………………………………. 
Προσέξτε πώς ο Ματθαίος συνδέει την ιστορία αυτή (η οποία πρέ-
πει να συνέβη πριν την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού) με το σχέ-
διο θανάτωσης του Ιησού. Και ενώ κάποιοι από τον λαό Του σχε-
δίαζαν να Τον θανατώσουν, η Μαρία Τον άλειψε με βαρύτιμο μύρο 
(εδ. 7), δείχνοντας την απεριόριστη αγάπη και αφοσίωσή της. Ενώ 
οι μαθητές στεναχωρήθηκαν για αυτήν την σπατάλη, ο Ιησούς α-
ποκάλεσε αυτήν την πράξη, «έργον καλόν». Με αυτή της την πρά-
ξη, την ιδιαίτερα δαπανηρή, η γυναίκα εκδήλωσε τα αληθινά της 
αισθήματα προς τον Ιησού. Παρότι δεν ήξερε τι θα ακολουθούσε, 
κατάλαβε ότι χρωστούσε πολλά στον Ιησού, και έτσι ήθελε όσο 
μπορούσε να Του το ανταποδώσει. Πιθανόν να είχε ακούσει τα 
λόγια Του, «Εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει 
ζητηθή παρ’ αυτού» (Λουκά 12/ιβ’ 48). Στο μεταξύ, οι μαθητές που 
σίγουρα ήξεραν τι είχε κάνει ο Ιησούς σ’ αυτή τη γυναίκα, έχασαν 
αυτό που είχε πραγματική αξία.  
«Το άρωμα συμβόλιζε την ξέχειλη καρδιά του δότη. Ήταν η εξωτε-
ρική εκδήλωση μίας αγάπης που τρεφόταν από το ουράνιο ρυάκι 
μέχρι που ξεχείλισε. Και το μύρο της Μαρίας, που οι μαθητές απο-
κάλεσαν σπατάλη, επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές στην ευαίσθη-
τη καρδιά άλλων.» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commentary, τομ. 5, 
σ. 1101. 
ΣΚΕΨΗ: Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία για το πώς πρέπει να αντα-
ποκρινόμαστε σ’ αυτά που μας έχει προσφέρει ο Ιησούς; Χρησι-
μοποιώντας την ελευθερία της βούλησης, τι «έργον καλόν» μπο-
ρούμε να κάνουμε για Εκείνον, ως ανταπόκριση όλων όσων έχου-
με λάβει απ’ Αυτόν; 
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Δευτέρα 13 Ιουνίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 17-19. Γιατί είχε τόση μεγάλη σημασία ότι 
ήταν η εποχή του Πάσχα; Δείτε επίσης Έξ. 12/ιβ’ 1-17, Α’ Κορ. 5/ε’ 
7. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η ιστορία της Εξόδου είναι μία ιστορία Λύτρωσης, απελευθέρωσης 
– ένα έργο που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Το πιο κατάλληλο 
σύμβολο γι’ αυτό που ο Ιησούς επρόκειτο να κάνει! 
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 26-29. Τι λέει ο Ιησούς στους μαθητές Του; 
Ποια η σημασία των λόγων Του για εμάς σήμερα; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Ιησούς τους έδειχνε το βαθύτερο νόημα του Πάσχα. Η απελευ-
θέρωση από την Αίγυπτο ήταν μία θαυμάσια εκδήλωση της Κυρι-
αρχίας και της δύναμης του Θεού, δεν ήταν όμως αρκετή. Δεν ήταν 
αυτή η λύτρωση εκείνο που οι Ισραηλίτες χρειάζονταν πραγματικά. 
Χρειαζόμαστε την Λύτρωση που βρίσκεται στον Ιησού: την αιώνια 
ζωή. «Και διά τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θα-
νάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθή-
κης παραβάσεων, λάβωσιν οι κεκλημένοι την επαγγελίαν της αιω-
νίου κληρονομίας» (Εβρ. 9/θ’ 15). Ο Ιησούς εστιάζει στην πραγμα-
τική σημασία του οίνου και του άρτου, τα οποία έδειχναν στην 
σταυρική Του θυσία. 
Και παρόλα αυτά η ιστορία δεν τελειώνει στον Σταυρό. Ο Ιησούς 
είπε στους μαθητές ότι δεν θα πιεί από τον καρπό του αμπελιού 
μέχρι εκείνη την ημέρα, «όταν πίνω αυτό νέον μεθ’ υμών εν τη βα-
σιλεία του Πατρός μου» (Ματθ. 26/κς’ 29). Στρέφει την προσοχή 
τους προς το μέλλον, μετά την Δευτέρα Παρουσία. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τα λόγια του Ιησού ότι δεν θα πιεί ξανά από τον 
καρπό του αμπελιού μέχρι τη βασιλεία του Πατέρα Του. Τι μας δεί-
χνει αυτό για τη σχέση που θέλει να έχει μαζί μας; Πώς μπορούμε 
να αποκτήσουμε από τώρα μία πιο στενή σχέση μαζί Του; 
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Τρίτη 14 Ιουνίου 
 

ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ 
 
Την περίοδο του Πάσχα, οι ιερείς θυσίαζαν χιλιάδες αρνιά. Το αίμα 
των αρνιών από το θυσιαστήριο κυλούσε μέσα από το κανάλι ενός 
ρυακιού που έφτανε μέχρι την κοιλάδα των Κέδρων. Το ρυάκι γινό-
ταν κόκκινο από το αίμα. Ο Ιησούς και οι μαθητές θα πρέπει να 
πέρασαν από τα κόκκινα νερά του ρυακιού, στο δρόμο τους για τον 
Κήπο της Γεθσημανής. 
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 36-46. Γιατί η εμπειρία στη Γεθσημανή ήταν 
τόσο δύσκολη για τον Ιησού; Τι συνέβη στην πραγματικότητα εκεί; 
…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς δεν φοβόταν τον φυσικό θάνατο όταν προσευχήθηκε να 
μην πιεί το ποτήρι. Το ποτήρι που ο Ιησούς φοβόταν, ήταν ο απο-
χωρισμός Του από τον Θεό. Ο Ιησούς ήξερε ότι θα γινόταν αμαρ-
τία για εμάς, ότι θα πέθαινε στη θέση μας και θα δεχόταν την οργή 
του Θεού κατά της αμαρτίας – γεγονός που θα Τον χώριζε από τον 
Πατέρα. Η παράβαση του άγιου νόμου του Θεού ήταν τόσο σοβα-
ρή που απαιτούσε τον θάνατο του παραβάτη. Ο Ιησούς επωμίστη-
κε την θανατική καταδίκη προκειμένου να μας απαλλάξει από αυ-
τήν. Αυτό διακυβεύονταν για τον Ιησού και για εμάς. 
«Αναλογιζόμενος την έκβαση του αγώνα, ο Χριστός φρικίασε στη 
σκέψη του αποχωρισμού από το Θεό. Ο Σατανάς Του είχε πει ότι 
αν γίνονταν εγγυητής για τον αμαρτωλό κόσμο, ο χωρισμός Του θα 
ήταν αιώνιος. Θα συνταυτιζόταν με το βασίλειο του Σατανά και πο-
τέ πια δεν θα ήταν ένας με το Θεό… Είχε φθάσει η τρομερή στιγμή, 
αποφασιστική στιγμή της τύχης του κόσμου. Η μοίρα της ανθρω-
πότητας έτρεμε πάνω στην πλάστιγγα. Ο Χριστός μπορούσε ακό-
μη και τώρα να αρνηθεί να πιεί το ποτήρι που ανήκε στον ένοχο 
άνθρωπο. Δεν ήταν ακόμη πολύ αργά. Μπορούσε να σκουπίσει 
τον αιματηρό ιδρώτα από το μέτωπό Του και να αφήσει τον άν-
θρωπο να πεθάνει μέσα στην παρανομία του. Μπορούσε να πει: 
Ας υποστεί ο παραβάτης την τιμωρία της αμαρτίας του, Εγώ επι-
στρέφω στον Πατέρα Μου. Θα έπινε άραγε ο Υιός του Θεού το πι-
κρό ποτήρι της ταπείνωσης και της αγωνίας; Θα υφίστατο ο αθώος 
τις συνέπειες της κατάρας της αμαρτίας για να σώσει τον ένοχο;» 
Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 659,663. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η προθυμία του Ιησού να θυσιαστεί για εμάς πρέπει 
να επηρεάσει τη ζωή μας, ιδιαίτερα όταν βοηθάμε τους άλλους; 
Πώς μπορούμε να φέρουμε τον χαρακτήρα του Ιησού καλύτερα 
στη ζωή μας; 
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Τετάρτη 15 Ιουνίου 
 

Ο ΙΟΥΔΑΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ 
 
Πόσο θλιβερή είναι η ιστορία του Ιούδα! Εάν είχε πεθάνει πριν το 
τελευταίο ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, θα ήταν ανάμεσα στους πιο ιε-
ρούς ήρωες της ιστορίας. Αντιθέτως το όνομά του έχει συνδεθεί με 
την προδοσία και τον δόλο. 
Διαβάστε Ιωάν. 6/ς’ 70 και Λουκάν 22/κβ’ 3. Πώς αυτά τα εδάφια 
μας βοηθάνε να εξηγήσουμε τις πράξεις του Ιούδα; 
……..……………………………………………………………………… 
Σίγουρα ο Σατανάς ευθυνόταν για αυτά που έκανε ο Ιούδας, όμως 
γεννάται το ερώτημα: Τι έκανε τον Ιούδα να αφήσει τον Σατανά να 
τον ωθήσει στην προδοσία; Άλλωστε, διαβάζουμε ότι ο Σατανάς 
ήθελε να παρασύρει και τον Πέτρο (δείτε Λουκάν 22/κβ’ 31). Η δι-
αφορά ωστόσο έγκειται στο γεγονός ότι ο Ιούδας δεν παραδόθηκε 
ολοκληρωτικά στον Κύριο, αλλά υπέθαλπε κάποια αμαρτία, κάποιο 
ελάττωμα στον χαρακτήρα του που επέτρεψε στο Σατανά να τον 
κάνει ό,τι ήθελε. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε την τρομερή συνέ-
πεια της κακής χρήσης ελεύθερης βούλησης.  
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 47-50 και 27/κζ’ 1-10. Τι μπορούμε να διδα-
χθούμε από την θλιβερή ιστορία του Ιούδα; 
……………………………………………………………………………. 
Στο Ματθ. 26/κς’ 47-50 βλέπουμε τον Ιούδα να οδηγεί ένα από-
σπασμα στρατιωτών (περίπου 600 στρατιώτες), μαζί με τους ιερείς 
και τους πρεσβυτέρους. Τι έντονη στιγμή για τον Ιούδα! Όταν έχεις 
κάτι που οι άλλοι πραγματικά θέλουν, έχεις τρομερή δύναμη, όπως 
ακριβώς έγινε εδώ με τον Ιούδα. Και φυσικά αυτό ισχύει μέχρι τη 
στιγμή που έχεις αυτό που θέλουν. Όταν το αποκτήσουν, δεν θα 
σε έχουν πλέον καμία ανάγκη. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ιούδας έμει-
νε μόνος του, χάνοντας τα πάντα. Επίσης σημαντικό, είναι το για 
ποιο πράγμα έχασε ο Ιούδας την ψυχή του. Για τριάντα αργύρια; 
Σήμερα, το ποσό αυτό ισούται με έναν ή τέσσερις μισθούς, εξαρτά-
ται από την αξία του αργυρίου εκείνη την εποχή. Ακόμη και αν ήταν 
δέκα ή εκατό φορές μεγαλύτερο το ποσό, σκεφτείτε τι του στοίχισε! 
Και όπως γνωρίζουμε, έχασε ακόμη και αυτά. Δεν τα χάρηκε, αλλά 
τα πέταξε στα πόδια των ιερέων. Τι ηχηρό παράδειγμα ότι, στο 
τέλος, οτιδήποτε μας απομακρύνει από τον Ιησού, και μας οδηγεί 
να χάσουμε την ψυχή μας, είναι εντελώς άχρηστο. Ο Ιούδας ήταν 
τόσο κοντά στην αιώνια ζωή, και παρόλα αυτά επέλεξε να τα πετά-
ξει όλα για το τίποτα. 
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Πέμπτη 16 Ιουνίου 
 

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
 
Ο Ιησούς γνώριζε από πριν για την επιλογή του Ιούδα να Τον 
προδώσει – ένα ακόμη παράδειγμα της ικανότητας του Θεού να 
γνωρίζει από πριν τις ελεύθερες επιλογές μας, χωρίς ωστόσο να 
παρεμβαίνει στην ελευθερία μας. Και δεν γνώριζε μόνο την προ-
δοσία του Ιούδα, αλλά και του Πέτρου. Παρά τον παλικαρισμό του, 
ήξερε πως την πιο κρίσιμη στιγμή θα Τον εγκατέλειπε και θα Τον 
αρνούταν.  
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 51-75. Γιατί πιστεύετε ότι αρνήθηκε ο Πέ-
τρος τον Ιησού; 
…………………………………………………………………………… 
Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού επειδή 
απλώς φοβήθηκε. Ωστόσο, ο Πέτρος (σύμφωνα με το Ιωάν. 18/ιη’ 
10) είχε το θάρρος να βγάλει το μαχαίρι του ενάντια στους Ρωμαί-
ους στρατιώτες! Ήταν έτοιμος να ορμήσει, μέχρι που ο Ιησούς τον 
σταμάτησε.  
Τι ήταν εκείνο που έκανε τον Πέτρο να αλλάξει, και μέσα σε λίγη 
ώρα να αρνηθεί τον Ιησού; Γιατί αρνήθηκε το ότι ήταν μαθητής 
Του; Γιατί ο Πέτρος είπε, «δεν γνωρίζω τον άνθρωπον»; (Ματθ. 
26/κς’ 72) 
Ίσως επειδή συνειδητοποίησε πως δεν ήξερε τον Άνθρωπο, δεν 
ήξερε ποιος ήταν ο σκοπός της έλευσής Του και γιατί Τον συνέλα-
βαν. Έτσι, σε μία στιγμή πανικού, Τον απαρνήθηκε. Πιθανόν ο Πέ-
τρος να αρνήθηκε τον Ιησού όταν συνειδητοποίησε ότι στην πραγ-
ματικότητα δεν είχε καταλάβει τι έκανε ο Ιησούς. Τα παράτησε ό-
ταν, όπως νόμιζε, τα παράτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος έδειξε εμπι-
στοσύνη στη δική του λογική και όχι στον Ιησού, παρά τα απίστευ-
τα σημεία που είχε δει και την τολμηρή ομολογία πίστης του στον 
Ιησού ως τον Χριστό (Ματθ. 16/ις’ 16). Η άρνηση του Πέτρου απο-
δεικνύει ότι όλα τα σημεία και τα θαύματα του κόσμου δεν μπορούν 
να διατηρήσουν την πίστη μας στον Θεό εάν η καρδιά μας δεν υ-
ποταχθεί πλήρως σ’ Αυτόν. 
ΣΚΕΨΗ: Σύμφωνα με τον Λουκά, την τρίτη φορά που αναθεμάτισε 
ο Πέτρος, «στραφείς ο Κύριος ενέβλεψεν εις τον Πέτρον» (Λουκ. 
22/κβ’ 61). Με το ρήμα «ενέβλεψεν» μας δίνεται η εικόνα του πόσο 
βαθιά κοίταξε ο Ιησούς στην ψυχή του Πέτρου, όπως έγινε όταν 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά (δείτε Ιωάν. 1/α’ 42). Τι ελπίδα 
μπορούμε να αντλήσουμε απ’ αυτό όσον αφορά την αγάπη του 
Θεού για εμάς, ακόμη και όταν αποτυγχάνουμε; 
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Παρασκευή 17 Ιουνίου                                    Δύση ηλίου: 20:50’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Το 1959 δύο βάνδαλοι μπήκαν σε ένα σπίτι στο Κάνσας και σκό-
τωσαν τους γονείς και τους δύο εφήβους της οικογένειας. Λίγο πριν 
βρεθούν οι δολοφόνοι, ο αδερφός της δολοφονημένης μητέρας 
έγραψε στην τοπική εφημερίδα. «Όλοι στην κοινότητα είναι αγανα-
κτισμένοι. Μία μέρα άκουσα κάποιον που είπε ότι οι ένοχοι πρέπει 
να κρεμαστούν. Ας μην έχουμε αυτά τα αισθήματα. Το κακό έγινε 
και δεν μπορεί να αλλάξει. Αντιθέτως, ας τους συγχωρέσουμε, 
όπως ο Θεός συγχώρεσε εμάς. Δεν είναι σωστό να έχουμε μίσος 
στην καρδιά μας. Αυτός που έκανε αυτήν την πράξη δεν θα μπο-
ρέσει να ζήσει από τις ενοχές. Θα βρει την ειρήνη μόνο εάν πάει 
στον Θεό για συγχώρεση. Ας μην τον εμποδίσουμε, αλλά ας προ-
σευχηθούμε να μπορέσει να βρει την ειρήνη.» Truman Capote, In 
Cold Blood, σ. 124. 
Στην παραπάνω ιστορία έχουμε μία έντονη εκδήλωση της χάρης 
που ο Χριστός προσφέρει σε όλους μας. Ακόμη και μετά την αδι-
καιολόγητη άρνηση του Πέτρου, ο Χριστός τον συγχώρεσε και του 
εμπιστεύθηκε το έργο της σωτηρίας ψυχών. «Ο Πέτρος μόλις είχε 
δηλώσει ότι δεν γνώριζε τον Ιησού, αλλά τώρα αντιλαμβανόταν με 
κατάπικρη λύπη πόσο καλά τον γνώριζε ο Κύριός του και με πόση 
ακρίβεια είχε διαβάσει την καρδιά του, της οποίας την απατηλότητα 
αγνοούσε ακόμη και αυτός ο ίδιος.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 682. Ο Ιη-
σούς γνώριζε από πριν τι είχε στην καρδιά του ο Πέτρος και τι ε-
πρόκειτο να κάνει, πριν ακόμη ο Πέτρος το καταλάβει. Και παρόλα 
αυτά η αγάπη και η χάρη Του δεν άλλαξαν, παρότι ο Πέτρος έφερ-
νε όλο το βάρος για τις πράξεις του. Καθώς συναναστρεφόμαστε 
με ανθρώπους που κάνουν παρόμοια λάθη, είναι πολύ σημαντικό 
να τους δείχνουμε χάρη, όπως θα θέλαμε και για εμάς. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο C.S. Lewis έγραψε: «Κάθε ιστορία πνευματικής αφύπνισης, 
είναι μία ιστορία ευλογημένης ήττας.» Τι σημαίνει αυτό; Πώς βιώ-
σατε αυτήν την «ήττα»; Τι χάσατε και τι κερδίσατε; 
2.  Στη Γεθσημανή ο Ιησούς ζητάει «εάν ήναι δυνατόν» να αποφύ-
γει το ποτήρι. Τι σήμαινε αυτό πέρα του ότι έπρεπε να δώσει τη 
ζωή Του για να σωθεί η ανθρωπότητα; Γιατί ο θάνατος του Ιησού 
ήταν τόσο απαραίτητος; Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να λυθεί το 
πρόβλημα της αμαρτίας σ’ αυτήν την Μεγάλη Διαμάχη; 
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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’ 11-
26, 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 ζητού-
νταν η δωρεά σώματος για χάρη της επιστήμης. Οι επιστήμονες 
μελετούσαν την διεργασία της μουμιοποίησης, και έτσι αναζητού-
σαν κάποιον εθελοντή που υπέφερε από ανίατη ασθένεια και ήθελε 
να δωρίσει το σώμα του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του. Σύμ-
φωνα 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- mummi-
fied-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. 
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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. Βαραβ-
βάς, ήταν κάτι σαν επώνυμο. Bar σημαίνει «υιός του» όπως για 
παράδειγμα Βαρθολομαίος σήμαινε «υιός του Θολομαίου». Το ό-
νομα λοιπόν του Βαραββά σήμαινε «υιός του αββά», δηλαδή «υιός 
του πατέρα». 
Σε πολλά από τα πρώτα χειρόγραφα ως πρώτο όνομα του Βαραβ-
βά 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 ει-
ρωνεία! 
«Αυτός ο άνθρωπος είχε ισχυρισθεί ότι ήταν ο Μεσσίας. Διεκδι-
κούσε την εξουσία να ιδρύσει μία διαφορετική τάξη πραγμάτων και 
να εγκαθιδρύσει την ευταξία στον κόσμο. Με σατανική απάτη ισχυ-
ρίζονταν 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 επα-
νάσταση και στη βιαιότητα. Προσφέροντας στο λαό την εκλογή με-
ταξύ 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 δι-
εφθαρμένου κόσμου, μεταξύ ζωής ή θανάτου. «Και αύτη είναι η 
κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπη-
σαν 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 ολοκλη-
ρωτικά στον Κύριο; 
 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 
 

Ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ 
 
Διαβάστε Ματθ. 27/κζ’ 45,46. Ποιο είναι το νόημα αυτής της κραυ-
γής; 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 εγκατά-
λειψη ο νους μας πηγαίνει σε κάποιον που έχει ανάγκη και αφήνε-
ται μόνος του. Σ’ αυτήν την περίπτωση βλέπουμε τον Ιησού να αι-
σθάνεται εγκαταλελειμμένος από τον Πατέρα. Το σκοτάδι που κά-
λυψε 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 αμαρ-
τίες. «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 άνθρω-
πος 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 α-
μαρτία. Το τίμημα για τις παραβάσεις μας έπεσε επάνω Του και η 
ψυχή Του γέμισε με σύγχυση και φόβο, καθώς κουβαλούσε το βά-
ρος 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; 



93 
 

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 γε-
γονότων; Τι ελπίδα μας δίνουν; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς πέθανε αμέσως μετά το χλευασμό του πλήθους που α-
γνοώντας τη πραγματική σημασία των λόγων του Ιησού, Τον κορό-
ιδεψε 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 συμ-
βολισμός 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 καταπετάσμα-
τος, αλλά και στο σχίσιμο των βράχων, το άνοιγμα των τάφων, και 
στην ανάσταση κάποιων – γεγονότα που συνέβησαν επειδή ο Ιη-
σούς 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 μπο-
ρούσε να πάρει τις αμαρτίες μας, και για εμάς η μεγαλύτερη υπό-
σχεση είναι η ανάσταση από τον θάνατο. Χωρίς αυτήν δεν έχουμε 
καμία ελπίδα (Α’ Κορ. 15/ιε’ 13,14,19). Σ’ αυτές τις πρώτες ανα-
στάσεις, (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 προέ-
λευση, 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 αδυ-
νατούν 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 ανα-
στημένο Ιησού, δεν έχουμε την Χριστιανική πίστη. Ο Παύλος έ-
γραψε: «Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγ-
μα ημών, ματαία δε και η πίστις σας… Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον 
ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των αν-
θρώπων» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 14,19). Μετά τον θάνατο του Ιησού έπρε-
πε 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 α-
ντιμέτωποι 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 γεγονό-
τος που έχει συνέπειες σε όλους τους ανθρώπους. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 28/κη’ 1-15. Γιατί ο Ιησούς λέει στις γυ-
ναίκες «χαίρετε»; Και μόνο το γεγονός ότι ο Κύριός τους αναστή-
θηκε, τους προκαλούσε χαρά. Ποιος είναι όμως ο πραγματικός 
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λόγος για τον οποίο έπρεπε να χαρούν με την ανάσταση του Ιη-
σού; 
 
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 ευ-
αγγελίου στους ανθρώπους. Πόσες φορές απογοητεύουμε και Ε-
κείνον 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, «Ε-
δόθη 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, θεω-
ρούνται 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 σει-
ρά τους να γίνουν συνεργάτες του Χριστού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 
789,790. 
ΣΚΕΨΗ: Αισθανθήκατε ποτέ συνεργάτης του Χριστού; Πώς μπο-
ρείτε 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 Χριστιανι-
κή πίστη. Στα γραπτά του Παύλου θα βρούμε περισσότερες εξηγή-
σεις 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 απο-
βολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συ-
νειδήσεως εις Θεόν,) διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού» (Α’ 
Πέτρ. 3/γ’ 21). Αν και δεν ξέρουμε γιατί οι Ευαγγελιστές δεν εξήγη-
σαν αναλυτικά το γεγονός αυτό, ορισμένοι σχολιαστές πιστεύουν 
ότι αυτό κάνει τις αναφορές τους πιο αξιόπιστες. Άλλωστε, γράφο-
ντας γι’ αυτό το γεγονός μετά από χρόνια, γιατί δεν εκμεταλλεύτη-
καν 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 δώ-
σουν 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 Ιη-
σού 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 μπο-
ρεί να σας βοηθήσει η μελέτη αυτού του Ευαγγελίου να καταλάβετε 
τι σημαίνει να είσαι Χριστιανός και να ακολουθείς τις διδασκαλίες 
του Ιησού; 
 


