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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Βόσκε τα πρόβατά μου» 
 
Αυτή την τριμηνία θα μελετήσουμε τις Α’ και Β’ Πέτρου επιστο-

λές οι οποίες γράφτηκαν από κάποιον που ήταν μαζί με τον Ιησού 
στις πιο σημαντικές στιγμές της επίγειας διακονίας Του. Επιπλέον, 
ο ηγετικός ρόλος του Πέτρου στην πρώτη εκκλησία, κάνει ακόμη 
πιο ενδιαφέρουσες τις επιστολές του. Αυτό όμως που είναι ακόμη 
πιο σημαντικό μ’ αυτές τις επιστολές είναι ότι απευθύνονται σε εκ-
κλησίες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες: από έξω είχαν διωγμούς, 
και εντός, τον κίνδυνο των ψευδοδιδασκάλων.  

Ο Πέτρος προειδοποιεί για τις αμφιβολίες που σπέρνουν οι 
ψευδοδιδάσκαλοι για την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. «Πού είναι 
η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού; διότι αφ' ης ημέρας οι πατέρες 
εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτίσεως» 
(Β’ Πέτρ. 3/γ’ 4). Σήμερα, δύο χιλιάδες χρόνια μετά, βλέπουμε πό-
σο επίκαιρη είναι η προειδοποίηση του. 

Επιπλέον, ο Πέτρος αναφέρεται συχνά στη θλίψη που αντιμε-
τώπιζαν οι πιστοί. Θυμίζει στους αναγνώστες του την ασύγκριτα 
μεγάλη θλίψη του Ιησού, ο Οποίος επωμίστηκε τις αμαρτίες όλου 
του κόσμου και πέθανε στον σταυρό (Α’ Πέτρ. 2/β’ 24). Συνεχίζει 
όμως με τα καλά νέα ότι με τον θάνατό Του, ο Ιησούς ελευθερώνει 
από τον αιώνιο θάνατο που φέρνει η αμαρτία, δικαιώνοντας όσους 
Τον εμπιστεύονται (Α’ Πέτρ. 2/β’ 24). 

Στη συνέχεια ο Πέτρος στρέφει την προσοχή τους στην επικεί-
μενη επιστροφή του Ιησού στη γη για να αποδώσει τη δικαιοσύνη 
του Θεού (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10-12). Τονίζει ότι η προοπτική της κρίσης 
πρέπει να επηρεάσει τη ζωή κάθε πιστού. Με την επιστροφή Του, 
ο Ιησούς θα εξαλείψει κάθε αμαρτία και θα καθαρίσει τη γη με φω-
τιά (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 7). Τότε, οι Χριστιανοί θα λάβουν την κληρονομιά 
που ο Θεός τούς ετοίμασε στον ουρανό (Α’ Πέτρ. 1/α’ 4). 

Ο Πέτρος δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς πρέπει να ζουν 
οι Χριστιανοί. Πρώτον και κυριότερον, οι Χριστιανοί πρέπει να α-
γαπάνε ο ένας τον άλλον (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 8). Ολοκληρώνει την άπο-
ψη του λέγοντας, «Τελευταίον δε, γίνεσθε πάντες ομόφρονες, συ-
μπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαγχνοι, φιλόφρονες» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). 

Οι επιστολές του Πέτρου είναι επίσης μία έντονη διακήρυξη του 
ευαγγελίου, του βασικού μηνύματος όλης της Αγίας Γραφής. Άλ-
λωστε, αν κάποιος γνώριζε τη σώζουσα χάρη του Κυρίου, αυτός 
ήταν ο Πέτρος. Ο ίδιος ο Πέτρος που τόσο ανοικτά αρνήθηκε τον 
Κύριό Του (ακόμη και με αναθεματισμούς), λέγοντας «Δεν γνωρίζω 
τον Άνθρωπον» (Ματθ. 26/κς’ 74), αργότερα, άκουσε από τον Ιη-
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σού να του λέει, «Βόσκε τα πρόβατά μου» (Ιωάν. 21/κα’ 17). Αυτές 
οι δύο επιστολές δείχνουν το έργο του Πέτρου στα πρόβατα του 
Κυρίου. 

Και φυσικά, σ’ αυτό το έργο περιλαμβάνεται και η διακήρυξη της 
μεγάλης αλήθειας της σωτηρίας μέσω πίστης στον Χριστό, ένα θέ-
μα που ο απόστολος Παύλος κήρυξε με θέρμη. Αυτή είναι η αλή-
θεια της χάρης του Θεού. Και ο Πέτρος την γνώριζε, όχι μόνο θεω-
ρητικά, ή ως δόγμα, αλλά επειδή βίωσε προσωπικά αυτήν την δύ-
ναμη και την χάρη. 

Σχετικά με τις επιστολές του Πέτρου, ο Μαρτίνος Λούθηρος α-
ναφέρει: «Συνεπώς οι επιστολές του Πέτρου είναι από τα σπου-
δαιότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, και είναι το πραγματικό και 
αληθινό Ευαγγέλιο. Μιας και ο Πέτρος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγ-
μα που κάνει και ο Παύλος και όλοι οι Ευαγγελιστές, διδάσκει το 
αληθινό δόγμα της πίστης, το πώς δηλαδή ο Χριστός έλαβε τις α-
μαρτίες μας για να μας σώσει.» Commentary on the Epistles of 
Peter and Jude, σ. 2,3. 

Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο να βόσκει τα πρόβατά Του. Κι εμείς 
συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτά τα πρόβατα. Ας τραφούμε λοιπόν. 
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25 Μαρτίου – 31 Μαρτίου           Σάββατο απόγευμα 

 
1. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν, εφοβή-
θη, και αρχίσας να καταποντίζηται, έκραξε, λέγων· Κύριε, σώσον 
με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείρα, επίασεν αυτόν, και λέγει 
προς αυτόν· Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας;» Ματθαίον 14/ιδ’ 30,31. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 5/ε’ 1-11, 
Ματθ. 16/ις’ 13-17, 14/ιδ’ 22-33, Λουκ. 22/κβ’ 31-34, 54-62, Γαλ. 
2/β’ 9, 11-14. 
 
Ο Πέτρος είναι ο συγγραφέας των δύο ομώνυμων επιστολών (Α’ 
και Β’ Πέτρου). Ήταν ένας από τους πρώτους ακολούθους του Ιη-
σού και βρισκόταν δίπλα Του καθ’ όλη την επίγεια διακονία Του. 
Επίσης, ήταν από τους πρώτους μαθητές που είδε άδειο τον τάφο. 
Επομένως, έχοντας πολλές εμπειρίες μπόρεσε υπό την έμπνευση 
του Αγίου Πνεύματος να γράψει αυτές τις δυνατές επιστολές. «Διότι 
σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, 
αλλ' αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 
16). 
Ο Πέτρος εμφανίζεται συχνά στα ευαγγέλια, τόσο με τους θριάμ-
βους όσο και με τις αποτυχίες του. Συνήθως, εκπροσωπούσε τους 
μαθητές στις αλληλεπιδράσεις τους με τον Ιησού. Μετά την ανά-
σταση και την ανάληψη, ο Πέτρος είχε ηγετική θέση στην πρώτη 
εκκλησία. Στο βιβλίο των Πράξεων όπως και στην προς Γαλάτας 
επιστολή, διαβάζουμε για εκείνον. 
Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Πέτρος γνώριζε τι είναι να κάνεις λάθη, 
να βρίσκεις συγχώρηση, και να προχωράς με πίστη και ταπεινο-
φροσύνη. Έχοντας βιώσει ο ίδιος την χάρη του Θεού, τα λόγια του 
ηχούν δυνατά και σε μας που χρειαζόμαστε την ίδια χάρη. 
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Κυριακή 26 Μαρτίου 
 

«ΕΞΕΛΘΕ ΑΠ’ ΕΜΟΥ» 
 
Τον Πέτρο τον συναντάμε για πρώτη φορά στη θάλασσα της Γαλι-
λαίας να ψαρεύει (Ματθ. 4/δ’ 18, Μάρκ. 1/α’ 16, και Λουκά 5/ε’ 1-
11). Όλη τη νύχτα ψάρευε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Παρόλα αυ-
τά, άκουσε τον Ιησού και για μία ακόμη φορά έριξε τα δίχτυα μαζί 
με τους συντρόφους του. Πόσο έκπληκτοι θα ήταν όταν είδαν τη 
βάρκα τους να βουλιάζει από το βάρος της ψαριάς τους! Τι να 
σκέφτηκαν άραγε μετά από αυτό το θαύμα; 
Διαβάστε Λουκ. 5/ε’ 1-9. Τι καταλαβαίνουμε για τον Πέτρο από αυ-
τά τα λόγια του προς τον Ιησού; (εδ. 8.) Τι πληροφορίες παίρνουμε 
για την πνευματικότητά του; 
…………….……………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………… 
Ο Πέτρος θα έπρεπε να είχε ήδη επηρεαστεί από τον Ιησού. Πριν 
ακόμη γίνει το θαύμα, όταν ο Ιησούς ζήτησε να ρίξουν τα δίχτυα 
τους, ο Πέτρος παρότι σκέφτηκε ότι θα ήταν μάταιο, είπε, «επί τω 
λόγω σου θέλω ρίψει το δίκτυον». Όπως φαίνεται ο Πέτρος γνώρι-
ζε τον Ιησού, και αυτό ήταν που τον παρακίνησε να υπακούσει. 
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Πέ-
τρος είχε περάσει χρόνο με τον Ιησού πριν από αυτό το περιστατι-
κό. Ένα πιθανό στοιχείο βρίσκεται στο Λουκ. 5/ε’ 3 όπου διαβά-
ζουμε τι συνέβη πριν το θαύμα με τα ψάρια. «Εμβάς δε εις εν των 
πλοίων, το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απο-
μακρύνη αυτό ολίγον από της γης. Και καθίσας εδίδασκεν εκ του 
πλοίου τους όχλους». Ίσως τα λόγια που είπε ο Ιησούς εκείνη την 
ημέρα να εντυπωσίασαν τον Πέτρο. Όπως και να έχει, μετά το 
θαύμα, ο Πέτρος αισθάνθηκε την αγιότητα του Ιησού σε σχέση με 
τη δική του αμαρτωλή κατάσταση. Η συνειδητοποίηση αυτή, και η 
δημόσια ομολογία της αμαρτωλής του κατάστασης δείχνει πόσο 
ανοικτός ήταν στον Κύριο. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Ιησούς τον κάλε-
σε. Παρά τα σφάλματά του, ο Πέτρος ήταν ένας πνευματικός άν-
θρωπος που ήταν έτοιμος να ακολουθήσει τον Κύριο, ανεξαρτήτου 
κόστους. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Λουκ. 5/ε’ 11. Ποια βασική αρχή συναντάμε ε-
δώ; Πόσο αφοσιωμένοι θέλει ο Ιησούς να είμαστε; Τι μηνύματα 
παίρνουμε από το γεγονός ότι αυτοί οι ψαράδες ήταν έτοιμοι να 
εγκαταλείψουν τα πάντα και να ακολουθήσουν τον Ιησού, όταν τα 
δίχτυα τους ήταν γεμάτα; 
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Δευτέρα 27 Μαρτίου 

ΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
 

Μία πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του Ιησού βρίσκεται στο 
διάλογό Του με τον Πέτρο. Ο Ιησούς μόλις είχε αντιμετωπίσει τους 
Γραμματείς και τους Φαρισαίους που Του είχαν ζητήσει κάποιο 
σημείο ως απόδειξη της ταυτότητάς Του (δείτε Ματθ. 16/ις’ 1-4). 
Αργότερα, όταν ήταν μόνος με τους μαθητές Του, ο Ιησούς ανα-
φέρθηκε στα θαύματα που είχε κάνει, ταΐζοντας δύο φορές χιλιάδες 
ανθρώπους με ελάχιστα ψωμιά και ψάρια. Και όλα αυτά ειπώθη-
καν με την προειδοποίηση στους μαθητές «να προσέχητε από της 
ζύμης των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων» (Ματθ. 16/ις’ 11). 
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 13-17. Τι συμβαίνει εδώ; Ποια είναι η σημα-
σία των λόγων του Πέτρου προς τον Ιησού; 
…………….………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος μίλησε με τόλμη για την πίστη του στον Ιησού. Και όπως 
φαίνεται ξεκάθαρα στο Ματθ. 16/ις’ 20 την ομολογία του για τη 
Μεσσιανική ταυτότητα του Χριστού, τη συμμερίζονταν και οι άλλοι 
μαθητές. Αυτό το σημείο ήταν κρίσιμο για τη διακονία του Ιησού, 
παρότι ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές είχαν ακόμη πολλά να 
μάθουν. 
«Ακόμη οι μαθητές περίμεναν ότι ο Χριστός θα βασίλευε σαν ένας 
επίγειος άρχοντας. Αν και τόσον καιρό τους είχε αποκρύψει τα 
σχέδιά Του, πίστευαν ότι δεν θα έμενε πάντοτε στη φτώχεια και 
στην αφάνεια. Πλησίαζε ο καιρός που θα ίδρυε τη βασιλεία Του. 
Ούτε καν περνούσε από το νου των μαθητών η σκέψη ότι το μίσος 
των ιερέων και ραβίνων δεν μπορούσε να κατευνασθεί, ότι ο Χρι-
στός θα απορρίπτονταν από το ίδιο Του το έθνος, θα καταδικάζο-
νταν σαν απατεώνας και θα σταυρώνονταν σαν κακοποιός.» Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 390. Όταν οι μαθητές Τον αναγνώρισαν ως Μεσσία, 
ο Ιησούς άρχισε να τους μιλά για τα πάθη και τον θάνατό Του (δεί-
τε Ματθ. 16/ις’ 21-23), τα οποία ο Πέτρος δεν μπορούσε να δεχθεί, 
κι έφθασε μάλιστα στο σημείο να «επιτιμά» τον Ιησού. Τότε ο Ιη-
σούς είπε στον Πέτρο «Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά» (Ματθ. 16/ις’ 
23). Αυτά είναι από τα πιο σκληρά λόγια που απεύθυνε ο Ιησούς 
σε κάποιον, ωστόσο ήταν για το καλό του Πέτρου. Τα λόγια του 
Πέτρου αντικατόπτριζαν τις δικές του επιθυμίες, τη δική του εγωι-
στική συμπεριφορά και τα θέλω του. Ο Ιησούς έπρεπε να τον στα-
ματήσει αμέσως (και ενώ στην πραγματικότητα ο Ιησούς απευθυ-
νόταν στον Σατανά, ο Πέτρος πήρε το μάθημά του.) Ο Πέτρος έ-
πρεπε να καταλάβει ότι η υπηρεσία στον Κύριο περιλαμβάνει θλί-
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ψη. Το ότι το διδάχτηκε αυτό, το βλέπουμε καθαρά στα γραπτά του 
(δείτε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 12). 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο συχνά οι προσωπικές σας επιθυμίες συγκρούονται 
με το θέλημα του Θεού; Πώς αποφασίζετε τι να κάνετε σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις; 
 
Τρίτη 28 Μαρτίου 
 

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
 

Στον καιρό που πέρασαν με τον Ιησού, οι μαθητές είδαν πολλά 
αξιοθαύμαστα πράγματα, παρότι λίγα μπορούν να συγκριθούν με 
τα γεγονότα στο Ματθ. 14/ιδ’ 13-33, Μάρκ. 6/ς’ 30-52 και Ιωάν. 6/ς’ 
1-21. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε πέντε μικρά ψωμιά και δύο ψάρια 
για να ταΐσει περισσότερους από 5.000 ανθρώπους. Τι σκέφτονταν 
άραγε οι μαθητές μετά από αυτό το περιστατικό; 
Διαβάστε Ματθ. 14/ιδ’ 22-33. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυ-
τήν την ιστορία που θα μας βοηθήσει στην προσωπική μας σχέση 
με τον Κύριο; 
…………………………………………………………………………..... 
Μετά το θαύμα των πεντακισχίλιων, οι μαθητές είδαν τη δύναμη 
του Ιησού να εκδηλώνεται με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο. Είχε τον 
απόλυτο έλεγχο στον φυσικό κόσμο. Πιθανόν γι’ αυτό ο Πέτρος 
τόλμησε να πει: «Κύριε, εάν ήσαι συ, πρόσταξόν με να έλθω προς 
σε επί τα ύδατα» (Ματθ. 14/ιδ’ 28). Τι εκδήλωση πίστης! Ο Ιησούς 
αναγνώρισε την πίστη του και πρόσταξε τον Πέτρο να έρθει, πράγ-
μα το οποίο και έκανε, εκδηλώνοντας ακόμη μία φορά την πίστη 
του. Το να περπατήσεις στη θάλασσα όταν είναι ήρεμη είναι αδύ-
νατον, πόσο μάλλον όταν είναι τρικυμιώδης! Συνήθως από αυτήν 
την ιστορία το δίδαγμα που βγάζουμε είναι να μην παίρνουμε ποτέ 
το βλέμμα μας από τον Ιησού. Υπάρχουν όμως και άλλα πολλά 
που μπορούμε να διδαχθούμε. Ο Πέτρος σίγουρα εμπιστευόταν 
τον Ιησού, διαφορετικά ποτέ δεν θα Του ζητούσε κάτι τέτοιο. Πα-
ρόλα αυτά, όταν άρχισε να περπατάει, φοβήθηκε, και ο φόβος αυ-
τός τον έκανε να βυθίζεται. Γιατί; Δεν θα μπορούσε ο Ιησούς να 
κρατήσει τον Πέτρο και να μην τον αφήσει να βουλιάζει, παρά το 
φόβο του; Ο Ιησούς ωστόσο, επέτρεψε να φτάσει Ο Πέτρος στο 
σημείο αυτό, ώστε το μόνο που του έμενε να κάνει ήταν να φωνά-
ξει, «Κύριε, σώσον με» (Ματθ. 14/ιδ’ 30). Ο Ιησούς τότε άπλωσε το 
χέρι Του και έσωσε τον Πέτρο, όπως Του ζήτησε. Το γεγονός ότι ο 
Ιησούς «εκτείνας την χείρα, επίασεν αυτόν» (Ματθ. 14/ιδ’ 31) ενώ 
θα μπορούσε να τον κάνει να επιπλεύσει χωρίς να τον αγγίξει, 
βοήθησε τον Πέτρο να καταλάβει ότι πρέπει να μάθει να εξαρτάται 



10 
 

από Εκείνον. Ακόμη κι αν ξεκινήσουμε με μεγάλη πίστη δείχνοντας 
εμπιστοσύνη στη δύναμη του Κυρίου, στις δυσκολίες, πρέπει συ-
νεχώς να θυμόμαστε τα λόγια του Ιησού, «Ολιγόπιστε, εις τι εδί-
στασας;» (Ματθ. 14/ιδ’ 31). 
 

Τετάρτη 29 Μαρτίου 
 

ΑΠΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ 
 

Διαβάστε Λουκ. 22/κβ’ 31-34, 54-62. Τι μπορούμε να διδαχθούμε 
από τις αποτυχίες του Πέτρου; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι προθέσεις του Πέτρου ήταν καλές. Για την ακρίβεια, έδειξε πε-
ρισσότερο θάρρος σε σχέση με τους άλλους μαθητές, μιας και α-
κολούθησε τον Ιησού για να δει τι θα συμβεί. Αποφάσισε όμως, να 
κρύψει την ταυτότητά Του. Αυτός ο συμβιβασμός, η απόκλιση από 
το μονοπάτι του καλού και του δίκαιου, τον έκανε να αρνηθεί τον 
Κύριο του τρεις φορές, ακριβώς όπως τον είχε προειδοποιήσει ο 
Ιησούς. Η ιστορία του Πέτρου δείχνει με λυπηρό τρόπο πόσο επι-
κίνδυνος είναι ο συμβιβασμός. Όπως γνωρίζουμε η Χριστιανική 
ιστορία έχει στιγματιστεί από τα τρομερά αποτελέσματα του συμβι-
βασμού σημαντικών αληθειών. Στη ζωή πολλές φορές καλούμαστε 
να συμβιβαστούμε, και πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε 
όπως και να λάβουμε. Όσον αφορά όμως τις σημαντικές αλήθειες, 
πρέπει να είμαστε σταθεροί. Πρέπει να ξέρουμε ποια πράγματα 
δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να συμβιβάσουμε (δείτε για πα-
ράδειγμα Αποκ. 14/ιδ’ 12). 
Σύμφωνα με την Ε. Χουάιτ, ο συμβιβασμός και η αποτυχία του Πέ-
τρου ξεκίνησαν στη Γεθσημανή όταν, αντί να προσευχηθεί, απο-
κοιμήθηκε, και έτσι δεν ήταν έτοιμος πνευματικά γι’ αυτά που ακο-
λούθησαν. Εάν προσευχόταν, έγραψε, «δεν θα είχε αρνηθεί τον 
Κύριό του.» Ζ.Χ. σ. 683. 
Είναι αλήθεια ότι ο Πέτρος απέτυχε οικτρά. Όσο μεγάλη όμως ήταν 
η αποτυχία του, τόσο μεγαλύτερη ήταν η χάρη του Θεού. «Όπου 
επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις (Ρωμ. 5/ε’ 
20). Η συγχώρηση του Ιησού έκανε τον Πέτρο έναν από τους ηγέ-
τες της πρώτης Χριστιανικής εκκλησίας. Τι σημαντικό δίδαγμα για 
την χάρη του Θεού! Παρά τις αποτυχίες μας, πρέπει να προχωρά-
με μπροστά με πίστη. Ο Πέτρος γνώρισε τη σημασία της συγχώ-
ρησης. Έμαθε από πρώτο χέρι το νόημα του ευαγγελίου, επειδή 
βίωσε το μέγεθος και το βάθος της αγάπης και της χάρης του Θεού 
προς τους αμαρτωλούς. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να συγχωρούμε όπως ο Ιησούς, εκείνους 
που μας απογοήτευσαν; 
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Πέμπτη 30 Μαρτίου 
 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 

Κατά τη διακονία του Ιησού ο Πέτρος πολλές φορές ηγούταν των 
μαθητών. Συνήθως τους εκπροσωπούσε. Ο Ματθαίος κατονομάζει 
τους μαθητές αναφέροντας πρώτο τον Πέτρο (Ματθ. 10/ι’ 2). Ο 
Πέτρος είχε εξέχουσα θέση στην αποστολική εκκλησία. Αυτός πήρε 
την πρωτοβουλία για την εκλογή ενός μαθητή στη θέση του Ιούδα 
του Ισκαριώτη (Πράξ. 1/α’ 15-25). Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο 
Πέτρος ήταν που μίλησε στα πλήθη για την υπόσχεση της δωρεάς 
του Αγίου Πνεύματος, που είχε δοθεί από τον Θεό προς τους πι-
στούς (Πράξ. 2/β’ 14-36). Ο Πέτρος ήταν αυτός που μίλησε στον 
αρχιερέα και στους υπόλοιπους Ιουδαίους ηγέτες, όταν τον συνέ-
λαβαν για το κήρυγμά του σχετικά με την ανάσταση των νεκρών 
(Πράξ. 4/δ’ 1-12). Ο Πέτρος πήγε στον Κορνήλιο, τον πρώτο Εθνι-
κό που δέχτηκαν ως ακόλουθο του Ιησού (Πράξ. 10/ι’ 1-48). Όταν 
ο Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ μετά την αλλαγή του, πρώτα επι-
σκέφθηκε τον Πέτρο και έμεινε μαζί του για 15 μέρες (Γαλ. 1/α’ 18). 
Για την ακρίβεια, ο Παύλος αναφέρει τρεις «στύλους» της εκκλησί-
ας: τον Πέτρο, τον Ιάκωβο τον αδερφό του Ιησού, και τον Ιωάννη 
τον αγαπημένο μαθητή (Γαλ. 2/β’ 9). 
Διαβάστε Γαλ. 1/α’ 18,19, 2/β’ 9, 11-14. Τι πληροφορίες παίρνουμε 
για τον Πέτρο και τη θέση που είχε στην εκκλησία; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Παρότι ήταν ένας ηγέτης της εκκλησίας, παρότι κλήθηκε από τον 
Κύριο (ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Βόσκε τα πρόβατά μου» [Ιωάν. 
21/κα’ 17]), παρότι είδε σε όραμα ότι δεν πρέπει να αποκαλεί «μη-
δένα άνθρωπον βέβηλον ή ακάθαρτον» (Πράξ. 10/ι’ 28), ο Πέτρος 
έπρεπε ακόμη να αυξηθεί. Τις πρώτες μέρες της εκκλησίας σχεδόν 
όλοι οι Χριστιανοί ήταν Ιουδαίοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν «ζη-
λωταί του νόμου» (Πράξ. 21/κα’ 20). Κι όπως εκείνοι ερμήνευαν 
τον νόμο, οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να τρώνε μαζί με τους Εθνι-
κούς γιατί θεωρούνταν ακάθαρτοι. Όταν ορισμένοι Ιουδαίοι Χριστι-
ανοί ήρθαν, απεσταλμένοι από τον Ιάκωβο, ο Πέτρος σταμάτησε 
να τρώει με τους Εθνικούς της Αντιόχειας. Για τον Παύλο, η στάση 
του αυτή ήταν ξεκάθαρη επίθεση προς το ευαγγέλιο. Είδε τις πρά-
ξεις του Πέτρου υποκριτικές και δεν δίστασε να τον επιπλήξει γι’ 
αυτό. Για την ακρίβεια, ο Παύλος χρησιμοποίησε αυτό το περιστα-
τικό για να αναφερθεί σε ένα βασικό σημείο της Χριστιανικής πί-
στης: τη διά πίστεως μόνο δικαίωση (δείτε Γαλ. 2/β’ 14-16). 
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ΣΚΕΨΗ: Παρά το κάλεσμά του από τον Θεό, ο Πέτρος είχε ακόμη 
κάποια σημεία που χρειάζονταν διόρθωση. Πώς αντιδράμε εμείς 
όταν μας δείχνουν τις αδυναμίες που δεν βλέπουμε; 
 

Παρασκευή 31 Μαρτίου           Δύση ηλίου: 19:47’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 212-218, 346-352. 
Από την αρχική του ομολογία για κατάλαβε την αμαρτωλή του, μέ-
χρι που δήλωσε με τόλμη για τον Ιησού ότι «Συ είσαι ο Χριστός ο 
Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16/ις’ 16), από όταν απαρνήθη-
κε τον Κύριο του, μέχρι τους θριάμβους και τα λάθη του ως ηγέτης 
της εκκλησίας, ο Πέτρος είχε καίριο ρόλο. Έτσι, κάτω από την α-
λάνθαστη έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, έγραψε όλα εκείνα που 
για τον ίδιο δεν ήταν θεωρητική γνώση, αλλά εμπειρία. Δεν γνώρι-
σε μόνο τη σώζουσα χάρη του Χριστού, αλλά και την μεταμορφω-
τική Του επίσης χάρη. «Πριν από την μεγάλη του πτώση, ήταν πά-
ντοτε ευθύς και απόλυτος, παρορμητικός στην ένταση της στιγ-
μής… Ο Πέτρος όμως άλλαξε, και ο νέος Πέτρος διέφερε κατά πο-
λύ από τον παρορμητικό και ανυπόμονο Πέτρο. Ενώ διατήρησε 
την πρότερη θέρμη του, ο ζήλος του πλέον ελεγχόταν από τη χάρη 
του Χριστού. Ο άλλοτε αυθόρμητος και γεμάτος αυτοπεποίθηση 
Πέτρος, ηρέμησε, απέκτησε αυτοέλεγχο και έγινε επιδεκτικός μα-
θήσεως. Έτσι μόνο θα μπορούσε να ποιμάνει τα πρόβατα του Χρι-
στού.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 5, σ. 334, 335. 
Και ποιος δεν ταυτίζεται ως ένα σημείο με τον Πέτρο; Και ποιος 
από μας δεν έχει υπερασπιστεί με θάρρος την πίστη του; Και ποιος 
από μας δεν έχει αποτύχει οικτρά;  
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Τι καταλαβαίνουμε για τη χάρη του Θεού, όταν ακόμη και μετά 
το ντροπιαστικό γεγονός της άρνησης του Ιησού, ο Πέτρος εξακο-
λουθούσε να έχει σημαντικό ρόλο στην πρώτη εκκλησία και με τα 
γραπτά του στην Χριστιανική πίστη γενικότερα; Τι μας διδάσκει η 
αποκατάστασή του για το πώς να φερόμαστε σε εκείνους που α-
πογοήτευσαν τον Κύριο; 
2.  Αναφερθείτε στους κινδύνους του συμβιβασμού στην εκκλησία. 
Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποια πράγματα επιδέχονται συμβιβα-
σμό και ποια δεν πρέπει ποτέ και κάτω από καμία συνθήκη να 
συμβιβάσουμε; Ποια παραδείγματα στην εκκλησιαστική ιστορία 
δείχνουν τα τρομερά αποτελέσματα του συμβιβασμού; Τι μας δι-
δάσκουν; 
3.  Ο Πέτρος έμαθε με τον δύσκολο τρόπο. Πώς μπορούμε να δι-
δαχθούμε κι εμείς από τα λάθη του για να τα αποφύγουμε; 
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1 Απριλίου – 7 Απριλίου                                Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΜΙΑ ΑΚΕΡΑΙΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την 
υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυ-
πόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας.» Α’ 
Πέτρου 1/α’ 22.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 1/α’ 1,2, 
Ιωάν. 3/γ’ 16, Ιεζ. 33/λγ’ 11, Α’ Πέτρ. 1/α’ 3-21, Λευιτ. 11/ια’ 44,45, 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 22-25. 
 
Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, εστιάζοντας συγκεκριμένα σε ένα 
βιβλίο ή μία περικοπή του, αρχικά θα ήταν καλό να ξέρουμε ποιο 
ήταν το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο συγγραφέας. Έπειτα, 
και ίσως και το πιο σημαντικό, καλό θα ήταν να ξέρουμε τον λόγο 
που γράφτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο. Για ποιο λόγο ο συγγραφέ-
ας ήθελε να αναφερθεί σ’ αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, η προς 
Γαλάτας επιστολή γράφτηκε από τον απ. Παύλο για να δείξει στους 
Γαλάτες τα θεολογικά λάθη στη σχέση νόμου και σωτηρίας. Όπως 
ξέρουμε, το μεγαλύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης αποτελείται 
από επιστολές, και οι άνθρωποι συνήθως γράφουν επιστολές για 
να μεταφέρουν κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα στους παραλήπτες.  
Με άλλα λόγια, καθώς μελετάμε τις επιστολές του Πέτρου καλό 
είναι να δούμε τα ιστορικά πλαίσια των επιστολών αυτών. Τι έλεγε, 
και γιατί; Και φυσικά, το πιο σημαντικό: Τι μπορούμε να διδαχθούμε 
εμείς από αυτές; 
Όπως θα δούμε, από τα πρώτα κιόλας εδάφια, ο Πέτρος έχει ση-
μαντικά πράγματα να πει ακόμη και σε εμάς. 



14 
 

Κυριακή 2 Απριλίου 
 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΣ 
 
Εάν λαβαίνατε μία σελίδα χαρτί που ξεκινούσε με τα λόγια, «Αγα-
πητέ Κύριε,» αμέσως θα συνειδητοποιούσατε πως διαβάζετε μία 
επιστολή. Και θα συμπεραίνατε πως ο αποστολέας δεν είναι κά-
ποιος που έχετε στενές σχέσεις. Όπως οι σύγχρονες επιστολές 
ξεκινούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το ίδιο και οι αρχαίες επι-
στολές. Ο Πέτρος ξεκινάει την επιστολή του με τον συνηθισμένο 
για την εποχή τρόπο. Προσδιορίζει τον συγγραφέα και τον παρα-
λήπτη της επιστολής.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 1. Τι πληροφορίες δίνονται σ’ αυτό το εδά-
φιο για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος αναφέρει ξεκάθαρα τον εαυτό του μιας και το όνομά του 
είναι η πρώτη λέξη της επιστολής. Ωστόσο, αναφέρεται στον εαυτό 
του ως «απόστολος Ιησού Χριστού.» Έτσι, όπως συνήθως έκανε 
και ο Παύλος (Γαλ. 1/α’ 1, Ρωμ. 1/α’ 1, Εφεσ. 1/α’ 1), ο Πέτρος θέ-
τει αμέσως τα «διαπιστευτήρια» του τονίζοντας το θεϊκό κάλεσμά 
του. Ήταν ένας απόστολος, και Εκείνος που τον έστειλε ήταν ο Κύ-
ριος Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος αναφέρει τις περιοχές στις οποίες 
απευθύνεται η επιστολή του, «εις Πόντον, Γαλατίαν, Καππαδοκίαν, 
Ασίαν και Βιθυνίαν». Όλες αυτές είναι περιοχές της Ασίας ανατολι-
κά του Βοσπόρου, στη σημερινή Τουρκία. 
Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με το εάν οι επιστολές του 
απευθύνονταν κυρίως σε Ιουδαίους ή εθνικούς πιστούς. Οι όροι 
στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 1 «προς τους παρεπιδήμους τους διεσπαρμέ-
νους», πιθανόν να αντιπροσώπευαν τους Ιουδαίους που έμεναν 
κατά τον πρώτο αιώνα πέρα από τους Αγίους Τόπους. Οι όροι ε-
κλεκτοί και αγιασμένοι στο εδ. 2 ταιριάζουν και στους Ιουδαίους και 
στους Χριστιανούς. Το ότι αναφέρεται σε εκείνους που είναι εκτός 
της κοινότητας ως «Εθνικούς» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 12, 4/δ’ 3), προσδίδει 
Ιουδαϊκό χαρακτήρα στους αναγνώστες των επιστολών. Ορισμένοι 
σχολιαστές από την άλλη υποστηρίζουν ότι τα λόγια του Πέτρου 
στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 18 και 4/δ’ 3 ταιριάζουν περισσότερο στους Ε-
θνικούς που ήρθαν στον Χριστιανισμό παρά στους Ιουδαίους. Άλ-
λωστε, θα έγραφε ποτέ ο Πέτρος σε Ιουδαίους, «εξεύροντες ότι δεν 
ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών»; 
Ή θα έλεγε ποτέ, «Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός 
του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν 
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ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμί-
τοις ειδωλολατρείαις»; (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 3.) 
Φυσικά, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δού-
με το μήνυμα της επιστολής και όχι την καταγωγή των αναγνω-
στών. 
 
Δευτέρα 3 Απριλίου 
 

«ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ» 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 2. Τι άλλο μαθαίνουμε από αυτό το εδάφιο 
για τους παραλήπτες της επιστολής; Πώς τους αποκαλεί; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Είτε απευθυνόταν σε Ιουδαίους είτε σε Εθνικούς πιστούς, ο Πέτρος 
ήταν σίγουρος ότι ήταν εκλεκτοί «κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός» 
(Α’ Πέτρ. 1/α’ 2). 
Εδώ ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
ο Θεός προόρισε κάποιοι να σωθούν και κάποιοι άλλοι να χαθούν, 
και ότι εκείνοι στους οποίους απευθυνόταν ο Πέτρος είχαν εκλεχθεί 
από τον Θεό για να σωθούν. Η Αγία Γραφή δεν μας διδάσκει κάτι 
τέτοιο. 
Διαβάστε Α’ Τιμ. 2/β’ 4, Β’ Πέτρ. 3/γ’ 9, Ιωάν. 3/γ’ 16, Ιεζ. 33/λγ’ 11. 
Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι εννοούσε ο 
Πέτρος αποκαλώντας τους παραλήπτες «εκλεκτούς»; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Αγία Γραφή φαίνεται ξεκάθαρα πως το σχέδιο του Θεού είναι 
να σωθούν όλοι οι άνθρωποι – ένα σχέδιο που ετοιμάσθηκε πριν 
τη δημιουργία της γης: «καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προ κατα-
βολής κόσμου» (Εφεσ. 1/α’ 4). «Όλοι» είναι «εκλεκτοί» με την έν-
νοια ότι ο αρχικός σκοπός του Θεού ήταν όλοι οι άνθρωποι να σω-
θούν. Όλους τους ανθρώπους τους προόρισε για αιώνια ζωή. Αυτό 
σημαίνει πως το σχέδιο της σωτηρίας είναι για όλους, ακόμη κι αν 
δεν δεχθούν όλη την εξιλέωση που τους προσφέρει.  
Το ότι ο Θεός προγνωρίζει τους εκλεκτούς σημαίνει ότι γνωρίζει 
την ελεύθερη επιλογή τους όσον αφορά την σωτηρία. Αυτό, δεν 
επηρεάζει την επιλογή τους, όπως ακριβώς και το ότι η γνώση της 
μητέρας πως το παιδί της θα προτιμήσει την σοκολάτα από τα φα-
σόλια, δεν εξαναγκάζει το παιδί να κάνει αυτήν την επιλογή. 
ΣΚΕΨΗ: Τι διαβεβαίωση σας δίνει αυτή η ενθαρρυντική αλήθεια ότι 
ο Θεός σας έκλεξε για να σωθείτε; 
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Τρίτη 4 Απριλίου 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 3-12. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα του Πέ-
τρου σ’ αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στο χαιρετισμό του στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 1,2 ο Πέτρος έχει ήδη ανα-
φερθεί στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα (Α’ Πέτρ. 1/α’ 2). 
Τα τρία μέλη της Θεότητας είναι το θέμα της Α’ Πέτρ. 1/α’ 3-12. Ο 
Πατέρας και ο Υιός είναι το θέμα της Α’ Πέτρ. 1/α’ 3-9 και το Άγιο 
Πνεύμα κυριαρχεί στα εδ. 10-12. 
Καθώς γράφει για τον Πατέρα, τον Υιό, και το έργο του Αγίου 
Πνεύματος, ο Πέτρος αναφέρεται σε πολλά θέματα που θα σχο-
λιάσει και αργότερα. Ξεκινάει, λέγοντας ότι οι Χριστιανοί έχουν α-
ναγεννηθεί (Α’ Πέτρ. 1/α’ 3, δείτε επίσης Ιωάν. 3/γ’ 7). Όλη τους η 
ζωή έχει μεταμορφωθεί με την ανάσταση του Ιησού, προετοιμάζο-
ντάς τους για την κληρονομιά που τους περιμένει στον ουρανό (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 3,4). Εδώ, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Καινής 
Διαθήκης, η ανάσταση του Ιησού είναι το κλειδί της Χριστιανικής 
ελπίδας. Αυτή η ελπίδα δίνει στους Χριστιανούς ένα λόγο να χα-
ρούν, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους αναγνώστες της Α’ 
Πέτρου επιστολής υπέφεραν. Αυτές οι θλίψεις δοκιμάζουν και τε-
λειοποιούν την πίστη τους, όπως η φωτιά δοκιμάζει και τελειοποιεί 
τον χρυσό. Παρότι οι αναγνώστες του Πέτρου δεν έχουν δει προ-
σωπικά τον Ιησού, Τον αγαπούν και πιστεύουν σ’ Αυτόν. Και το 
αποτέλεσμα της πίστης τους σ’ Αυτόν είναι σωτηρία και υπόσχεση 
για «κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυ-
λαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 4). 
Ο Πέτρος τους λέει επίσης ότι οι προφήτες στο παρελθόν είχαν 
προφητεύσει «περί της χάριτος ήτις έμελλε να έλθη εις εσάς» (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 10). Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης «εξεζήτησαν και 
εξηρεύνησαν» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 10) για την σωτηρία που οι άνθρωποι 
τώρα είχαν στον Ιησού. Καθώς διώκονται για την πίστη τους, ο Πέ-
τρος τους επισημαίνει πως είναι μέρος της ευρύτερης διαμάχης 
μεταξύ καλού και κακού. Στο τέλος, προσπαθεί να τους βοηθήσει 
να μείνουν πιστοί στην αλήθεια, παρά τις δοκιμασίες. 
ΣΚΕΨΗ: Στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 4 διαβάζουμε για την κληρονομιά που 
είναι «πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς». Σκεφτείτε το σε 
προσωπικό επίπεδο. Υπάρχει ένα μέρος για εσάς στον ουρανό. 
Πώς θα ανταποκριθείτε σ’ αυτήν την υπέροχη υπόσχεση; 
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Τετάρτη 5 Απριλίου 
 

ΖΩΝΤΑΣ ΩΣ ΣΩΣΜΕΝΟΙ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 13-21. Σύμφωνα μ’ αυτήν την περικοπή, τι 
είναι αυτό που θα παρακινήσει τη Χριστιανική συμπεριφορά; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Με το «διά τούτο» (εδ. 13), ο Πέτρος δείχνει ότι αυτό που θα πει 
είναι το συμπέρασμα της επιχειρηματολογίας του. Όπως είδαμε 
χθες, ο Πέτρος μίλησε για τη χάρη του Θεού και την ελπίδα που 
έχουν οι Χριστιανοί στον Ιησού Χριστό (Α’ Πέτρ. 1/α’ 3-12). 
Ως αποτέλεσμα αυτής της χάρης και της ελπίδας, ο Πέτρος παρα-
κινεί τους αναγνώστες: «αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας 
σας» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 13). Σε ανταπόκριση της σωτηρίας που έχουν 
στον Ιησού, πρέπει να προετοιμάσουν το νου τους και να είναι πι-
στοί και ασάλευτοι. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 13. Τι εννοεί ο Πέτρος όταν λέει να «έχετε 
τελείαν ελπίδα εις την χάριν» του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος τους λέει πως η ελπίδα τους βασίζεται στον Ιησού. Στη 
συνέχεια όμως δίνει έμφαση στη συμπεριφορά που οι Χριστιανοί 
αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα της σωτηρίας τους. Σημειώνει 
τρία μεγάλα κίνητρα πίσω από την Χριστιανική συμπεριφορά: ο 
χαρακτήρας του Θεού (Α’ Πέτρ. 1/α’ 15,16), η επερχόμενη κρίση 
(Α’ Πέτρ. 1/α’ 17) και το κόστος της λύτρωσης (Α’ Πέτρ. 1/α’ 17-21). 
Το πρώτο κίνητρο της Χριστιανικής συμπεριφοράς είναι ο χαρα-
κτήρας του Θεού – ο Θεός είναι Άγιος. Ο Πέτρος αναφέρεται στο 
Λευιτ. 11/ια’ 44,45 όταν λέει, «Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι Άγιος». 
Επομένως, οι ακόλουθοι του Ιησού πρέπει να είναι άγιοι (Α’ Πέτρ. 
1/α’ 15-17). 
Ένα δεύτερο κίνητρο Χριστιανικής συμπεριφοράς βρίσκουμε στη 
συνειδητοποίηση ότι ο Άγιος Θεός θα κρίνει όλους τους ανθρώ-
πους κατά τα έργα τους (Α’ Πέτρ. 1/α’ 17). 
Το τρίτο κίνητρο προκύπτει από την σπουδαία αλήθεια ότι οι Χρι-
στιανοί έχουν λυτρωθεί. Έχουν εξαγοραστεί με ένα υψηλό τίμημα: 
το τίμιο αίμα του Χριστού (Α’ Πέτρ. 1/α’ 19). Ο Πέτρος τονίζει πως 
ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός της ιστορίας αλ-
λά κάτι που είχε αποφασισθεί πριν τη δημιουργία του κόσμου (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 20). 
ΣΚΕΨΗ: Τι είναι αυτό που σας παρακινεί να είστε Χριστιανοί; Τι θα 
απαντούσατε στην ερώτηση: Γιατί είσαι Χριστιανός; 
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Πέμπτη 6 Απριλίου 
 

«ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΕΝΘΕΡΜΩΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ» 
 

Στη συνέχεια ο Πέτρος κατευθύνει τους Χριστιανούς στο πώς να 
εκδηλώσουν μία άγια και πιστή ζωή. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 22-25. Ποια σημαντική επισήμανση κάνει 
του τι σημαίνει να είναι κανείς Χριστιανός;  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος ξεκινάει λέγοντας πως οι Χριστιανοί έχουν ήδη καθαρι-
στεί: «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της 
αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγα-
πήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας.» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 
22). Το ρήμα «καθαρίσαντες» σχετίζεται με τους όρους άγιος και 
αγιοσύνη που συνδέονται με τα όσα έγραψε ο Πέτρος στα προη-
γούμενα εδάφια (Α’ Πέτρ. 1/α’ 15). Μέσα από την αφοσίωσή τους 
στον Ιησού, και μέσω της βάπτισής τους (συγκρίνετε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 
21,22), οι Χριστιανοί έχουν καθαριστεί για τον Θεό, καθώς υπα-
κούν στην αλήθεια.  
Αυτή η αλλαγή στη ζωή τους έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν 
στενή σχέση με εκείνους που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης. Αυ-
τές οι σχέσεις μάλιστα είναι τόσο στενές που ο Πέτρος χρησιμοποι-
εί όρους σχετικούς με την οικογένεια για να τις περιγράψει. Οι Χρι-
στιανοί πρέπει να ενεργούν με αδελφική αγάπη. Ο όρος «φιλαδελ-
φίαν» που συναντάμε στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 22 σημαίνει αγάπη προς 
τον αδελφό. Είναι η αγάπη που έχουν τα μέλη της οικογενείας το 
ένα προς το άλλο. Ο όρος «αγαπήσατε» που χρησιμοποιεί εδώ ο 
Πέτρος, έχει να κάνει με την αγνή αγάπη που επιζητά το καλό των 
άλλων. Γι’ αυτό και πρόσθεσε τη φράση «εκ καθαράς καρδίας» (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 22), την καρδιά που έχει όποιος αναγεννήθηκε με το Λό-
γο του Θεού (εδ. 23, δείτε επίσης Α’ Πέτρ. 1/α’ 3). Αυτή η αγάπη 
έρχεται μόνο από τον Θεό και δεν εκδηλώνει εγωισμό, γι’ αυτό ο 
Πέτρος δίνει έμφαση στον καθαρισμό με την «υπακοήν της αληθεί-
ας» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 22). Η αλήθεια δεν είναι κάτι που απλώς πιστεύ-
ουμε, αλλά κάτι που πρέπει να ζούμε. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να αγαπάμε περισσότερο; Ποιες επιλογές 
πρέπει να κάνουμε για να εκδηλώσουμε την αγάπη που είναι απο-
τέλεσμα «καθαράς καρδίας»; 
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Παρασκευή 7 Απριλίου          Δύση ηλίου: 19:53’ 
 
Περαιτέρω μελέτη:  
 
Είναι απίστευτο πόσο πλούσιο και βαθύ είναι το πρώτο κεφάλαιο 
της επιστολής του Πέτρου, και πόσο έδαφος καλύπτει. Ο Πέτρος 
ξεκινάει την επιστολή του κάνοντας αναφορά στον χαρακτήρα της 
Θεότητας: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας 
πρόσφερε έναν Σωτήρα, τον Υιό Του Ιησού Χριστό, και εμείς έχου-
με εκλεχθεί από Αυτόν για αγιασμό και υπακοή. Αγαπάμε τον Ιη-
σού και χαιρόμαστε σ’ Αυτόν, επειδή μέσω του θανάτου και της 
ανάστασής Του έχουμε την υπόσχεση για άφθαρτη κληρονομιά 
στον ουρανό. Ακόμη και μέσα στις θλίψεις, μπορούμε να χαιρόμα-
στε με την σωτηρία που μας προσφέρεται με τον Χριστό.  
«Με τα γράμματά του (του Πέτρου) επεδίωκε να αναζωπυρώσει το 
θάρρος και να ενισχύσει την πίστη αυτών που διέρχονταν θλίψεις 
και δοκιμασίες και να παρακινήσει σε καλά έργα εκείνους που εξ 
αιτίας των ποικίλων πειρασμών κινδύνευαν να χάσουν την εξάρτη-
σή τους από το Θεό.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 457. 
Εντωμεταξύ, το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε μέσω των προφητών για 
την περιγραφή της εποχής που ο Πέτρος και οι αναγνώστες του 
ζούσαν. Κατά συνέπεια, οι Χριστιανοί πρέπει να ζούνε μία άγια 
ζωή, με υπακοή στην αλήθεια, σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται 
από το είδος της αγάπης που έρχεται «εκ καθαράς καρδίας». 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Τι είναι αυτό που μας παρακινεί να είμαστε Χριστιανοί;  
2.  Δύο φορές, στο πρώτο κεφάλαιο (Α’ Πέτρ. 1/α’ 3,21), ο Πέτρος 
αναφέρθηκε στην ανάσταση του Ιησού. Γιατί η ανάσταση έχει καί-
ριο ρόλο στην πίστη μας; 
3.  Ο Πέτρος αναφέρθηκε σε μία άφθαρτη κληρονομιά (δείτε επί-
σης Δαν. 7/ζ’ 18). Ποια είναι η σημασία της; Σκεφτείτε όλα τα 
πράγματα του κόσμου που χάνονται ή καταστρέφονται στη στιγμή. 
Πόσο υπέροχη είναι η υπόσχεση αυτής της κληρονομιάς; 
4.  Πώς μπορεί η πίστη μας να αυξηθεί στις θλίψεις; Τι επιλογές 
μπορούμε να κάνουμε που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε από τις 
θλίψεις μας; 
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8 Απριλίου – 14 Απριλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

3. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ» 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Σεις όμως είσθε ‘‘γένος εκλεκτόν, βασίλειον 
ιεράτευμα, έθνος άγιον’’, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά 
να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκό-
τους εις το θαυμαστόν αυτού φώς.» Α’ Πέτρου 2/β’ 9.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 2/β’ 1-3, 
Εβρ. 4/δ’ 12, Α’ Πέτρ. 2/β’ 4-8, Ησ. 28/κη’ 16, Έξ. 19/ιθ’ 3-6, Α’ 
Πέτρ. 2/β’ 5, 9, 10. 
 
Επηρεασμένος από τον Ιουδαϊκό πολιτισμό, την θρησκεία και την 
ιστορία, ο Πέτρος αναφέρεται στους Χριστιανούς αναγνώστες της 
επιστολής του ως «έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο 
Θεός». Έτσι, χρησιμοποιεί την ορολογία της Παλαιάς Διαθήκης 
που αποδιδόταν στο αρχαίο Ισραήλ, για την εκκλησία της Καινής 
Διαθήκης. 
Άλλωστε, και οι Εθνικοί πιστοί έγιναν ο λαός της διαθήκης του 
Θεού. Ήταν εξίσου συμμέτοχοι των υποσχέσεων της διαθήκης. 
«Αλλ' εάν τινές των κλάδων απεκόπησαν, συ δε αγριελαία ούσα 
ενεκεντρίσθης μεταξύ αυτών, και έγεινες συγκοινωνός της ρίζης και 
της παχύτητος της ελαίας, μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων· 
εάν δε κατακαυχάσαι, συ δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλλ' η ρίζα σε.» 
(Ρωμ. 11/ια’ 17,18). 
Στα εδάφια αυτής της εβδομάδας, ο Πέτρος τονίζει στους αναγνώ-
στες του την ιερή ευθύνη και το κάλεσμα που έχουν ως λαός της 
διαθήκης του Θεού, όλοι όσοι (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και 
ο απ. Παύλος) μπολιάστηκαν στην ελιά. Και όπως και ο αρχαίος 
Ισραήλ, έχουν την ευθύνη να διακηρύξουν την σπουδαία αλήθεια 
της σωτηρίας που προσφέρει ο Κύριος. 



21 
 

Κυριακή 9 Απριλίου 
 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 
 

Το δεύτερο κεφάλαιο της Α’ Πέτρου επιστολής ξεκινάει με το συ-
μπερασματικό «λοιπόν». Από αυτό καταλαβαίνουμε πως αυτά που 
θα ακολουθήσουν θα είναι συνέχεια των προηγούμενων. Στο πρώ-
το κεφάλαιο είδαμε τι έκανε ο Χριστός για εμάς και ποια πρέπει να 
είναι η δική μας ανταπόκριση. Στη συνέχεια, ο Πέτρος αναλύει αυτό 
το θέμα περισσότερο.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 1-3. Τι λέει εδώ ο Πέτρος για το πώς πρέπει 
να ζούμε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές εικόνες για να δείξει πως 
οι Χριστιανοί έχουν διπλή ευθύνη. Η μία είναι αρνητική – πράγματα 
τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε, και η άλλη είναι θετική – αυτά 
που πρέπει να κάνουμε. Στην πρώτη εικόνα, ο Πέτρος παρακινεί 
τους Χριστιανούς να απορρίψουν «πάσαν κακίαν και πάντα δόλον, 
και υποκρίσεις, και φθόνους, και πάσας καταλαλιάς» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 
1). Έτσι, οι Χριστιανοί θα συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σχέση 
με τους γύρω τους. Επειδή έχουν απορρίψει την κακία δεν θα επι-
θυμούν να βλάψουν τους άλλους, απεναντίας θα επιθυμούν το κα-
λό τους. Επειδή οι Χριστιανοί απορρίψανε την υποκρισία, δεν θα 
εξαπατούν αλλά θα είναι τίμιοι και ειλικρινείς. Οι Χριστιανοί δεν θα 
φθονούν εκείνους που έχουν περισσότερα από αυτούς. Θα είναι 
ευχαριστημένοι με τη ζωή τους και θα ευημερούν όπου η Θεία 
Πρόνοια τούς οδηγεί. Και ούτε θα λένε λόγια που θα βλάπτουν την 
υπόληψη των άλλων. Η δεύτερη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Πέτρος 
(Α’ Πέτρ. 2/β’ 2) εκπροσωπεί τη θετική πλευρά των συμβουλών 
του. Η Χριστιανική ζωή δεν έχει να κάνει μόνο με την απόρριψη του 
κακού. Μία τέτοια ζωή θα ήταν κενή. Έχει να κάνει με την έντονη 
αναζήτηση πνευματικής τροφής, με τον ίδιο τρόπο που ένα πεινα-
σμένο μωρό κλαίει για γάλα. Στρέφει την προσοχή των αναγνω-
στών στην πηγή της πνευματικής τροφής (δείτε επίσης Εβρ. 4/δ’ 
12, Ματθ. 22/κβ’ 29, Β’ Τιμ. 3/γ’ 15-17), στον Λόγο του Θεού, την 
Αγία Γραφή. Με τον Λόγο του Θεού μπορούμε να αυξηθούμε 
πνευματικά και ηθικά, γιατί είναι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφο-
ριών για τον Ιησού Χριστό, στον Οποίο βλέπουμε τον χαρακτήρα 
και τη φύση του Άγιου Θεού που αγαπάμε και υπηρετούμε. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς σχετίζονται αυτές οι ιδέες μεταξύ τους: πώς η πνευ-
ματική τροφή από τον Λόγο μας βοηθά να απορρίψουμε καθετί 
κακό για το οποίο μας προειδοποιεί ο Πέτρος; 
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Δευτέρα 10 Απριλίου 
 

Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΛΙΘΟΣ 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 4-8 (δείτε επίσης Ησ. 28/κη’ 16, Ψαλμ. 
118/ριη’ 22, Ησ. 8/η’ 14,15). Σε ποια σημαντική αλήθεια αναφέρεται 
εδώ ο Πέτρος; Τι μας λέει για το πώς πρέπει να ανταποκριθούμε σ’ 
αυτά που έκανε ο Ιησούς; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού παρότρυνε τους αναγνώστες του να επιδιώκουν την πνευμα-
τική τροφή, ο Πέτρος στρέφει την προσοχή τους στον Ιησού Χρι-
στό, τον Ζωντανό Λίθο, κάνοντας πιθανότατα αναφορά στο ναό 
της Ιερουσαλήμ. Στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 4-8 βλέπουμε τρεις περικοπές 
της Παλαιάς Διαθήκης σχετικές με τη σημασία του ακρογωνιαίου 
λίθου που αντιπροσωπεύει τον ρόλο του Ιησού στην εκκλησία. Ο 
Πέτρος δεν είναι ο μόνος που σχετίζει αυτά τα εδάφια με τον Ιησού. 
Ο Ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποίησε τον Ψαλμ. 118/ριη’ 22 σε μία από 
τις παραβολές Του (Ματθ. 21/κα’ 42). Το ίδιο κάνει και ο Πέτρος 
στις Πράξ. 4/δ’ 11 κατά την ομιλία του προς τους άρχοντες των 
Ιουδαίων. Και ο Παύλος χρησιμοποιεί το Ησ. 28/κη’ 16 στη Ρωμ. 
9/θ’ 33. Αυτό που θέλει να τονίσει ο Πέτρος είναι ότι, αν και ο Ιη-
σούς απορρίφθηκε και σταυρώθηκε, επιλέχθηκε από τον Θεό να 
γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος του πνευματικού οίκου Του. Οι Χριστια-
νοί, είναι οι ζωντανοί λίθοι που κτίστηκαν σ’ αυτόν τον πνευματικό 
οίκο. Χρησιμοποιώντας την ορολογία αυτή, ο Πέτρος παρουσιάζει 
μία εικόνα της εκκλησίας: Οικοδομείται πάνω στον Ιησού και απαρ-
τίζεται από εκείνους που Τον ακολουθούν. Όταν κάποιος γίνεται 
Χριστιανός, γίνεται μέρος μιας Χριστιανικής κοινότητας ή της τοπι-
κής εκκλησίας. Όπως το τούβλο προορίζεται να κτιστεί σε μία με-
γάλη οικοδομή, έτσι και οι Χριστιανοί δεν μπορούν να είναι ακό-
λουθοι του Χριστού εάν είναι απομονωμένοι από τους άλλους. Ο 
Χριστιανός που δεν συμμετέχει με τους άλλους Χριστιανούς στη 
λατρεία και στο έργο για την βασιλεία του Θεού, δεν είναι Χριστια-
νός. Οι Χριστιανοί βαπτίζονται στον Χριστό, και συνεπώς στην εκ-
κλησία Του. Ο Πέτρος αναφέρεται επίσης στη λειτουργία της εκ-
κλησίας. Είναι «βασίλειον ιεράτευμα» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 5) για να προ-
σφέρει «πνευματικάς θυσίας». Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε 
πως οι ιερείς ήταν οι μεσάζοντες μεταξύ του Θεού και του λαού 
Του. Τόσο ο Πέτρος όσο και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Δια-
θήκης, χρησιμοποιούν τους όρους ναός και ιερατείο, και παρου-
σιάζουν την εκκλησία ως ζωντανό ναό του Θεού, και τον λαό Του 
ως ιερείς. Ο Πέτρος μας παραπέμπει στο θρησκευτικό σύστημα 
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της Παλαιάς Διαθήκης για να δούμε πώς πρέπει να ζουν και να 
συμπεριφέρονται οι Χριστιανοί. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Α’ Πέτρ. 2/β’ 5. Τι σημαίνει να «προσφέ-
ρητε πνευματικάς θυσίας»; Πώς μπορούν οι Χριστιανοί, ως μέλη 
της πνευματικής κοινότητας, να το κάνουν αυτό; 
 

Τρίτη 11 Απριλίου 
 

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Η επιστολή του Πέτρου, κατά ένα μεγάλο μέρος είναι επηρεασμένη 
από απεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Και κεντρικό σημείο είναι 
η ιδέα της διαθήκης, ένα θέμα βασικό τόσο στην Ιουδαϊκή όσο και 
στη Χριστιανική θεολογία. Τι είναι η διαθήκη; «Διαθήκη» είναι η 
συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών. Μπορεί να συμβεί μεταξύ δύο α-
τόμων όπως έγινε με τον Λάβαν και τον Ιακώβ στη Γέν. 31/λα’ 44, 
ή μεταξύ δύο βασιλιάδων, όπως έγινε με τον Σολομώντα και τον 
Χειράμ στην Α’ Βασ. 5/ε’ 12 όπου ο όρος διαθήκη μεταφράζεται ως 
«συνθήκη». Διαθήκη μπορεί να γίνει ακόμη και μεταξύ ενός βασιλιά 
και του λαού του (Β’ Σαμ. 5/ε’ 3). Από όλες αυτές τις περιπτώσεις 
ξεχωρίζει η ιδιαίτερη σχέση διαθήκης μεταξύ του Θεού και του ε-
κλεκτού λαού Του, τους απογόνους του Αβραάμ. 
Διαβάστε Γέν. 17/ιζ’ 1-4, Έξ. 2/β’ 24, 24/κδ’ 3-8. Τι μας λένε αυτά 
τα εδάφια για τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον λαό Ισραήλ; 
.……………………………………………………………………………. 
Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεση, αναφέρει πως ο 
Θεός σύναψε διαθήκη με τον Αβραάμ (Γέν. 15/ιε’ 9-21, 17/ιζ’ 1-26). 
Ο Θεός «θυμήθηκε» τη διαθήκη και ελευθέρωσε τον λαό Του από 
την δουλεία της Αιγύπτου (Έξ. 2/β’ 24), και την ανανέωσε την επο-
χή του Μωυσή, όταν έδωσε τις Δέκα Εντολές και τους άλλους νό-
μους (Έξ. 19/ιθ’ – 24/κδ’ 8, ιδιαίτερα 24/κδ’ 3-8). Οι υποσχέσεις 
όμως της διαθήκης δεν ήταν χωρίς όρους. «Ο Κύριος τους είπε 
πως θα τους ευλογούσε, με την προϋπόθεση ότι θα ήταν πιστοί 
στην τήρηση των αξιώσεών Του.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the 
Church, τομ. 2, σ. 574. 
Οι προφήτες, χρησιμοποιώντας πολλές φορές όρους και φράσεις 
που παρέπεμπαν στη διαθήκη προειδοποιούσαν επανειλημμένως 
τον Ισραήλ για τους κινδύνους που θα είχαν εάν παρέβαιναν το 
νόμο του Θεού. Με εξαίρεση τις προφητείες του Δανιήλ και της 
Αποκάλυψης, οι προφητείες της Αγίας Γραφής είναι υπό όρους. Γι’ 
αυτό και η υπακοή έχει βασικό ρόλο στις υποσχέσεις της διαθήκης. 
Οι ευλογίες της διαθήκης θα έρχονταν σε όσους υπάκουαν στον 
νόμο του Θεού, ενώ οι κατάρες θα έπεφταν στους απειθείς. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει για σας η σχέση διαθήκης που έχετε με τον 
Θεό; Τι υποχρεώσεις φέρνει αυτή η σχέση στη ζωή σας; 
 

Τετάρτη 12 Απριλίου 
 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ» 
 

Στην Έξ. 19/ιθ’, ο Κύριος λέει στον Μωυσή: «Ούτω θέλεις ειπεί 
προς τον οίκον Ιακώβ, και αναγγείλει προς τους υιούς Ισραήλ. Σεις 
είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους, και σας εσήκωσα ως επί 
πτερύγων αετού, και σας έφερα προς εμαυτόν· τώρα λοιπόν, εάν 
τωόντι υπακούσητε εις την φωνήν μου, και φυλάξητε την διαθήκην 
μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών· διότι 
ιδική μου είναι πάσα η γή· και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον 
ιεράτευμα, και έθνος άγιον. Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους θέ-
λεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ.» (Έξ. 19/ιθ’ 3-6). 
Εδώ έχουμε το μήνυμα του ευαγγελίου που ειπώθηκε χίλια χρόνια 
πριν το Σταυρό: Ο Θεός λυτρώνει και σώζει τον λαό Του από την 
αμαρτία. Τους ελευθερώνει από τα δεσμά της, και στην συνέχεια 
τους προστάζει να Τον αγαπάνε και να Τον υπακούνε ως εκλεκτός 
λαός της διαθήκης ενώπιον Του, και σε όλον τον κόσμο. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 5,9,10 και Έξ. 19/ιθ’ 6. Τι εννοεί ο Πέτρος 
όταν αποκαλεί τους Χριστιανούς, «βασίλειον ιεράτευμα» και «έθνος 
άγιο»; (Α’ Πέτρ. 2/β’ 9.) Τι μας λένε αυτοί οι όροι για τις υποχρεώ-
σεις μας ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Οίκος πνευματικός», «γένος εκλεκτόν», «βασίλειον ιεράτευμα», 
και «λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός», όλοι αυτοί οι χαρακτηρι-
σμοί περιγράφουν την ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Θεός με τους 
απογόνους του Αβραάμ. Τώρα, στα πλαίσια της Καινής Διαθήκης – 
με τον Ιησού και τον Σταυρό, ο Πέτρος χρησιμοποιεί τους ίδιους 
χαρακτηρισμούς για τα μέλη της εκκλησίας. Οι υποσχέσεις της δια-
θήκης που δόθηκαν στο Ισραήλ, πλέον περιλαμβάνουν και τους 
Εθνικούς πιστούς. Μέσω του Ιησού, οι Εθνικοί μπορούν να γίνουν 
παιδιά του Αβραάμ. «Εάν δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα 
του Αβραάμ, και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ. 3/γ’ 29). 
Μέσω του Χριστού, ο καθένας, ανεξαρτήτου καταγωγής, μπορεί να 
είναι «βασίλειον ιεράτευμα». 
ΣΚΕΨΗ: «Έθνος άγιο», «βασίλειο ιεράτευμα». Πώς αυτές οι έννοι-
ες πρέπει να επηρεάσουν τον τρόπο ζωής μας, ως άτομα, και ως 
κοινότητα; Πώς μπορούμε να ζούμε καλύτερα, σύμφωνα μ’ αυτό το 
σπουδαίο κάλεσμα; 
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Πέμπτη 13 Απριλίου 
 

«ΝΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΗΤΕ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ» 
 

Οι παραλληλισμοί με την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης δεν τε-
λείωσαν απλώς με το γεγονός της σωτηρίας, της κλήσης και της 
εκλογής μας από τον Θεό. Το ζητούμενο είναι, γιατί μας κάλεσε και 
μας έκλεξε; 
Ο Πέτρος απαντά πως η ιδιαίτερη αυτή σχέση έχει έναν σκοπό, 
«να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του 
σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 9). Αυτή ήταν 
η αποστολή του Ισραήλ, του λαού της διαθήκης. Να γίνουν μάρτυ-
ρές Του και ευλογία σ’ όλον τον κόσμο. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Τι κοινό έχουν μεταξύ τους; Δευτ. 
4/δ’ 6, 26/κς’ 18,19, Ησ. 60/ξ’ 1-3, Ζαχ. 8/η’ 23. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
O λαός Ισραήλ, ως ο λαός της διαθήκης, είχε την αποστολή να κη-
ρύξει στον κόσμο το ευαγγέλιο της σωτηρίας που προσφέρει ο Κύ-
ριος. Οι Χριστιανοί έχουν την ίδια θεϊκή αποστολή. Καλούνται να 
μοιραστούν με τους άλλους την εμπειρία και τη γνώση τους για τον 
Θεό και όσα έχει κάνει για τον κόσμο μέσω του Χριστού. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 10. Γιατί αυτό το εδάφιο είναι τόσο βασικό 
για την αποστολή και τον σκοπό των Χριστιανών; 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
Ο κόσμος είναι βυθισμένος στην αμαρτία, στον θάνατο, στην επερ-
χόμενη καταδίκη. Αλλά ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για να τους 
σώσει όλους από αυτήν την καταστροφή. Όπως και με τον Ισραήλ 
στο παρελθόν, τα προνόμια έρχονται με μεγάλες ευθύνες. Οι Χρι-
στιανοί βρίσκονται σε απίστευτα προνομιούχα θέση: να είναι ο 
λαός του Θεού. Αυτή όμως η θέση έρχεται με την ευθύνη να προ-
σκαλέσουμε και άλλους να συμμεριστούν αυτά τα προνόμια. Όπως 
βλέπουμε στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 10, οι Χριστιανοί δέχτηκαν το έλεος 
του Θεού, και έτσι, «οι ποτέ μη όντες λαός», έγιναν «λαός του 
Θεού» (δείτε Ωσ. 1/α’-2/β’). Στην Αγία Γραφή, η λέξη «άγιος» έχει 
την έννοια του ξεχωριστού, κάτι που χωρίστηκε για λατρεία. Επο-
μένως, ως έθνος άγιο, οι Χριστιανοί διαχωρίζονται από τον κόσμο, 
και αυτός ο διαχωρισμός φαίνεται στη ζωή τους. Επίσης, πρέπει να 
είναι σαν τη φωτιά στην κρύα νύχτα, που θα φέρει στους άλλους τη 
ζεστασιά της. Οι Χριστιανοί έχουν την ευθύνη να μοιραστούν την 
ένδοξη σωτηρία που έχουν λάβει. 
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Παρασκευή 14 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:00’  
 

Περαιτέρω μελέτη:  
 
«Η εκκλησία είναι πολύ πολύτιμη στα μάτια του Θεού. Ο Θεός την 
εκτιμάει όχι για τα εξωτερικά της πλεονεκτήματα, αλλά για την ειλι-
κρινή της ευσέβεια η οποία την ξεχωρίζει από τον κόσμο. Την υπο-
λογίζει ανάλογα με την αύξηση των μελών στη γνώση του Χριστού, 
ανάλογα με την πρόοδό τους σε πνευματικές πείρες. Ο Χριστός 
λαχταρά να δρέψει από το αμπέλι Του καρπούς αγιότητας και ανι-
διοτέλειας. Περιμένει να δει αρχές αγάπης και καλοσύνης. Καμιά 
ομορφιά τέχνης δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομορφιά του χαρα-
κτήρα ο οποίος αποκαλύπτεται στους αντιπροσώπους του Χρι-
στού. Η ατμόσφαιρα της χάρης που περιβάλλει την ψυχή του πι-
στού, το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται στη διάνοια και στην καρδιά, 
καθιστούν τον άνθρωπο ευωδιά ζωής, κι ο Θεός έτσι μπορεί να 
ευλογήσει το έργο Του.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 232. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Πώς είναι από το σκοτάδι να βρεθείς στο «θαυμαστόν αυτού 
φώς»; Τι σημαίνει; Εάν θα έπρεπε να εξηγήσετε αυτήν την ιδέα σε 
κάποιον που δεν πιστεύει στον Ιησού, τι θα του λέγατε; Ποιο είναι 
το σκοτάδι; Ποιο είναι το φως; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσά τους, 
κατά τα λεγόμενα του Πέτρου; 
2.  Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 5-8. Με ποιον τρόπο αυτά τα λόγια εφαρ-
μόζονται σε εμάς; Τι μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε, λόγω των ό-
σων μας έχουν δοθεί; 
3.  Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 3. Τι θέλει να πει εδώ ο Πέτρος; Πώς 
«γευθήκατε» τη χάρη Του; 
4.  Δείτε την τοπική σας εκκλησία. Τι είναι αυτό που κάνει την εκ-
κλησία και τα μέλη της ελκυστικά, σ’ αυτούς που δεν ξέρουν τίποτα 
για τους Χριστιανούς Αντβεντιστές; 
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15 Απριλίου – 21 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλή-
λους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» Α’ 
Πέτρου 4/δ’ 8. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-
23, 3/γ’ 1-7, Α’ Κορ. 7/ζ’ 12-16, Γαλ. 3/γ’ 27,28, Πράξ. 5/ε’ 27-32, 
Λευιτ. 19/ιθ’ 18. 
 
Ο Πέτρος στις επιστολές του ασχολείται με ορισμένα από τα πιο 
δύσκολα κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Πώς πρέπει να ζού-
νε οι Χριστιανοί υπό μία καταπιεστική και διεφθαρμένη κυβέρνηση 
όπως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας; Τι είπε ο Πέτρος στους ανα-
γνώστες του, και τι σημαίνουν τα λόγια του σήμερα; 
Πώς έπρεπε να αντιδράσουν οι Χριστιανοί δούλοι όταν οι κύριοί 
τους, τους φέρονταν σκληρά και άδικα; Παρότι σήμερα η σχέση 
εργοδότη και εργαζομένου διαφέρει κατά πολύ από τη σχέση κυρί-
ου και δούλου, τα λόγια του Πέτρου μπορούν να βρουν εφαρμογή 
όταν έχουμε να κάνουμε με παράλογους εργοδότες. Είναι εκπλη-
κτικό το ότι ο Πέτρος στρέφει την προσοχή μας στον Ιησού και στο 
πώς αντιμετώπισε την κακομεταχείριση που δέχτηκε. Ο Ιησούς 
πρέπει να είναι το παράδειγμα των Χριστιανών όταν αντιμετωπί-
ζουν ανάλογες καταστάσεις (Α’ Πέτρ. 2/β’ 21-24). 
Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα αντρόγυνα μεταξύ τους, ιδιαί-
τερα όταν έχουν διαφορετικά πιστεύω; 
Τέλος, τι στάση πρέπει να κρατούν οι Χριστιανοί όταν το πολιτικό 
σύστημα είναι διεφθαρμένο και οι αρχές του έρχονται σε αντίθεση 
με την Χριστιανική πίστη; 
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Κυριακή 16 Απριλίου 
 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ 
 
Αν και γράφτηκε αιώνες πριν, η Αγία Γραφή καλύπτει θέματα που 
αφορούν και την εποχή μας, όπως τη σχέση μεταξύ Χριστιανών και 
κράτους. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα πράγματα είναι προφανή. 
Στην Αποκ. 13/ιγ’ διαβάζουμε για την εποχή όπου η υποταγή 
στους νόμους του κράτους θα σημαίνει ανυπακοή στον Θεό. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17. Τι μας λέει η Αγία Γραφή, γενικά, για 
το ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με το κράτος; 
..…………………………………………………………………………… 
Η αχρειότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν γνωστή σ’ αυτούς 
που ζούσαν στην επικράτειά της. Άνθρωποι φιλόδοξοι χρησιμο-
ποιούσαν με αδίστακτο τρόπο στρατιωτική ισχύ για να κυβερνή-
σουν. Κάθε αντίσταση αντιμετωπιζόταν με βία. Τα βασανιστήρια 
και ο σταυρικός θάνατος ήταν δύο από τις πιο συνηθισμένες και 
βάναυσες ποινές. Η Ρωμαϊκή κυβέρνηση ήταν διεφθαρμένη. Οι 
άρχοντες ασκούσαν δύναμη με σκληρότητα και αλαζονεία. Παρόλα 
αυτά, ο Πέτρος παρακινεί τους αναγνώστες του να υποταχτούν 
στην εξουσία, από του αυτοκράτορα έως του κυβερνήτη (Α’ Πέτρ. 
2/β’ 13,14). Ο Πέτρος υποστηρίζει πως οι αυτοκράτορες και οι κυ-
βερνήτες τιμωρούν όσους πράττουν αδικήματα και τιμούν όσους 
κάνουν το σωστό (Α’ Πέτρ. 2/β’ 14). Έτσι, έχουν σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της κοινωνίας. 
Για την ακρίβεια, παρά τα λάθη της, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία πα-
ρείχε σταθερότητα. Προήγαγε την ειρήνη, και παρότι απέδιδε δι-
καιοσύνη με σκληρό τρόπο, η δικαιοσύνη αυτή βασιζόταν στο νό-
μο. Επίσης, έκτισε δρόμους και καθιέρωσε ένα νομισματικό σύ-
στημα που κάλυπτε τις στρατιωτικές ανάγκες. Έτσι, η Ρώμη δη-
μιούργησε ένα περιβάλλον που συνέβαλε στην ανάπτυξη του πλη-
θυσμού και πολλές φορές στην ευημερία του. Υπό αυτό το φως, τα 
σχόλια του Πέτρου για την κυβέρνηση έχουν λογική. Καμία κυβέρ-
νηση δεν είναι τέλεια, και σίγουρα δεν ήταν και στην εποχή του Πέ-
τρου. Επομένως, ως Χριστιανοί καλούμαστε να είμαστε καλοί πολί-
τες, να υπακούμε στους νόμους του κράτους, ακόμη κι αν η διακυ-
βέρνηση δεν είναι τέλεια. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό οι Χριστιανοί να είναι καλοί πολίτες 
ακόμη και στις λιγότερο ιδανικές πολιτικές καταστάσεις; Τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε, έστω και στο ελάχιστο, την 
κοινωνία μας; 
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Δευτέρα 17 Απριλίου 
 

ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-23. Πώς κατανοούμε το περιεχόμενο 
αυτών των εδαφίων; Ποια αρχή μπορούμε να υιοθετήσουμε; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μετά από μία προσεκτική ανάγνωση της Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-23 βλέ-
πουμε πως ο Πέτρος δεν εγκρίνει τη δουλεία, αλλά δίνει πνευματι-
κές συμβουλές στο πώς να αντιμετωπιστούν δύσκολες καταστά-
σεις που δεν μπορούν να αλλάξουν. Η λέξη «οικέται» που συνα-
ντάμε στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 18 αφορούσε τους δούλους του σπιτιού. Ο 
όρος δούλος εμφανίζεται και στην Εφεσ. 6/ς’ 5, όπου και εκεί δίνο-
νται συμβουλές προς τους δούλους. 
Στη Ρωμαϊκή επικράτεια, σύμφωνα με το νόμο, οι δούλοι ήταν υπό 
τον απόλυτο έλεγχο του κυρίου τους που είχε τη δυνατότητα να 
τους φερθεί καλά ή πολύ σκληρά. Οι δούλοι μπορεί να πρέρχονταν 
από αιχμαλωσία, να ήταν παιδιά δούλων ή να πουλήθηκαν για την 
αποπληρωμή χρεών. Σε ορισμένους δούλους αναθέτονταν μεγά-
λες ευθύνες. Κάποιοι διαχειρίζονταν τις μεγάλες περιουσίες των 
κυρίων τους, ενώ υπήρχαν και δούλοι που εκπαίδευαν τα παιδιά 
των κυρίων τους. Η ελευθερία του δούλου μπορούσε να εξαγορα-
στεί. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την αλληγορία για να περιγρά-
ψει το έργο του Ιησού (Εφεσ. 1/α’ 7, Ρωμ. 3/γ’ 24, Κολ. 1/α’ 14). 
Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αρκετοί από τους πρώτους Χριστι-
ανούς ήταν δούλοι. Έτσι, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα 
που δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Εκείνοι που είχαν την ατυχία να 
έχουν σκληρούς και παράλογους κυρίους, βρίσκονταν σε ιδιαίτερα 
δύσκολη θέση, αλλά και εκείνοι με καλύτερους κυρίους αντιμετώπι-
ζαν δυσκολίες. Οι οδηγίες του Πέτρου στους Χριστιανούς δούλους 
ήταν σύμφωνες με άλλες δηλώσεις της Καινής Διαθήκης. Θα έ-
πρεπε να υποταχθούν και να υπομένουν, όπως ακριβώς έκανε και 
ο Χριστός (Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-20). Δεν τίθεται θέμα για εκείνους που 
τιμωρούνταν επειδή έσφαλλαν. Το αληθινό πνεύμα του Χριστού 
φανερώνεται σε εκείνους που υπέφεραν άδικα. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις οι Χριστιανοί, όπως ο Ιησούς, δεν πρέπει να ανταποδώ-
σουν την κακοποίηση, ούτε να απειλήσουν, αλλά να παραδώσουν 
τον εαυτό τους «εις τον κρίνοντα δικαίως» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 23). 
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνουν στην πράξη τα λόγια του Πέτρου; Δεν πρέ-
πει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας; Συζητήστε το. 
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Τρίτη 18 Απριλίου 
 

ΑΝΔΡΟΓΥΝΑ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 1-7. Ποια ιδιαίτερη περίπτωση αναφέρει ο 
Πέτρος σ’ αυτήν την περικοπή; Πώς τα λόγια του βρίσκουν εφαρ-
μογή στα ανδρόγυνα της εποχής μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο σ’ αυτό το κείμενο που μας βοη-
θάει να καταλάβουμε το ζήτημα το οποίο πραγματεύεται ο Πέτρος 
στην Α’ Πέτρ. 3/γ’ 1-7. Στο εδ. 1 ο Πέτρος αναφέρεται στους συζύ-
γους που «απειθώσιν εις τον λόγον», και στο πώς πρέπει να συ-
μπεριφέρεται η σύζυγος που είναι Χριστιανή στον άνδρα της που 
δεν είναι. 
Μία Χριστιανή θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στο γάμο με 
έναν σύζυγο που δεν έχει την ίδια πίστη. Τι πρέπει να γίνει σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις; Πρέπει να τον χωρίσει; Ο Πέτρος, όπως και αλλού 
ο Παύλος, δεν προτείνει τον χωρισμό (δείτε Α’ Κορ. 7/ζ’ 12-16). 
Απεναντίας, τις παροτρύνει για μία υποδειγματική ζωή. Ο ρόλος 
της γυναίκας κατά τον 1

ο
 αιώνα στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κα-

θοριζόταν κατά ένα μεγάλο μέρος από την εκάστοτε κοινωνία. Η 
Ρωμαϊκής καταγωγής γυναίκες για παράδειγμα, είχαν περισσότερα 
νομικά δικαιώματα από ό,τι οι γυναίκες στις οποίες απευθυνόταν ο 
Πέτρος. Ο Πέτρος παρακινεί τις Χριστιανές να τηρούν μία αξιοθαύ-
μαστη στάση. Τις προτρέπει να έχουν «καθαράν διαγωγήν» (εδ. 2). 
Προτείνει να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον στην εσωτερική 
ομορφιά από ό,τι στα περίτεχνα χτενίσματα, τα κοσμήματα και τα 
ακριβά ρούχα (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 3-5). Μία Χριστιανή πρέπει να ζει κατά 
τέτοιον τρόπο που να προάγει τον Χριστιανισμό στον άνδρα της. 
Τα λόγια του Πέτρου δεν πρέπει να εκληφθούν από τους άνδρες 
ως αφορμή να κακομεταχειριστούν, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, τις 
γυναίκες τους. Όπως επισημαίνει οι άνδρες πρέπει να δείχνουν 
κατανόηση στις γυναίκες τους (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 7). Κι ενώ ο Πέτρος 
αναφέρεται στις Χριστιανές τις παντρεμένες με άπιστους, μπορού-
με να δούμε και κάποια σημεία για τον ιδανικό Χριστιανικό γάμο: Οι 
Χριστιανοί σύντροφοι πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται, ζώντας 
μία ακέραιη ζωή καθώς λατρεύουν τον Θεό μέσα από τις καθημε-
ρινές τους δραστηριότητες.  
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Τετάρτη 19 Απριλίου 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Διαβάστε Ρωμ. 13/ιγ’ 1-7, Εφεσ. 5/ε’ 22-33, Α’ Κορ. 7/ζ’ 12-16 και 
Γαλ. 3/γ’ 27,28. Πώς σχετίζονται τα λόγια του Παύλου με του Πέ-
τρου στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 11 – 3/γ’ 7; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
Ο Παύλος αναφέρεται σε κάποια από τα θέματα που συναντάμε 
στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 11 – 3/γ’ 7 και αυτά που λέει συμφωνούν απόλυ-
τα με τις συμβουλές του Πέτρου. Για παράδειγμα, και ο Παύλος 
παρακινεί τους αναγνώστες του να υποτάσσονται στις εξουσίες 
(Ρωμ. 13/ιγ’ 1). Οι άρχοντες ορίζονται από τον Θεό και είναι ο φό-
βος των κακών έργων και όχι των καλών (Ρωμ. 13/ιγ’ 3). Επομέ-
νως, ο Χριστιανός πρέπει να αποδίδει «εις πάντας τα οφειλόμενα, 
εις όντινα οφείλετε τον φόρον, τον φόρον, εις όντινα τον δασμόν, 
τον δασμόν, εις όντινα τον φόβον, τον φόβον, εις όντινα την τιμήν, 
την τιμήν» (Ρωμ. 13/ιγ’ 7). 
Ο Παύλος επίσης λέει στις γυναίκες που είναι παντρεμένες με απί-
στους να ζούνε με παραδειγματικό τρόπο, γιατί με την καλή τους 
διαγωγή μπορεί να φέρουν τον άνδρα τους στη σωτηρία (Α’ Κορ. 
7/ζ’ 12-16). Το πρότυπο του Χριστιανικού γάμου, σύμφωνα με τον 
Παύλο, βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Οι άνδρες πρέπει να αγαπάνε 
τη γυναίκα τους όπως ο Χριστός την εκκλησία (Εφεσ. 5/ε’ 25). Ε-
πιπλέον, προτείνει οι δούλοι να υπακούνε στους κυρίους τους ό-
πως στον Χριστό (Εφεσ. 6/ς’ 5). 
Ο Παύλος ήθελε να είναι μέσα στα νομικά πλαίσια. Ήξερε τι μπο-
ρούσε να αλλάξει στην κοινωνία και τι όχι. Ωστόσο, είδε πως ο 
Χριστιανισμός θα μπορούσε να επηρεάσει την αντίληψη της κοινω-
νίας ως προς τους ανθρώπους. Όπως ο Ιησούς δεν προσπάθησε 
να ξεκινήσει κάποια πολιτική επανάσταση για να φέρει κοινωνικές 
αλλαγές, το ίδιο και ο Παύλος με τον Πέτρο. Η αλλαγή θα ερχόταν 
από την καλή επιρροή των πιστών στην κοινωνία. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γαλ. 3/γ’ 27-29. Παρότι πρόκειται για μία ξεκά-
θαρη θεολογική δήλωση, τι ισχυρές κοινωνικές επιπτώσεις έχει 
αυτή η περικοπή όσον αφορά το πώς πρέπει οι Χριστιανοί να σχε-
τίζονται ο ένας με τον άλλον λόγω των όσων έκανε ο Ιησούς για 
εκείνους; 
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Πέμπτη 20 Απριλίου 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
Παρά τις άσχημες εμπειρίες που είχαν με τις αρχές και τις εξουσίες, 
και παρότι γνώριζαν πόσο ατελείς ήταν, τόσο ο Παύλος όσο και ο 
Πέτρος, παρακίνησαν τους Χριστιανούς να υποταχθούν σ’ αυτές 
(Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17, Ρωμ. 13/ιγ’ 1-10). Οι Χριστιανοί, είπαν, πρέπει 
να πληρώνουν τους φόρους τους και να είναι συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους. Οι Χριστιανοί πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, 
πρότυπα πολιτών.  
Διαβάστε Πράξ. 5/ε’ 27-32. Πώς σχετίζονται τα λόγια του Πέτρου 
όσον αφορά την υποταγή στις εξουσίες (Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17) με τη 
στάση του ίδιου και των αποστόλων, σ’ αυτό το περιστατικό; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Η πρόοδος της Χριστιανικής εκκλησίας οδήγησε στη σύλληψη του 
Πέτρου και του Ιωάννη (Πράξ. 4/δ’ 1-4). Είχαν ανακριθεί από τους 
πρεσβυτέρους και το Συνέδριο, και ελευθερώθηκαν με την έντονη 
προειδοποίηση να σταματήσουν να κηρύττουν (Πράξ. 4/δ’ 5-23). 
Σύντομα τους συνέλαβαν ξανά και τους ρώτησαν γιατί δεν έκαναν 
αυτό που τους είχαν πει (Πράξ. 5/ε’ 28). Ο Πέτρος απάντησε, 
«Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους αν-
θρώπους» (Πράξ. 5/ε’ 29). 
Ποια σημαντική αλήθεια βρίσκουμε σ’ αυτά τα λόγια; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος δεν ήταν υποκριτής. Μεταξύ του Θεού και των ανθρώ-
πων, η επιλογή πάντοτε είναι ξεκάθαρη. Μέχρι όμως να έρθει η 
στιγμή της εκλογής οι Χριστιανοί πρέπει να είναι υποταγμένοι στην 
κυβέρνηση, ακόμη και αν θέλουν να φέρουν κοινωνικές αλλαγές. 
Όταν πρόκειται για ηθικά ζητήματα, οι Χριστιανοί πρέπει να στέκο-
νται στην πλευρά του νόμου και να εκδηλώνουν τις αρχές και τις 
διδασκαλίες του Ιησού. Το πώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες, αλλά το να είσαι καλός και πιστός πολίτης δεν 
σημαίνει αυτομάτως πως ως Χριστιανός δεν μπορείς ή δεν πρέπει 
να βελτιώσεις την κοινωνία. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Λευιτ. 19/ιθ’ 18 και Ματθ. 22/κβ’ 39. Τι είδους 
αλλαγές περιλαμβάνει η εντολή να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως 
τον εαυτό μας, οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή του; 
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Παρασκευή 21 Απριλίου           Δύση ηλίου: 20:06’ 
 
Περαιτέρω μελέτη:  
 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 695-719, 732-757. 
Η Ε. Χουάιτ παροτρύνει τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας να 
είναι σωστοί πολίτες και υπάκουοι στους νόμους του κράτους. Μά-
λιστα, είπε να μην παραβαίνουν τους τοπικούς νόμους σχετικά με 
την αργία της Κυριακής, τηρώντας συγχρόνως την ημέρα του Σαβ-
βάτου. Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ανέφερε ξεκάθαρα 
ότι δεν έπρεπε να υποταχθούν στο νόμο. Εάν ένας δούλος δραπέ-
τευε, ο νόμος απαιτούσε να επιστρέψει στον κύριό του. Τάχθηκε 
εναντίον αυτού του νόμου και είπε στους Χριστιανούς Αντβεντιστές 
να μην υπακούσουν, παρά τις συνέπειες: «Όταν οι νόμοι των αν-
θρώπων έρχονται σε αντίθεση με το νόμο και τον Λόγο του Θεού, 
εμείς πρέπει να δείξουμε υπακοή στον Θεό ανεξαρτήτου τις συνέ-
πειες. Ο νόμος του κράτους απαιτεί να παραδώσουμε τον δούλο 
στον κύριό του. Δεν πρέπει να υπακούσουμε, ανεξαρτήτου τις συ-
νέπειες. Ο δούλος δεν είναι περιουσία κανενός. Ο Θεός είναι ο Κύ-
ριός του και ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πάρει την κυρι-
αρχία του Θεού και να τον διεκδικήσει για δικό του.» Testimonies 
for the Church, τομ. 1, σ. 201, 202. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Δεν πρέπει οι Χριστιανοί να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους; Σκεφτείτε: Ποια είναι τα δικαιώματά μας; 
2.  Σκεφτείτε παραδείγματα Χριστιανών που με την καλή τους ε-
πιρροή βελτίωσαν την κοινωνία. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από 
αυτά τα παραδείγματα; 
3.  Τι παραδείγματα Χριστιανών έχουμε που αντί να βελτιώσουν 
την κοινωνία, συναίνεσαν με το κακό και μάλιστα το δικαιολόγησαν; 
Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά τα παραδείγματα;  
4.  Στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 17 διαβάζουμε: «Τον βασιλέα τιμάτε». Αυτο-
κράτορας εκείνη την περίοδο ήταν ο Νέρωνας, ένας από τους πιο 
διεφθαρμένους και κακούς ανθρώπους. Τι μπορούμε να διδαχθού-
με από αυτό; Πώς τα λόγια του Πέτρου, «πάντας τιμήσατε», βοη-
θούν να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που θέλει να μας πει; 
5.  Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 21-25. Πώς εμπερικλείεται το μήνυμα 
του ευαγγελίου σ’ αυτά τα εδάφια; Τι ελπίδα μας δίνουν; Τι μας 
καλούν να κάνουμε; Κατά πόσο το εφαρμόζουμε; 
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22 Απριλίου – 28 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
5. ΖΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους 
δικαίους, και τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών, το δε πρόσωπον 
του Κυρίου είναι κατά των πραττόντων κακά.» Α’ Πέτρου 3/γ’ 12.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8-
12, Γαλ. 2/β’ 20, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1,2, Ρωμ. 6/ς’ 1-11, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 3-
11, Β’ Σαμ. 11/ια’ 4. 
 
Οι Βιβλικοί συγγραφείς γνώριζαν την αμαρτωλή κατάσταση της 
ανθρωπότητας. Άλλωστε και οι ίδιοι συναισθάνονταν τη δική τους 
αμαρτωλή κατάσταση (δείτε Α’ Τιμ. 1/α’ 15). Επίσης, ήξεραν πόσο 
σοβαρό ήταν το ζήτημα της αμαρτίας, αφού για τη λύση του ήταν 
απαραίτητη η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Τόσο τρομερή 
είναι η αμαρτία! 
Ωστόσο, οι Βιβλικοί συγγραφείς γνώριζαν και την δύναμη του Χρι-
στού να αλλάζει και να αναγεννά τους ανθρώπους. 
Αυτήν την εβδομάδα, ο Πέτρος συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο: το είδος 
της νέας ζωής που θα έχουν οι Χριστιανοί, αφού βαπτιστούν και 
παραδοθούν στον Χριστό. Για την ακρίβεια, η αλλαγή στη ζωή τους 
θα είναι τόσο μεγάλη που θα είναι ορατή στους άλλους. Ο Πέτρος 
πουθενά δεν λέει ότι η αλλαγή θα είναι εύκολη. Αντιθέτως, αναφέ-
ρει ότι είναι αναγκαίο η σάρκα να υποφέρει (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1) για να 
έχουμε την υποσχόμενη νίκη. 
Ο Πέτρος αναφέρεται και σε ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην Αγία 
Γραφή, την ύπαρξη της αγάπης στη ζωή του πιστού. «Η αγάπη 
θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 8). Όταν αγαπάμε, 
όταν συγχωρούμε, τότε κατανοούμε ό,τι έκανε και εξακολουθεί να 
κάνει ο Ιησούς για εμάς. 
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Κυριακή 23 Απριλίου 
 

«ΓΙΝΕΣΘΕ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ» 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8-12. Τι λέει ο Πέτρος για το πώς πρέπει να 
ζούνε οι Χριστιανοί; Γιατί επαναλαμβάνει πράγματα που έχει ήδη 
γράψει στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 20,21; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος ξεκινάει με την προτροπή «γίνεσθε ομόφρονες». Φυσικά, 
δεν εννοεί πως όλοι πρέπει να σκέφτονται, να ενεργούν και να πι-
στεύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το καλύτερο παράδειγμα για 
αυτήν την ιδέα, το βρίσκουμε στην Α’ Κορ. 12/ιβ’ 1-26. Εκεί, ο Παύ-
λος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του σώματος που αποτελείται 
από πολλά μέλη. Υπάρχουν χέρια και μάτια που μαζί αποτελούν 
όλο το σώμα. Έτσι και η εκκλησία αποτελείται από άτομα με δια-
φορετικά πνευματικά χαρίσματα που εργάζονται μαζί, δημιουργώ-
ντας μία ενωμένη κοινότητα. 
Όπως έχει δυστυχώς δείξει η ιστορία της Χριστιανικής εκκλησίας η 
ενότητα αυτή δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί. Ο Πέτρος προειδο-
ποιεί τους αναγνώστες του να μην αντιμάχονται και τους λέει πώς 
μπορούν να προβάλλουν αυτό το Χριστιανικό ιδανικό μένοντας 
ενωμένοι. Για παράδειγμα, οι Χριστιανοί πρέπει να είναι ‘‘συμπα-
θείς’’ (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Όταν δηλαδή ένας Χριστιανός υποφέρει, και 
οι άλλοι να συμπάσχουν μαζί του, και όταν ένας χαίρεται, και οι 
άλλοι να χαρούν μαζί του (συγκρίνετε με Α’ Κορ. 12/ιβ’ 26). Μέσα 
από την συμπάθεια μπορούμε να δούμε τα πράγματα από την ο-
πτική των άλλων, ένα σημαντικό βήμα για την ενότητα. Στη συνέ-
χεια, ο Πέτρος λέει να είναι «φιλάδελφοι» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Ο Ιη-
σούς είπε πως οι άνθρωποι θα αναγνωρίζουν τους μαθητές Του 
από την αγάπη που θα δείχνουν ο ένας στον άλλον (Ιωάν. 13/ιγ’ 
35). Επιπλέον, ο Πέτρος λέει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να είναι «εύ-
σπλαχνοι» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Να δείχνουν κατανόηση στις δυσκολίες 
και στις αποτυχίες των άλλων. 
«Σταυρώστε το εγώ. Θεωρήστε τους άλλους καλύτερους από σας. 
Έτσι, θα έρθετε σε ενότητα με το Χριστό. Ενώπιον του ουράνιου 
σύμπαντος, ενώπιον της εκκλησίας και του κόσμου, θα φέρετε την 
αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι είστε υιοί και θυγατέρες του Θεού. Ο 
Θεός θα δοξασθεί με το παράδειγμα που παραθέτετε.» Ε. Χουάιτ, 
Προτροπές προς την Εκκλησία, τομ. 9, σ. 141. 
ΣΚΕΨΗ: Συνηθίζουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Πέτρος εδώ, 
«μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού»; (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 9). Πώς ο θάνα-
τος του εγώ θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε αυτά τα λόγια; Πώς 
μπορεί το εγώ να πεθάνει; (Δείτε Γαλ. 2/β’ 20). 
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Δευτέρα 24 Απριλίου 
 

«Ο ΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ» 
 
Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας, και η ελπίδα μας για σωτη-
ρία βρίσκεται σ’ Αυτόν και στην δικαιοσύνη Του, η οποία μας πλαι-
σιώνει και μας καθιστά δίκαιους ενώπιον του Θεού. Χάρη του Ιη-
σού, «ο Θεός σε δέχεται σαν να μην είχες ποτέ αμαρτήσει.» Ε. 
Χουάιτ, Β.Χ. σ. 52. Η χάρη του Θεού όμως δεν τελειώνει με τη 
συγχώρεση των αμαρτιών μας. Ο Θεός μάς δίνει και τη δύναμη για 
νίκη κατά της αμαρτίας. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18, 21, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1, 2 και Ρωμ. 6/ς’ 1-11. 
Τι είναι αυτό που συνδέει τη θλίψη με τη νίκη κατά της αμαρτίας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18, συναντάμε τον όρο «άπαξ» (μια για πάντα) 
όσον αφορά τη φύση της θυσίας του Ιησού. Μ’ αυτόν τον όρο ο 
Πέτρος τονίζει τη φύση της θλίψης του Ιησού και της θυσίας Του 
για εμάς. Με τη φράση «Επειδή λοιπόν», στην Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1, ο 
Πέτρος συνδέει τα εδ. 1,2 αυτά που είπε στα 3/γ’ 18-22. Στα πρω-
τύτερα εδάφια τονίζει πως ο Χριστός υπέφερε για τις αμαρτίες μας 
για να φέρουμε δόξα στον Θεό (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18), «του οποίου αντί-
τυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 21). 
Η βάπτιση μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα των 
λόγων του Πέτρου, «…διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από 
της αμαρτίας» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1). Με την βάπτιση, ο Χριστιανός συμ-
μετέχει στη θλίψη, στο θάνατο, και στην ανάσταση του Ιησού, και 
επιλέγει να ζει «τον εν σαρκί επιλοιπόν χρόνον, ουχί πλέον εν ταις 
επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ' εν τω θελήματι του Θεού» (Α’ 
Πέτρ. 4/δ’ 2). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καθημερινή 
παράδοση του εαυτού μας στον Κύριο και τη σταύρωση της σάρ-
κας «ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας» (Γαλ. 5/ε’ 24). Στη Ρωμ. 
6/ς’ 1-11 ο Παύλος λέει ότι με την βάπτιση συμμετέχουμε στον θά-
νατο και στην ανάσταση του Ιησού. Με την βάπτιση πεθαίνουμε ως 
προς την αμαρτία, και αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μας. Τα λόγια 
του Παύλου, «φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την α-
μαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου 
ημών» (Ρωμ. 6/ς’ 11), είναι το μυστικό για την Χριστιανική ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: Πότε ήταν η τελευταία φορά που υποφέρατε προκειμένου 
να νικήσετε την αμαρτία; Τι δείχνει η απάντησή σας για την Χριστι-
ανική σας ζωή; 
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Τρίτη 25 Απριλίου 
 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 
 

Με τον Χριστό έχουμε νέα ζωή, νέα αρχή, αναγεννιόμαστε. Για 
όσους δέχτηκαν τον Χριστό ενήλικες, σημαίνει ότι θα ζουν διαφο-
ρετικά από πριν. Όλοι μας λίγο πολύ ακούσαμε ιστορίες ανθρώ-
πων που ήταν στον κόσμο και η ζωή τους άλλαξε ριζικά λόγω της 
σώζουσας χάρης του Ιησού. Μετά την αναφορά στην παράδοσή 
μας στον Ιησού και τη νέα ζωή που μας προσφέρει, ο Πέτρος α-
ναφέρεται στις αλλαγές που θα έρθουν στη ζωή μας.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 3-6. Τι αλλαγές θα έρθουν στη ζωή του πι-
στού και ποια θα είναι η ανταπόκριση των άλλων σ’ αυτές τις αλ-
λαγές; 
…………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………… 
Οι τρεις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Πέτρος σχετικά με την κα-
τάχρηση του αλκοόλ είναι, «οινοποσίαις», «κώμοις», «συμποσί-
οις». Σήμερα θα λέγαμε πως οι μέρες του γλεντιού τελείωσαν. Για 
την ακρίβεια, σύμφωνα με τον Πέτρο, οι αλλαγές στον άνθρωπο 
πρέπει να είναι ορατές ώστε οι γνωστοί του να «παραξενεύονται» 
που δεν συμμετέχει πλέον σ’ όλα αυτά (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 4). Εδώ βλέ-
πουμε την ευκαιρία για μαρτυρία στους άπιστους χωρίς να χρεια-
στεί να κηρύξουμε. Η ευσεβής Χριστιανική ζωή είναι η καλύτερη 
μαρτυρία από όλα τα κηρύγματα του κόσμου. 
Τι λέει ο Πέτρος σ’ αυτά τα εδάφια για την κρίση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Εδώ, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής (Ιωάν. 5/ε’ 29, Β’ 
Κορ. 5/ε’ 10, Εβρ. 9/θ’ 27), ο Πέτρος τονίζει ότι μία μέρα θα κρι-
θούμε για τα έργα της σάρκας (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 2). Όταν αναφέρει ότι 
το ευαγγέλιο κηρύχθηκε «και προς τους νεκρούς» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 6), 
στην ουσία λέει πως οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει, είχαν ενόσω 
ζούσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σώζουσα χάρη του Θεού. 
Επομένως, δίκαια ο Θεός μπορεί να τους κρίνει.  
ΣΚΕΨΗ: Ως Χριστιανοί, πόσο διαφορετικά ζείτε σε σχέση με το 
παρελθόν; Τι διαφορά έχει κάνει ο Ιησούς στη ζωή σας; 
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Τετάρτη 26 Απριλίου 
 

ΣΑΡΚΙΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ 
 

Στη λίστα με όλα τα κακά πράγματα που έκαναν οι άνθρωποι στο 
παρελθόν πριν πιστέψουν στον Ιησού, ο Πέτρος αναφέρει και τις 
σεξουαλικές αμαρτίες. 
Διαβάστε ξανά Α’ Πέτρ. 4/δ’ 3. Σε ποιες αμαρτίες αναφέρεται εδώ;  
……………………..……………………………………………………… 
Δύο όροι που έχουν σεξουαλική σημασία είναι οι «ασελγείαις» και 
«επιθυμίαις». Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο οι Χριστιανοί να παρερ-
μηνεύσουν την σεξουαλική επιθυμία. Η Αγία Γραφή δεν καταδικάζει 
την ερωτική επαφή. Απεναντίας, ο Θεός δημιούργησε την γενετή-
σια πράξη και έδωσε την σεξουαλικότητα στον άνθρωπο να είναι 
μία μεγάλη ευλογία. Η γενετήσια πράξη υπήρχε από την αρχή, 
στον κήπο της Εδέμ. «Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πα-
τέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέλει προσκολληθή εις την 
γυναίκα αυτού· και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν. Ήσαν δε 
και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ησχύνοντο.» 
(Γέν. 2/β’ 24,25). Σκοπός ήταν η ένωση του άνδρα και της γυναίκα 
σε μία δέσμευση ζωής η οποία προετοίμαζε το καλύτερο περιβάλ-
λον για την ανατροφή των παιδιών. Και αυτή η εγγύτητα και η οι-
κειότητα θα αντικατόπτριζε τη σχέση που ο Θεός θέλει να έχει με 
τα παιδιά Του (δείτε Ιερ. 3/γ’, Ιεζ. 16/ις’ Ωσ. 1-3/α’-γ’). 
Μέσα στα πλαίσια του γάμου, μεταξύ άνδρας και γυναίκας, η σε-
ξουαλική επιθυμία είναι ευλογία. Διαφορετικά, μπορεί να γίνει μία 
από τις πιο καταστρεπτικές δυνάμεις στον κόσμο. Οι καταστρεπτι-
κές συνέπειες αυτών των αμαρτιών ξεπερνάνε κάθε ανθρώπινο 
υπολογισμό. Όλοι λίγο πολύ έχουμε δει ανθρώπους να καταστρέ-
φονται από την κακή χρήση αυτού του σπουδαίου δώρου. 
Τι κοινό έχουν τα ακόλουθα εδάφια; Β’ Σαμ. 11/ια’ 4, Α’ Κορ. 5/ε’ 1, 
Γεν. 19/ιθ’ 5, Α’ Κορ. 10/ι’ 8. 
…………………………………………………………………………….. 
Φυσικά, δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει τις Βιβλικές ιστορίες για να 
δει τον πόνο και την θλίψη που προκαλούν αυτές οι αμαρτίες. Ω-
στόσο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σίγουρα οι αμαρτίες 
αυτής της φύσεως έχουν αρνητικές συνέπειες στους ανθρώπους, 
και η κοινωνία τείνει να τις αποδοκιμάζει. Η αμαρτία όμως είναι α-
μαρτία, και ο θάνατος του Χριστού πλαισιώνει και αυτές τις αμαρτί-
ες. Ως Χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σ’ 
αυτό το ευαίσθητο σημείο. Να βεβαιωθούμε πρώτα ότι αφαιρέσαμε 
τη δοκό από το μάτι μας, για να βγάλουμε μετά το ξυλάκι από το 
μάτι του αδερφού μας (Λουκ. 6/ς’ 42). 
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Πέμπτη 27 Απριλίου 
 

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ 
 
Ακόμη και στην εποχή του Πέτρου, οι Χριστιανοί ζούσαν με την 
προσμονή της επικείμενης επιστροφής του Ιησού και το τέλος του 
κόσμου. Στην Α’ Πέτρ. 4/δ’ 7 διαβάζουμε «Πάντων δε το τέλος ε-
πλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προ-
σευχάς». Με άλλα λόγια, να είστε έτοιμοι για το τέλος. Και το «τέ-
λος» απέχει για όλους μας όσο ο θάνατος. Από τη στιγμή που θα 
πεθάνουμε – είτε χίλια χρόνια περάσουν, είτε μερικές μέρες – το 
επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι η Δευτέρα Παρουσία του Ιη-
σού και το τέλος του κόσμου. 
Πώς πρέπει να ζούνε οι Χριστιανοί, δεδομένου ότι «πάντων δε το 
τέλος επλησίασε»; Δείτε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 7-11. 
…………………………………………………….……………………… 
Πέρα του ότι πρέπει με σωφροσύνη να αγρυπνούμε στις προσευ-
χές, ως Χριστιανοί πρέπει να έχουμε «ένθερμον την εις αλλήλους 
αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» (Α’ Πέτρ. 
4/δ’ 8). 
Τι σημαίνει αυτό; Πώς η αγάπη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρ-
τιών; Η απάντηση βρίσκεται στο κείμενο που παραθέτει ο Πέτρος, 
«Το μίσος διεγείρει έριδας· αλλ' η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλ-
ματα» (Παρ. 10/ι’ 12). Όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, πιο εύκολα 
συγχωρούμε εκείνους που μας πλήγωσαν και μας πρόσβαλλαν. Η 
αγάπη ωθεί τον Χριστό να μας συγχωρέσει, και έτσι η αγάπη είναι 
που πρέπει να ωθήσει και εμάς στο να συγχωρούμε τους άλλους. 
Όπου υπερτερεί η αγάπη, μικρά ή ακόμη και μεγάλα παραπτώμα-
τα, μπορούν να παραμεριστούν και να συγχωρηθούν. 
Ο Πέτρος, όπως έκανε ο Ιησούς και ο Παύλος, αναφέρει πως όλος 
ο νόμος εμπεριέχεται στην υποχρέωση να αγαπάμε τον Θεό με 
όλη μας την καρδιά, και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας 
(Ματθ. 22/κβ’ 34-39, Ρωμ. 13/ιγ’ 8-10). 
Ο Πέτρος επίσης, παρακινεί τους Χριστιανούς να είναι φιλόξενοι. Η 
Δευτέρα Παρουσία μπορεί να πλησιάζει, ωστόσο αυτό δεν αποτε-
λεί λόγος οι Χριστιανοί να είναι αντικοινωνικοί. Και όταν οι Χριστια-
νοί μιλούν, πρέπει να το κάνουν ως κάποιοι που φέρνουν τα λόγια 
του Θεού. Με άλλα λόγια, η κρισιμότητα της εποχής απαιτεί την 
διακήρυξη πνευματικών αληθειών. 
ΣΚΕΨΗ: «Η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών». Σας έχουν 
αδικήσει; Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε την αγάπη που καλύπτει 
αυτήν την αμαρτία; Γιατί είναι προς όφελός σας να το κάνετε; 
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Παρασκευή 28 Απριλίου           Δύση ηλίου: 20:12’ 
 

Περαιτέρω μελέτη:  
«Η αγάπη που μακροθυμεί και αγαθοποιεί, δεν θα μεγαλοποιήσει 
το πταίσμα σε ασυγχώρητο αδίκημα, ούτε θα εκμεταλλευτεί τα λά-
θη των άλλων. Η Αγία Γραφή μάς διδάσκει ότι πρέπει να αντιμε-
τωπίζουμε τα σφάλματα με υπομονή και κατανόηση. Ακολουθώ-
ντας την σωστή πορεία, μπορεί να κερδίσουμε την φαινομενικά 
αμετανόητη καρδιά στον Χριστό. Η αγάπη του Χριστού καλύπτει 
πλήθος αμαρτιών. Η χάρη Του ποτέ δεν θα εκθέσει τα λάθη των 
άλλων, εκτός εάν έχει θετικό αντίκτυπο.» Ε. Χουάιτ, Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, σ. 267. 
Θυμηθείτε τον Ιησού και την μοιχαλίδα γυναίκα (Ιωάν. 8/η’ 1-11). 
Συνήθως όταν διαβάζουμε αυτήν την ιστορία βλέπουμε την χάρη 
του Χριστού σε μία αμαρτωλή γυναίκα, και αυτό είναι αλήθεια. Υ-
πάρχει όμως και ένα βαθύτερο μήνυμα. Γιατί ο Ιησούς αντιμετώπι-
σε τους κατηγόρους της γυναίκας γράφοντας στο έδαφος «τα ένο-
χα μυστικά της ζωής τους» (Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 434), ενώ με τα λό-
για Του θα μπορούσε άμεσα να τους εκμηδενίσει; Γιατί δεν τους 
κατηγόρησε ευθέως, αναφέροντας σε όλους τις αμαρτίες τους, οι 
οποίες μπορεί να ήταν και χειρότερες από της μοιχαλίδας; Αντιθέ-
τως, ο Ιησούς έδειξε πως ήξερε την υποκρισία και την κακία τους, 
χωρίς ωστόσο να τους εκθέσει. Ίσως ήθελε να τους προσεγγίσει 
δείχνοντάς τους ότι γνώριζε τους σκοπούς τους και ότι τους μία 
ευκαιρία να σωθούν. Τι σπουδαίο μάθημα για όλους εμάς όταν 
αντιμετωπίζουμε άτομα που έχουν αμαρτήσει! 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Συζητήστε πάνω στο θέμα της ενότητας σε σχέση με την ομοι-
ομορφία. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να έχουμε τον ίδιο 
τρόπο σκέψης για να λειτουργήσουμε ως εκκλησία; Εάν ναι, ποιες 
είναι αυτές, και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την ομοιο-
μορφία; Από την άλλη πλευρά, σε ποιες περιπτώσεις η ποικιλία 
απόψεων δεν είναι επιζήμια αλλά μάλλον ωφέλιμη; 
2.  Ποια είναι η εμπειρία σας ως «παθών κατά σάρκα» που «έ-
παυσεν από της αμαρτίας»; Ποια είναι η σημασία; Μπορεί η δύνα-
μη του Θεού να αλλάζει τη ζωή μας αυτομάτως δίχως να μας προ-
καλέσει πόνο και να έχουμε νίκη; Εάν όχι, γιατί; 
3.  Δείτε τις καταστρεπτικές συνέπειες του αλκοόλ στη ζωή τόσων 
ανθρώπων. Τι μπορούμε να κάνουμε ως εκκλησία για να βοηθή-
σουμε όσους κινδυνεύουν από αυτόν τον εθισμό; Τι μπορούμε να 
κάνουμε για να προστατέψουμε τους νέους ώστε να μην πέσουν 
στην παγίδα να πειραματιστούν, αλλά να αποφύγουν αυτό το κακό; 
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29 Απριλίου – 5 Μαΐου                                    Σάββατο απόγευμα 
 

6. ΥΠΟΦΕΡΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο 
Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς, διά να 
ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού.» Α’ Πέτρου 2/β’ 21. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 1/α’ 6, 
3/γ’ 13-22, Β’ Τιμ. 3/γ’ 12, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 12-14, Αποκ. 12/ιβ’ 17, Α’ 
Πέτρ. 4/δ’ 17-19. 
 
Ο διωγμός των πρώτων Χριστιανών είναι γνωστός σε όλους μας. 
Η Αγία Γραφή, και ειδικότερα το βιβλίο των Πράξεων, δίνουν κά-
ποιες πληροφορίες για το τι περίμενε την εκκλησία. Διωγμός, και 
θλίψη υπήρχε και στη ζωή των Χριστιανών που ο Πέτρος απευθυ-
νόταν. 
Στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 6, 7 διαβάζουμε, «Διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν 
και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς, 
ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυ-
σίον το φθειρόμενον, διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έ-
παινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός». Και 
προς το τέλος της επιστολής του βλέπουμε την ίδια ιδέα, «Ο δε 
Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού 
δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας 
τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση» (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 10). 
Σ’ αυτήν την μικρή επιστολή υπάρχουν τρεις περικοπές που ανα-
φέρονται στη θλίψη των πιστών για τον Χριστό (Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-
25, 3/γ’ 13-21, 4/δ’ 12-19). Η θλίψη που είναι αποτέλεσμα διωγ-
μού, είναι το βασικό θέμα της Α’ Πέτρου επιστολής, και αυτό κα-
λούμαστε να μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα. 
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Κυριακή 30 Απριλίου 
 

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 6, 5/ε’ 10. Για ποιο πράγμα μιλάει εδώ ο 
Πέτρος και πώς ζήτησε από τους αναγνώστες του να το αντιμετω-
πίσουν; 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως γνωρίζουμε, εκείνη την εποχή εάν ήσουν Χριστιανός το πιο 
πιθανόν ήταν να είχες μαρτυρικό θάνατο. Κατά πόσο ήταν ασφα-
λείς οι Χριστιανοί φαίνεται από μία επιστολή προς τον Ρωμαίο Αυ-
τοκράτορα Τραϊανό. Αποστολέας της επιστολής ήταν ο Πλίνιος 
που εκείνη την περίοδο ήταν κυβερνήτης στον Πόντο και στη Βιθυ-
νία (111-113 μ. Χ.), δύο περιοχές που αναφέρονται και στην Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 1. 
Ο Πλίνιος ζήτησε από τον Τραϊανό οδηγίες για το τι να κάνει με 
όσους κατηγορούνταν ότι ήταν Χριστιανοί. Εξηγεί πως όσοι επέμε-
ναν ότι ήταν Χριστιανοί, θανατώθηκαν. Άλλοι που υπήρξαν αρχικά 
Χριστιανοί, δεν ήταν πλέον. Τους ανάγκαζε να προσφέρουν θυσίες 
στον αυτοκράτορα και σε άλλους θεούς, καθώς και να καταρα-
στούν τον Ιησού, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν ήταν Χριστια-
νοί. Η λατρεία σε έναν εν ζωή αυτοκράτορα ήταν μία πρακτική που 
σπανίως εφαρμοζόταν στην Ρώμη. Ωστόσο, στο ανατολικό μέρος 
της αυτοκρατορίας, όπου και η Α’ Πέτρου επιστολή απεστάλη, οι 
αυτοκράτορες όχι μόνο επέτρεπαν, αλλά και ενθάρρυναν την ανέ-
γερση ναών προς τιμήν τους. Επιβάλλοντας ο Πλίνιος στους Χρι-
στιανούς να αποδείξουν την αφοσίωσή τους στον Αυτοκράτορα 
προσφέροντας θυμίαμα και λατρεία στο άγαλμά του, ακολουθούσε 
μία πρακτική που εφαρμοζόταν στην Ασία. 
Υπήρχαν περίοδοι κατά τον πρώτο αιώνα όπου οι Χριστιανοί διέ-
τρεχαν σοβαρό κίνδυνο λόγω της πίστης τους. Αυτό φαίνεται ιδιαί-
τερα κατά την κυριαρχία του Αυτοκράτορα Νέρωνα (54-68 μ.Χ.) και 
του Δομιτιανού (81-96 μ.Χ.). Ωστόσο, ο διωγμός για τον οποίο δια-
βάζουμε στην Α’ Πέτρου επιστολή, φαίνεται να έχει περισσότερο 
τοπικό χαρακτήρα. Από τα λιγοστά παραδείγματα που αναφέρο-
νται στην επιστολή, βλέπουμε πως οι Χριστιανοί αντιμετώπιζαν 
ψευδείς κατηγορίες, διασυρμούς και μομφές (Α’ Πέτρ. 2/β’ 12, 3/γ’ 
9, 4/δ’ 14). Αν και οι δοκιμασίες ήταν έντονες, δεν φαίνεται να κατέ-
ληγαν σε φυλάκιση ή θάνατο, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
Παρόλα αυτά, οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα υπέφεραν λόγω της 
πίστης τους. Γι’ αυτό και ο Πέτρος δείχνει έντονη ανησυχία και εν-
διαφέρον καθώς γράφει αυτήν την επιστολή. 
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Δευτέρα 1 Μαΐου 
 

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 13-22. Πώς πρέπει να ανταποκρίνονται οι 
Χριστιανοί σε εκείνους που τους θλίβουν λόγω της πίστης τους; 
Πώς σχετίζεται η θλίψη του Ιησού με την θλίψη όσων υποφέρουν 
για την πίστη τους; 
……………………………………………………………………………. 
Όταν ο Πέτρος λέει, «Αλλ' εάν και πάσχητε διά την δικαιοσύνην, 
είσθε μακάριοι» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 14), στην πραγματικότητα επανα-
λαμβάνει τα λόγια του Ιησού, «μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δι-
καιοσύνης» (Ματθ. 5/ε’ 10). Στη συνέχεια, λέει πως οι Χριστιανοί 
δεν πρέπει να φοβούνται εκείνους που τους επιτίθονται, «αλλά ‘‘α-
γιάσατε Κύριον τον Θεόν’’ εν ταις καρδίαις υμών» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 
15). Αυτή η διαβεβαίωση του Ιησού στην καρδιά τους θα τους βοη-
θήσει να διώξουν τον φόβο που αντιμετωπίζουν από εκείνους που 
τους εναντιώνονται. Ο Πέτρος προτρέπει τους Χριστιανούς να είναι 
πάντοτε έτοιμοι να εξηγήσουν την ελπίδα που έχουν, αλλά να το 
κάνουν με ελκυστικό τρόπο – με πραότητα και φόβο (ο «φόβος» 
ορισμένες φορές έχει την έννοια του δέους, δείτε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 
15,16). Στη συνέχεια, επιμένει πως οι Χριστιανοί δεν πρέπει να 
δίνουν αφορμές στους άλλους για να τους κατηγορήσουν. Οφεί-
λουν να έχουν τη συνείδησή τους καθαρή (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 16). Αυτό 
είναι σημαντικό, γιατί έτσι, όσοι κατηγορούν τους Χριστιανούς θα 
ντραπούν από την άμεμπτη ζωή των Χριστιανών που κατηγόρη-
σαν. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία αξία για όσους υποφέρουν επειδή 
έσφαλλαν (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 17). Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να 
υποφέρεις επειδή έκανες το καλό και το σωστό. «Διότι καλήτερον 
να πάσχητε, εάν ήναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες, 
παρά κακοποιούντες» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 17). Ο Πέτρος στη συνέχεια 
χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Ιησού. Ο Ίδιος ο Χριστός υπέφερε 
λόγω της δικαιοσύνης Του. Η αγιοσύνη και η αγνότητα της ζωής 
Του ήταν μία διαρκής επίπληξη σε όσους Τον μισούσαν. Εάν κά-
ποιος υπέφερε επειδή έπραξε το σωστό, αυτός ήταν ο Ιησούς. Αλ-
λά η θλίψη Του ήταν και το μοναδικό μέσο για τη σωτηρία μας. Πέ-
θανε στη θέση των αμαρτωλών («ο δίκαιος υπέρ των αδίκων», Α’ 
Πέτρ. 3/γ’ 18), ώστε όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν να έχουν την υπό-
σχεση για αιώνια ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: Υποφέρατε ποτέ επειδή κάνατε το δίκαιο και το σωστό; Τι 
μάθατε από αυτήν την εμπειρία για το τι σημαίνει να είναι κανείς 
Χριστιανός που αντανακλά τον χαρακτήρα του Χριστού; 
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Τρίτη 2 Μαΐου 
 

ΕΝΤΟΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 12-14. Γιατί λέει ο Πέτρος ότι δεν πρέπει να 
τους εκπλήσσει η θλίψη τους; Δείτε επίσης Β’ Τιμ. 3/γ’ 12, Ιωάν. 
15/ιε’ 18. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος αναφέρει ξεκάθαρα πως με τους διωγμούς οι Χριστιανοί 
συμμετέχουν στην θλίψη του Χριστού. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. 
Αντιθέτως, όπως και ο Παύλος γράφει: «Και πάντες δε οι θέλοντες 
να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθή» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 
12). Ο Ιησούς προειδοποίησε τους ακολούθους Του γι’ αυτά που 
θα αντιμετώπιζαν: «Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν, και 
θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων 
των εθνών διά το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολ-
λοί, και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μισήσει αλλή-
λους.» (Ματθ. 24/κδ’ 9,10). 
«Το ίδιο θα συμβεί με όλους όσους θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν 
Χριστώ Ιησού. Ο διωγμός και η μομφή περιμένουν όλους όσους 
εμφορούνται από το Πνεύμα του Χριστού. Ο τρόπος του διωγμού 
αλλάζει κατά καιρούς, αλλά η αρχή – το πνεύμα δηλαδή που τον 
εμπνέει – είναι η ίδια που εξόντωσε τους εκλεκτούς του Θεού στην 
εποχή του Άβελ.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 510. 
Διαβάστε Αποκ. 12/ιβ’ 17. Τι διαβάζουμε για τον διωγμό των Χρι-
στιανών στον έσχατο καιρό; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Αναμφίβολα, για έναν πιστό Χριστιανό, ο διωγμός ακόμη και σήμε-
ρα είναι πραγματικότητα, και ο Πέτρος προειδοποιεί τους αναγνώ-
στες του για τον έντονο διωγμό που αντιμετωπίζουν. 
Οι διωγμοί πολλές φορές παραλληλίζονται με την φωτιά. Η φωτιά 
είναι καταστρεπτική, αλλά μπορεί να είναι και εξαγνιστική. Εξαρτά-
ται τι καίγεται. Τα σπίτια καταστρέφονται από την φωτιά, ενώ τα 
μέταλλα, όπως το ασήμι και ο χρυσός, καθαρίζονται. Παρότι κανείς 
δεν πρέπει να προκαλέσει τον διωγμό, ο Θεός μπορεί να τον χρη-
σιμοποιήσει για καλό. Έτσι, ο Πέτρος λέει στους αναγνώστες του: 
Ο διωγμός δεν είναι κάτι καλό, όμως μην αποθαρρύνεστε σαν να 
ήταν κάτι το παράδοξο. Προχωρήστε με πίστη. 
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε και να βο-
ηθήσουμε εκείνους που θλίβονται λόγω της πίστης τους; 
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Τετάρτη 3 Μαΐου 
 

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
Συγκρίνετε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 17-19 με Ησ. 10/ι’ 11,12 και Μαλ. 3/γ’ 1-6. 
Τι κοινό έχουν; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σε όλες αυτές τις περικοπές, η διαδικασία της κρίσης φαίνεται να 
ξεκινάει με τον λαό του Θεού. Ο Πέτρος μάλιστα συνδέει τη θλίψη 
των πιστών με την κρίση του Θεού. Για εκείνον, οι θλίψεις που οι 
Χριστιανοί βιώνουν, μπορεί και να μην είναι τίποτα άλλο από την 
κρίση του Θεού η οποία ξεκίνησε από τον οίκο του Θεού. «Ώστε 
και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύωνται τας 
εαυτών ψυχάς εις αυτόν ως εις πιστόν δημιουργόν εν αγαθοποιΐα» 
(Α’ Πέτρ. 4/δ’ 19). 
Διαβάστε Λουκ. 18/ιη’ 1-8. Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να 
καταλάβουμε την κρίση του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Κατά την Βιβλική εποχή, η εκδίκαση ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή. Η 
εικόνα της φτωχής χήρας στο Λουκ. 18/ιη’ 1-8 περιλαμβάνει την 
ευρύτερη στάση προς την κρίση. Η χήρα γνωρίζει ότι θα της απο-
δοθεί δικαιοσύνη, αρκεί να βρεθεί ο κριτής που θα αναλάβει την 
υπόθεσή της. Δεν έχει χρήματα ούτε επιρροή για να εισακουστεί η 
υπόθεσή της, αλλά με την επιμονή της πείθει τελικά τον κριτή να 
την δεχτεί και να της αποδώσει το δίκιο της. Και όπως λέει ο Ιη-
σούς, «ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυ-
του, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυ-
μή δι' αυτούς;» (Λουκ. 18/ιη’ 7). Η αμαρτία έφερε το κακό στον κό-
σμο και από τότε τα παιδιά του Θεού αποζητούν από Εκείνον την 
αποκατάσταση της δικαιοσύνης. 
«Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου; διότι 
είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυ-
νήσει ενώπιόν σου, διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν.» (Αποκ. 
15/ιε’ 4). 
ΣΚΕΨΗ: Ας αναλογιστούμε όλο το κακό που έχει συμβεί στον κό-
σμο και παραμένει ατιμώρητο. Γιατί είναι τόσο σημαντική η δικαιο-
σύνη και η δίκαιη κρίση του Θεού για εμάς τους Χριστιανούς; Τι 
ελπίδα μας δίνει η υπόσχεση ότι μία μέρα θα αποδοθεί δικαιοσύνη; 
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Πέμπτη 4 Μαΐου 
 

ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
 
Όπως είδαμε, ο Πέτρος γράφει στους πιστούς που υπέφεραν λόγω 
της πίστης τους. Και όπως η Χριστιανική ιστορία δείχνει, τα πράγ-
ματα χειροτέρεψαν. Σίγουρα πολλοί Χριστιανοί στα χρόνια που 
ακολούθησαν βρήκαν παρηγοριά και ελπίδα στα λόγια του Πέτρου, 
όπως και εμείς σήμερα. Γιατί υπάρχει θλίψη; Η ύπαρξή της βέβαια 
δεν είναι κάτι καινούριο. Το βιβλίο του Ιώβ, από τα πιο αρχαία βι-
βλία της Αγίας Γραφής, έχει ως βασικό του θέμα την θλίψη. Πραγ-
ματικά αν υπάρχει κάποιος, πέρα από τον Ιησού, ο οποίος δεν υ-
πέφερε «ως φονεύς, ή κλέπτης, ή κακοποιός, ή ως περιεργαζόμε-
νος τα αλλότρια» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 15), αυτός ήταν ο Ιώβ. Άλλωστε ο 
Ίδιος ο Θεός είπε για τον Ιώβ: «Έβαλες τον νούν σου επί τον δού-
λον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος 
άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν, και απεχόμενος από 
κακού;» (Ιώβ 1/α’ 8). Και παρόλα αυτά, πόσο υπέφερε ο Ιώβ! 
Πώς αυτά τα εδάφια απαντούν στο ερώτημα για την προέλευση 
της θλίψης; Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8, Αποκ. 12/ιβ’ 9, Αποκ. 2/β’ 10. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Με δύο λόγια, η θλίψη υπάρχει επειδή βρισκόμαστε στη μέση της 
Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ Χριστού και Σατανά. Δεν πρόκειται για 
μία μεταφορά, ένα σύμβολο για το καλό και το κακό στη φύση μας. 
Τόσο ο Ιησούς όσο και ο Διάβολος είναι πραγματικά πρόσωπα, και 
αντιμάχονται για τους ανθρώπους. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 19. Πώς μας βοηθούν τα λόγια του Πέτρου 
στα όσα αντιμετωπίζουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν υποφέρουμε, ιδιαίτερα όταν η θλίψη μας δεν είναι αποτέλε-
σμα δικών μας λανθασμένων ενεργειών, είναι φυσικό να αναρωτη-
θούμε όπως ο Ιώβ: Γιατί; Και συνήθως δεν παίρνουμε καμία απά-
ντηση. Σύμφωνα με τον Πέτρο, αυτό που μας μένει να κάνουμε, 
παρόλη τη θλίψη μας, είναι να εμπιστευτούμε τον Θεό «ως εις πι-
στόν δημιουργόν» και να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλό (Α’ 
Πέτρ. 4/δ’ 19). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί το να γνωρίζουμε προσωπικά τον Θεό και τον χαρα-
κτήρα Του είναι σημαντικό, ιδιαίτερα εάν υποφέρουμε; Πώς μπο-
ρούμε όλοι να μάθουμε καλύτερα τον Θεό και την αγάπη Του; 
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Παρασκευή 5 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:19’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: 
 
Την Κυριακή μιλήσαμε για τον διωγμό που αντιμετώπιζαν οι Χρι-
στιανοί. Παρακάτω είναι η συνέχεια της επιστολής του Πλίνιου 
προς τον αυτοκράτορα σχετικά με τους Χριστιανούς: «…εκείνο το 
οποίο έκανα προς εκείνους που μου έφερναν με την κατηγορία ότι 
ήταν Χριστιανοί, ήταν το εξής: Τους ανέκρινα για να μάθω εάν ήταν 
Χριστιανοί. Εάν ομολογούσαν, επαναλάμβανα την ερώτηση απει-
λώντας τους με θανατική ποινή. Εάν επέμεναν, διέταζα την εκτέλε-
σή τους. Ανεξάρτητα από την πίστη τους, σίγουρα άξιζαν την τιμω-
ρία, εξαιτίας της ισχυρογνωμοσύνης τους. Όσοι αρνούνταν ότι ήταν 
Χριστιανοί, ή υπήρξαν κατά το παρελθόν, επαναλάμβαναν μετά 
από εμένα μία δέηση προς τους θεούς, θυσίαζαν σ’ αυτούς καθώς 
και στο είδωλό σου. Επίσης, τους ανάγκαζα να καταραστούν τον 
Χριστό – κανένας Χριστιανός δεν επιτρέπεται να κάνει αυτές τις 
πράξεις – και έτσι μετά από όλα αυτά έκρινα ότι μπορούσαν να 
φύγουν. Όσον αφορά εκείνους που ήταν στο παρελθόν Χριστιανοί, 
κάποιοι για τρία χρόνια, άλλοι για περισσότερα – ακόμη και 25 
χρόνια – όλοι προσκύνησαν το είδωλό σου και των άλλων θεών 
και καταράστηκαν τον Χριστό.» Pliny Letters, βιβλίο 10:96 (τομ. 2, 
σ. 401-403). 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ποιο ήταν το βασικό ζήτημα που αντιμετώπιζαν οι Χριστιανοί 
σύμφωνα με την παραπάνω επιστολή του Πλίνιου; Τι ομοιότητες 
βρίσκουμε με τα γεγονότα των εσχάτων ημερών, όπως παρουσιά-
ζονται στην τριπλή αγγελία στην Αποκ. 14/ιδ’ 9-12; Τι καταλαβαί-
νουμε για τα ζητήματα που διακυβεύονται στην Μεγάλη Διαμάχη; 
2.  «Αυτοί που τιμούν τον νόμο του Θεού έχουν κατηγορηθεί σαν 
υπαίτιοι για τα δεινά του κόσμου και τώρα θα θεωρηθούν πρόξενοι 
των τρομερών θεομηνιών, της αιματοχυσίας, και του αλληλοσπα-
ραγμού που βύθισε στη συμφορά την ανθρωπότητα. Η δυναμική 
διάδοση της τελευταίας προειδοποιητικής αγγελίας προκάλεσε τον 
εξοργισμό των ασεβών. Η οργή τους στρέφεται εναντίον όλων ό-
σων δέχθηκαν την προειδοποίηση και ο Σατανάς θα διεγείρει σε 
μεγαλύτερη ακόμη ένταση το πνεύμα του μίσους και του κατατρεγ-
μού.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 733,734. Αν και δεν ξέρουμε πότε θα 
συμβούν όλα αυτά, πώς μπορούμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση της πίστης μας; Ποιο είναι 
το κλειδί της προετοιμασίας; 
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6 Μαΐου – 12 Μαΐου                                        Σάββατο απόγευμα 
 

7. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' 
αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.» Α’ Πέτρου 5/ε’ 7. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 5/ε’ 1-
10, Πράξ. 6/ς’ 1-6, Ιερ. 10/ι’ 21, Ματθ. 20/κ’ 24-28, Παρ. 3/γ’ 34, 
Αποκ. 12/ιβ’ 7-9. 
 
Μελέτες σχετικές με την ανάπτυξη της εκκλησίας, σχεδόν πάντοτε, 
δίνουν έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας. Η ηγε-
σία αυτή εμπνέεται από τον Θεό και τον Λόγο Του, και δίνει την 
ευκαιρία σε όλα τα μέλη να εξασκούν τα πνευματικά τους χαρίσμα-
τα για την εκπλήρωση της αποστολής του ευαγγελίου. 
Η ηγεσία της εκκλησίας όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Πολλές 
φορές, εθελοντές οι οποίοι είναι ήδη απασχολημένοι, αφιερώνουν 
τον χρόνο τους για να υπηρετήσουν σε μεγάλο βαθμό εκκλησίες. 
Όμως, τα μέλη πολλές φορές σταματούν να συναθροίζονται εάν 
συμβεί κάτι που δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Επιπλέον, ένας 
ηγέτης για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να είναι πνευματικός. 
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πέτρος απευθύνεται σε εκκλησίες 
που αντιμετώπιζαν διωγμούς. Τέτοιες στιγμές, οι ηγέτες της εκκλη-
σίας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Ποιος λοιπόν μπορεί να αναλάβει 
αυτό το έργο; 
Στην Α’ Πέτρ. 5/ε’ 1-10, ο Πέτρος αναφέρεται στο θέμα της Χριστι-
ανικής ηγεσίας σε τοπικό επίπεδο. Σ’ αυτά τα εδάφια αναφέρει κά-
ποια σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τόσο οι υ-
πεύθυνοι όσο και τα μέλη. Τα λόγια του Πέτρου είναι σημαντικά και 
για εμάς όπως ήταν και για εκείνους. 
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Κυριακή 7 Μαΐου 
 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 
Διαβάστε, Πράξ. 6/ς’ 1-6, 14/ιδ’ 23, 15/ιε’ 6, Α’ Τιμ. 5/ε’ 17, Α’ Πέτρ. 
5/ε’ 2. Τι πληροφορίες μας δίνουν αυτά τα εδάφια σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετώπιζε η πρώτη εκκλησία και τον ρόλο των 
υπευθύνων; 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..……… 
Το να πιστεύει ένα πλήθος ανθρώπων και να ενώνεται με την εκ-
κλησία, είναι μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Ωστόσο, η ραγδαία αύ-
ξηση μπορεί να φέρει και προβλήματα, όπως βλέπουμε να συμ-
βαίνει και στην πρώτη εκκλησία. 
Για παράδειγμα, στις Πράξ. 1-5/α’-ε’ βλέπουμε πως το Άγιο Πνεύ-
μα εργάστηκε για τον προσηλυτισμό πολλών ανθρώπων στον 
Χριστιανισμό. Στις Πράξ. 6/ς’ 1-6 βλέπουμε ότι η ομάδα μεγάλωσε 
τόσο πολύ που οι υπεύθυνοι έπρεπε να σκεφθούν πώς θα οργά-
νωναν καλύτερα τις καθημερινές λειτουργίες της εκκλησίας. Το πα-
ράπονο ότι γίνονταν διακρίσεις, φανέρωνε την αδυναμία της οργά-
νωσης. Οι Ελληνιστές διαμαρτυρήθηκαν για την παραμέληση των 
χηρών τους στην καθημερινή διανομή τροφής. Ως εκ τούτου, χειρο-
τονήθηκαν διάκονοι για να βοηθήσουν τους 12 απόστολους στη 
διαχείριση της εκκλησίας. Είναι αλήθεια πως η πρώτη εκκλησία 
είχε την ιδιαίτερη καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Όμως ακόμη 
και τότε, υπήρχε ανάγκη για εκκλησιαστική δομή. Χρειάζονταν 
πρεσβύτεροι οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη της τοπικής συνάθροι-
σης. Για την ακρίβεια, ο Παύλος και ο Βαρνάβας ανέλαβαν την χει-
ροτονία πρεσβυτέρων στις νεοσύστατες ομάδες, καθώς οι ίδιοι ε-
πισκέπτονταν μέρη που δεν είχαν ακόμη ακούσει για τον Ιησού 
(Πράξ. 14/ιδ’ 23). 
Οι πρεσβύτεροι είχαν διάφορους ρόλους στην πρώτη Εκκλησία. Ως 
ηγέτες της τοπικής κοινότητας είχαν την ευθύνη να διδάσκουν τους 
νεοφώτιστους. Επίσης, κήρυτταν και φρόντιζαν για τις ανάγκες και 
την ευημερία της τοπικής συνάθροισης (Πράξ. 15/ιε’ 6, Α’ Τιμ. 5/ε’ 
17, Α’ Πέτρ. 5/ε’ 2).  
ΣΚΕΨΗ: Πώς θα μπορούσατε να συνεργάζεστε καλύτερα με τους 
ηγέτες της τοπικής σας εκκλησίας, ακόμη και όταν δεν συμφωνείτε 
κατά πάντα; 
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Δευτέρα 8 Μαΐου 
 

ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 5/ε’ 1-4. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά 
των υπευθύνων ανάλογα τη θέση τους στην εκκλησία; Πώς εφαρ-
μόζουν αυτές οι αρχές σε εμάς σήμερα; 
……………..……………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος ξεκινάει τις συμβουλές του προς τους πρεσβυτέρους, ως 
πρεσβύτερος και ο ίδιος. Δηλώνει ότι είναι μάρτυρας των θλίψεων 
του Χριστού και «κοινωνός της δόξης, ήτις μέλλει να αποκαλυφθή» 
(Α’ Πέτρ. 5/ε’ 1). Μ’ αυτά του τα λόγια, αναφέρει τα πρώτα χαρα-
κτηριστικά που πρέπει να έχει ένας πρεσβύτερος: πρέπει να κατα-
νοεί τι υπέφερε ο Χριστός για εμάς, καθώς και την ελπίδα που μας 
προσφέρει. Ο Πέτρος παρομοιάζει την αρμοδιότητα του πρεσβυτέ-
ρου με του βοσκό που φροντίζει το ποίμνιο του Θεού. Παραλληλί-
ζει την εκκλησία με ποίμνιο και αναφέρει πως τα μέλη, όπως τα 
πρόβατα, μπορεί κάποια στιγμή να χαθούν. Γι’ αυτό χρειάζονται 
έναν βοσκό να τα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω, και να τα βοηθήσει 
να συνεργαστούν αρμονικά με το υπόλοιπο ποίμνιο. Ο πρεσβύτε-
ρος ακόμη πρέπει να είναι ένα ταπεινό παράδειγμα του πώς πρέ-
πει να ενεργεί ο Χριστιανός. 
Ποιες προειδοποιήσεις δίνονται στους ποιμένες; Ιερ. 10/ι’ 21, Ιεζ. 
34/λδ’ 8-10, Ζαχ. 11/ια’ 17. 
……………………………………………………………………………. 
Σημαντικός ρόλος των υπευθύνων είναι να εργάζονται υπομονετι-
κά με τα μέλη της εκκλησίας, όπως οι βοσκοί εργάζονται με τα 
πρόβατά τους. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να τους συγκεντρώνουν για 
λατρεία και για τη μετάδοση του μηνύματος του ευαγγελίου σε εκεί-
νους που έχουν ανάγκη να γνωρίσουν τον Ιησού και να βρουν την 
σωτηρία σ’ Αυτόν. Ο Πέτρος παρατηρεί επίσης ότι οι πρεσβύτεροι 
πρέπει να επισκοπούν το ποίμνιό τους εκούσια και όχι αναγκαστι-
κά. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρεθούν άτομα που με προθυμία 
θα αναλάβουν τις προκλήσεις και τις ευθύνες της εκκλησίας. Αυτό 
γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό την ώρα της αναγορευτικής επιτροπής. 
Προκειμένου μία εκκλησία να λειτουργήσει σωστά υπάρχουν πολ-
λοί ρόλοι που πρέπει να καλυφθούν. Υπάρχουν λόγοι για τους ο-
ποίους πολλοί διστάζουν να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις. Ορι-
σμένες από αυτές απαιτούν χρόνο, και εκείνοι που είναι κατάλληλοι 
γι’ αυτές αδυνατούν να τον διαθέσουν. Άλλοι πάλι μπορεί να αι-
σθάνονται ότι δεν είναι προετοιμασμένοι αρκετά για να αναλάβουν 
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αυτήν την θέση. Σύμφωνα όμως με τον Πέτρο, εάν μας ζητηθεί, θα 
πρέπει να δεχτούμε με προθυμία, εφόσον είναι δυνατόν. 
 
Τρίτη 9 Μαΐου 
 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 5/ε’ 3 και Ματθ. 20/κ’ 24-28. Ποιες σημαντικές 
αρχές της Χριστιανικής ηγεσίας βλέπουμε σ’ αυτά τα εδάφια; 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
Η λέξη κλειδί στην Α’ Πέτρ. 5/ε’ 3 είναι το κατακυριεύοντες. Τον ίδιο 
όρο συναντάμε στο Ματθ. 20/κ’ 25, και η έννοιά του είναι ότι «α-
σκώ κυριαρχία» σε κάποιον. Επομένως, η συμβουλή που δίνεται 
στην Α’ Πέτρ. 5/ε’ 3 θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως, «Μην κυ-
ριαρχείτε σ’ αυτούς που έχετε υπό την ευθύνη σας» αντικατοπτρί-
ζοντας τα λόγια του Ιησού στο Ματθ. 20/κ’ 25. 
Στο Ματθ. 20/κ’ 20-23 έχουμε το πλαίσιο στο οποίο ειπώθηκαν τα 
λόγια του Ιησού στα εδ. 24-28. Η μητέρα του Ιακώβου και του Ι-
ωάννη ζήτησε από τον Ιησού να καθίσουν οι γιοί της στα αριστερά 
και στα δεξιά του Ιησού στην βασιλεία Του. 
«Στοργικά ο Ιησούς τους υπομένει χωρίς να τους επιπλήξει για την 
εγωιστική τους απαίτηση να προτιμηθούν πάνω από τους αδελ-
φούς τους. Διαβάζει την καρδιά τους και γνωρίζει τη βαθειά τους 
αφοσίωση σ’ Αυτόν. Η αγάπη τους δεν είναι απλώς ανθρώπινη 
συμπάθεια. Αν και μολυσμένη από τα γήινα ανθρώπινα κανάλια 
της, απορρέει όμως από την πηγή της δικής Του λυτρωτικής αγά-
πης. Δεν τους επιπλήττει, αλλά προσδίδει μεγαλύτερο βάθος και 
αγνότητα στην αγάπη τους.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 514. 
Ο Ιησούς εξηγεί πως η τιμητική αυτή θέση θα δοθεί από τον Πατέ-
ρα, και όχι από τον Ίδιο. Στη συνέχεια όμως εξηγεί ότι η βασική 
διαφορά της δικής Του βασιλείας από των εθνών είναι ότι όσοι θέ-
λουν να έχουν την πρώτη θέση, θα πρέπει να γίνουν υπηρέτες, 
«Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά 
διά να υπηρετήση, και να δώση την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολ-
λών» (Ματθ. 20/κ’ 28). 
Έτσι, ο Πέτρος καλεί τους υπευθύνους της εκκλησίας να ακολου-
θήσουν το παράδειγμα του Ιησού σε υπηρεσία και αυταπάρνηση. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 4-8. Πώς τα λόγια του Παύλου συμ-
φωνούν με τα λόγια του Πέτρου; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε 
τις συμβουλές αυτών των εδαφίων; 
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Τετάρτη 10 Μαΐου 
 

«ΕΝΔΥΘΗΤΕ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΝ» 
 

Η κοινωνία στην οποία ζούσε ο Πέτρος αποτελούταν από πολλά 
κοινωνικά στρώματα. Η ανώτερη τάξη ήταν αυτή που κυριαρχούσε. 
Γύρω από αυτούς ήταν άνθρωποι χαμηλότερης θέσης, ενώ στην 
κατώτερη βαθμίδα βρίσκονταν οι δούλοι. Η ταπεινοφροσύνη ήταν 
η συμπεριφορά που έπρεπε να έχουν όσοι ήταν σε χαμηλότερη 
κοινωνική τάξη προς εκείνους που βρίσκονταν σε υψηλότερη. Τα-
πεινός συνήθως θεωρείται ο «ασήμαντος», ο «αδύναμος» και ο 
«φτωχός». Με αυτόν τον όρο περιγράφονται εκείνοι που δεν έχουν 
θέσεις και εξουσία στην κοινωνία. Πέρα από τον Ιουδαϊσμό και τον 
Χριστιανισμό, ταπεινοί θεωρούνταν όσοι βρίσκονταν στα χαμηλό-
τερα κοινωνικά στρώματα, και η ταπεινή συμπεριφορά δεν θεω-
ρούταν πρέπουσα για ελεύθερους ανθρώπους.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 5/ε’ 5-7. Τι το αξιοσημείωτο υπάρχει εδώ, δεδο-
μένου των κοινωνικών πλαισίων της εποχής; 
…………………………………………………………………………… 
Στην Αγία Γραφή, η ταπεινοφροσύνη παρουσιάζεται με διαφορετι-
κό τρόπο από ότι στην κοινωνία στην οποία ζούσε ο Πέτρος. Ο 
Πέτρος αναφέρεται στις Παρ. 3/γ’ 34, ένα εδάφιο που συναντάμε 
και στην Ιακ. 4/δ’ 6. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πως μέρος 
του έργου του Θεού είναι να ταπεινώσει τους υπερήφανους και 
δυνατούς (Ησ. 13/ιγ’ 11, 23/κγ’ 9, Ιώβ 40/μ’ 11). Η συμπεριφορά 
που αρμόζει προς τον Θεό είναι η ταπεινοφροσύνη. «Ταπεινώθητε 
λοιπόν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν 
καιρώ» (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 6). Η σχέση του Χριστιανού με τον Θεό και 
τον συνάνθρωπο, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταπεινοφροσύνη, 
και όχι από υπερηφάνεια (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 5).  
Οι Χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένου και των υπευθύνων, ξέρουν 
ότι είναι αμαρτωλοί που έχουν σωθεί με την χάρη του Θεού. Υπό 
αυτήν την έννοια όλοι είμαστε ίσοι, και μπροστά στο Σταυρό πρέ-
πει όλοι να ταπεινωθούμε. Και αυτή η ταπεινοφροσύνη πρέπει να 
φανερώνεται στη σχέση μας με τους άλλους, και ιδιαίτερα σε εκεί-
νους που έχουμε αναλάβει. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να ταπεινω-
θεί ενώπιον του Θεού, του Δημιουργού των ουρανών και της γης. 
Επίσης, είναι σχετικά εύκολο το να ταπεινωθούμε στους ανωτέ-
ρους μας ή σε όσους έχουν κάποια εξουσία επάνω μας. Όταν ό-
μως καλούμαστε να ταπεινωθούμε σε εκείνους που είναι κατώτεροί 
μας και δεν έχουν καμία εξουσία σ’ εμάς, τότε στα αλήθεια δοκιμα-
ζόμαστε. Γι’ αυτό το είδος ταπεινοφροσύνης μιλάει εδώ ο Πέτρος. 
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ΣΚΕΨΗ: Πώς η σταυρική θυσία μπορεί να μας βοηθήσει να είμα-
στε πάντοτε ταπεινοί; 
 

Πέμπτη 11 Μαΐου 
 

«ΩΣ ΛΕΩΝ ΩΡΥΟΜΕΝΟΣ» 
 

Όπως είδαμε, ο Πέτρος απευθύνει την επιστολή του σε άτομα που 
διώκονταν. Το θέμα της Μεγάλης Διαμάχης δεν ήταν κάτι αόριστο 
για τους αναγνώστες αλλά κάτι που βιώνανε, σε αντίθεση με εμάς 
– τουλάχιστον προς το παρόν. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8-10 και Αποκ. 12/ιβ’ 7-9. Τι μας διδάσκουν 
αυτά τα εδάφια για την προέλευση του κακού και το έργο του Σα-
τανά στον κόσμο; 
.……………………………………………………………………………. 
Το βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει πως οι Χριστιανοί έχουν ένα 
ρόλο στην υπερκόσμια αυτή διαμάχη μεταξύ των δυνάμεων του 
καλού και των δυνάμεων του κακού. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε 
πως οι δυνάμεις του καλού ηγούνται από τον Ιησού, ο Οποίος είναι 
ο Λόγος του Θεού, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των 
κυρίων (Αποκ. 19/ιθ’ 13,16). Οι δυνάμεις του κακού οδηγούνται 
από τον Διάβολο, ή αλλιώς Σατανά, ο οποίος εμφανίζεται ως Δρά-
κος (Αποκ. 12/ιβ’ 7-9, 20/κ’ 7,8). Παρότι σήμερα αρκετοί, ακόμη και 
Χριστιανοί, αρνούνται την ύπαρξη του Σατανά, γεγονός είναι ότι ο 
Διάβολος είναι μία πανίσχυρη ύπαρξη που μόνο κακές προθέσεις 
έχει προς εμάς. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι στο τέλος θα κατα-
στραφεί (Αποκ. 20/κ’ 9,10). Ο Πέτρος δεν υποτιμά τον κίνδυνο που 
προέρχεται από τον Διάβολο. Τον παρομοιάζει με θυμωμένο λιο-
ντάρι που προσπαθεί να καταστρέψει όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους μπορεί (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8). Επίσης, αναφέρει στους αναγνώστες 
του ότι μέσα από τις θλίψεις τους μπορούν να δουν τη δύναμη του 
Διαβόλου. Ωστόσο, οι θλίψεις αυτές είναι που θα τους οδηγήσουν 
στην αιώνια δόξα (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 10). 
Διαβάστε ξανά Α’ Πετρ. 5/ε’ 10. Τι λέει εδώ ο Πέτρος σ’ εμάς; 
……………………………………………………………………………. 
Παρότι δεν γνωρίζουμε τι διωγμούς αντιμετώπιζαν, βλέπουμε την 
ελπίδα που ο Πέτρος εκφράζει. Μπορεί ο Διάβολος να είναι υπαρ-
κτός, όπως και η μάχη και οι θλίψεις μας, ωστόσο, ο «Θεός πάσης 
χάριτος» έχει νικήσει τον Διάβολο. Όσο λοιπόν κι αν υποφέρουμε, 
εάν παραμείνουμε πιστοί μέχρι θανάτου (δείτε Εβρ. 11/ια’ 13-16), η 
νίκη θα είναι βέβαιη χάρη του Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να κρατηθούμε στην πίστη υπομένοντας 
μέχρι τέλους, ανεξάρτητα από το τι θα αντιμετωπίσουμε; 
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Παρασκευή 12 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:25’  
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Ένα σπουδαίο παράδειγμα της υπηρεσίας του Ιησού βλέπουμε 
στο Αναμνηστικό Δείπνο. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το Ποιος ήταν 
(ο Υιός του Θεού) και ότι θα επέστρεφε στον Πατέρα Του (Ιωάν. 
13/ιγ’ 1). Μετά το δείπνο έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του και 
είπε, «Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο Διδάσκαλος, σας ένιψα τους 
πόδας, και σεις χρεωστείτε να νίπτητε τους πόδας αλλήλων. Διότι 
παράδειγμα έδωκα εις εσάς, διά να κάμνητε και σεις, καθώς εγώ 
έκαμον εις εσάς.» (Ιωάν. 13/ιγ’ 14,15). Κάθε φορά που οι ακόλου-
θοι του Ιησού πλένουν ο ένας τα πόδια του άλλου, δεν επαναλαμ-
βάνουν απλώς την τελετή, αλλά θυμίζουν ο ένας στον άλλον ότι για 
να έχει κάποιος θέση στη βασιλεία του Ιησού, θα πρέπει πρώτα να 
γίνει υπηρέτης των άλλων. Αναμφίβολα, όταν οι μαθητές κατάλα-
βαν πλέον το Ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς, θυμόντουσαν την 
πράξη αυτή της ταπεινοφροσύνης του Κυρίου τους μέχρι το τέλος 
της ζωής τους. Και σίγουρα αυτήν την σκηνή είχε και ο Πέτρος κα-
τά νου όταν έγραψε στους πρεσβύτερους της εκκλησίας «ενδύθητε 
την ταπεινοφροσύνην». 
«Με την απόφασή Του να γίνει άνθρωπος, ο Χριστός εκδήλωσε 
ταπεινοφροσύνη που προκάλεσε τον θαυμασμό όλων των ουρά-
νιων υπάρξεων. Το γεγονός ότι ο Θεός συναίνεσε να γίνει άνθρω-
πος, εκδηλώνει την απόλυτη ταπεινοφροσύνη… Η πραότητα και η 
ταπεινοφροσύνη που χαρακτήριζαν τη ζωή του Χριστού, θα εκδη-
λωθούν στη ζωή και στον χαρακτήρα εκείνων που ακολουθούν τα 
βήματά Του.» Ε. Χουάιτ, Sons and Daughters of God, σ. 81. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο Ιησούς ξεκίνησε τη διακονία Του αντιμετωπίζοντας τον Διά-
βολο. Εξαντλημένος μετά από 40 μέρες νηστείας, μπόρεσε να α-
ντισταθεί στους πειρασμούς του Διαβόλου χρησιμοποιώντας την 
Αγία Γραφή (Ματθ. 4/δ’ 1-11, Μάρκ. 1/α’ 12,13, Λουκ. 4/δ’ 1-13). Τι 
μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό για το πώς μπορούμε κι εμείς 
να αντισταθούμε στον Διάβολο; 
2.  Ποια άλλα παραδείγματα αληθινής ταπεινοφροσύνης έχετε δει; 
Τι μπορείτε να διδαχτείτε από αυτά τα παραδείγματα; 
3.  Πέρα από τα όσα ανέφερε ο Πέτρος, ποιες άλλες αρετές μπο-
ρείτε να σκεφτείτε για έναν καλό Χριστιανό υπεύθυνο; 
4.  Τι θα λέγατε σε κάποιον που ισχυρίζεται ότι ο Σατανάς είναι 
απλώς ένα σύμβολο του κακού που υπάρχει στην ανθρώπινη φύ-
ση; 
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14 Μαΐου – 20 Μαΐου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

8.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν 
εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύ-
νη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· ‘‘με του οποίου την πληγήν 
ιατρεύθητε’’.» Α’ Πέτρου 2/β’ 24. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 1/α’ 18, 
19, Κολ. 1/α’ 13,14, Ησ. 53/νγ’ 1-12, Ιωάν. 11/ια’ 25, Ψαλμ. 18/ιη’ 
50, Β’ Πέτρ. 1/α’ 1. 
 
Όπως είδαμε στην Α’ Πέτρου επιστολή, ανεξαρτήτου του περιεχο-
μένου και των θεμάτων που θίγονται σ’ αυτήν, κεντρικό σημείο ε-
στίασης του Πέτρου είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς κυριαρχεί σε όλα όσα 
γράφει, είναι το χρυσό νήμα με το οποίο υφαίνει την επιστολή του.  
Από την αρχή, όπου ο Πέτρος συστήνεται ως απόστολος του Ιη-
σού Χριστού, μέχρι και το τέλος που κλείνει με την ευχή «Ειρήνη 
εις πάντας υμάς τους εν Χριστώ Ιησού» (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 14), ο Ιησούς 
είναι το βασικό του θέμα. Και σ’ αυτή του την επιστολή αναφέρεται 
στον εξιλαστήριο θάνατο του Ιησού. Μιλάει για τα πάθη του και 
χρησιμοποιεί το παράδειγμά Του ως πρότυπο για τα δικά μας δει-
νά. Αναφέρεται στην ανάσταση του Ιησού και στη σημασία της για 
εμάς. Επιπλέον, δεν αναφέρεται στον Ιησού απλώς ως Χριστό τον 
«κεχρισμένο», αλλά αναφέρεται σ’ Αυτόν ως τον Μεσσία. Δηλαδή 
στην Α’ Πέτρου επιστολή έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την 
Θεϊκή φύση του Ιησού. Ο Ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, έζησε και 
πέθανε για να έχουμε την ελπίδα και την υπόσχεση για αιώνια ζωή. 
Αυτήν την εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας στην Α’ Πέτρου 
επιστολή και θα δούμε τι μας φανερώνει για τον Ιησού. 
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Κυριακή 14 Μαΐου 
 

ΙΗΣΟΥΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ 
 

Το θέμα που κυριαρχεί περισσότερο στην Αγία Γραφή είναι το έργο 
του Θεού για την σωτηρία της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Από την 
πτώση στην Γένεση μέχρι την πτώση της Βαβυλώνας στην Αποκά-
λυψη, η Αγία Γραφή φανερώνει το έργο του Θεού να αναζητήσει 
και να σώσει «το απολωλός» (Λουκ. 19/ιθ’ 10). Και αυτό το βλέ-
πουμε και στις επιστολές του Πέτρου. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 18,19 και Κολ. 1/α’ 13,14. Ποια είναι η ση-
μασία της λύτρωσης, και ποιος ο ρόλος του αίματος; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 18,19 αναφέρεται η σημασία του θανάτου του 
Ιησού ως εξής: «εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας 
πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσί-
ου, αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και 
ασπίλου». Σ’ αυτά τα εδάφια έχουμε δύο εικόνες κλειδιά: λύτρωση 
και θυσία ζώου. Η λύτρωση χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή με 
διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το πρωτότοκο γαϊδουράκι 
(που δεν μπορούσε να θυσιαστεί) και ο πρωτότοκος γιος (Έξ. 
34/λδ’ 19,20) εξαγοράζονταν από τη θυσία του υποκατάστατου 
αρνιού. Αντικείμενα που είχαν πουληθεί λόγω φτώχειας, εξαγορά-
ζονταν με χρήματα (Λευιτ. 25/κε’ 25,26). Και το σπουδαιότερο και 
ένας δούλος μπορούσε να εξαγοραστεί (Λευιτ. 25/κε’ 47-49). Στην 
επιστολή αυτή ο Πέτρος αναφέρει ότι το κόστος για την εξαγορά 
τους από «της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών» (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 18) έγινε «διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού 
αμώμου και ασπίλου» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 19). Η εικόνα του αμνού, μας 
παραπέμπει σε θυσία ζώου. Έτσι, ο Πέτρος συσχετίζει τη θυσία 
του Χριστού με την θυσία του συγκεκριμένου ζώου στην Παλαιά 
Διαθήκη. Ο αμαρτωλός έφερνε ένα άμωμο αρνί στο Αγιαστήριο. 
Στη συνέχεια έβαζε τα χέρια του πάνω στο ζώο (Λευιτ. 4/δ’ 32,33). 
Το ζώο σφαζόταν και με ένα μέρος του αίματός του ράντιζαν το 
θυσιαστήριο, ενώ το υπόλοιπο το έριχναν στην λεκάνη (Λευιτ. 4/δ’ 
34). Ο θάνατος του ζώου γινόταν «εξιλέωση» σε εκείνον που πρό-
σφερε την θυσία (Λευιτ. 4/δ’ 35). Ο Πέτρος λέει πως ο Ιησούς πέ-
θανε στη θέση μας και με τον θάνατο Του μας λύτρωσε από την 
προηγούμενη αμαρτωλή ζωή και την καταδίκη που δικαίως μας 
ανήκει. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η ελπίδα μας στην σωτήρα, η οποία βασίζεται στην 
υποκατάσταση θυσία, μας διδάσκει να έχουμε απόλυτη εμπιστο-
σύνη στον Θεό; 
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Δευτέρα 15 Μαΐου 
 

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
Οι Χριστιανοί μιλάμε συχνά για «τα πάθη του Χριστού», και συνή-
θως αναφερόμαστε στα όσα υπέφερε ο Ιησούς την περίοδο μετά 
την θριαμβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και τον θάνα-
το Του. Και ο Πέτρος επίσης αναφέρεται στις τελευταίες αυτές ημέ-
ρες. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 21-25 και Ησ. 53/νγ’ 1-12. Τι διαβάζουμε για 
το ότι υπέφερε ο Ιησούς στη θέση μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Τα πάθη του Ιησού έχουν μεγάλη σημασία. «Τας αμαρτίας ημών 
αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσω-
μεν εν τη δικαιοσύνη» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 24, σύγκρινε με Πράξ. 5/ε’ 30). 
Η αμαρτία φέρνει θάνατο (Ρωμ. 5/ε’ 12). Ως αμαρτωλοί, μας αξίζει 
να πεθάνουμε. Ωστόσο, ο τέλειος Ιησούς – στου Οποίου το στόμα 
δεν βρέθηκε δόλος (Α’ Πέτρ. 2/β’ 22) – πέθανε στη θέση μας. Μ’ 
αυτό το τίμημα μας παρέχεται η σωτηρία. 
Διαβάστε Ησ. 53/νγ’ 1-12 ξανά. Τι υπέφερε ο Ιησούς για την σωτη-
ρία μας; Τι δηλώνει αυτό για τον χαρακτήρα του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Ο Σατανάς με τους τρομερούς πειρασμούς του είχε ασφυκτικά 
πιέσει την καρδιά του Ιησού. Ο Σωτήρας δεν μπορούσε να διακρί-
νει πέρα από τις πύλες του θανάτου. Δεν μπορούσε να έχει την 
ακράδαντη ελπίδα ότι θα έβγαινε από τον τάφο νικητής, ούτε να 
είναι βέβαιος ότι η θυσία Του θα γίνονταν δεκτή από τον Πατέρα. 
Φοβόταν ότι η αμαρτία ήταν τόσο απεχθής στο Θεό, που ο χωρι-
σμός θα ήταν αιώνιος. Ο Χριστός αισθάνθηκε την αγωνία που θα 
αισθανθεί ο αμαρτωλός όταν το έλεος θα πάψει πια να μεσιτεύει 
για την ένοχη ανθρώπινη φυλή. Ήταν η συναίσθηση της αμαρτίας 
με την πρόκληση της οργής του Θεού επάνω Του σαν αντικατα-
στάτη του ανθρώπου, αυτή που έκανε το ποτήρι τόσο πικρό και 
που τελικά ράγισε την καρδιά του Υιού του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 
σ. 726. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς πρέπει να ανταποκριθούμε σ’ αυτά που υπέμενε ο 
Χριστός για εμάς; Πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγ-
μά Του, σύμφωνα με την Α’ Πέτρ. 2/β’ 21;  
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Τρίτη 16 Μαΐου 
 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 3, 4, 21, 3/γ’ 21, Ιωάν. 11/ια’ 25, Φιλιπ. 3/γ’ 
10, 11, Αποκ. 20/κ’ 6. Σε ποια μεγάλη αλήθεια εστιάζουν αυτά τα 
εδάφια και ποια η σημασία τους για εμάς; 
……………………………………………………………………………. 
Όπως είδαμε, η Α’ Πέτρου επιστολή απευθύνεται σε όσους υπο-
φέρουν λόγω της πίστης τους στον Ιησού. Γι’ αυτό και από την αρ-
χή της επιστολής του ο Πέτρος στρέφει την προσοχή μας στην ελ-
πίδα που μας περιμένει. Όπως λέει, η ελπίδα των Χριστιανών είναι 
ζωντανή, επειδή ακριβώς βασίζεται στην ανάσταση του Ιησού (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 3). Λόγω της ανάστασης του Ιησού μπορούν οι Χριστια-
νοί να αποβλέπουν στην ουράνια, άφθαρτη και αιώνια κληρονομιά 
(Α’ Πέτρ. 1/α’ 4). Με άλλα λόγια, όσο κι αν χειροτερέψουν τα πράγ-
ματα, σκεφτείτε τι μας περιμένει όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Η 
ανάσταση του Ιησού, είναι η εγγύηση για τη δική μας ανάσταση (Α’ 
Κορ. 15/ιε’ 20,21). Κι όπως ο Παύλος το θέτει, «αλλ' εάν ο Χριστός 
δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας· έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών» 
(Α’ Κορ. 15/ιε’ 17). Επειδή όμως ο Ιησούς αναστήθηκε από τους 
νεκρούς, μας έδειξε ότι έχει τη δύναμη να νικήσει τον θάνατο. Επο-
μένως, η Χριστιανική ελπίδα έχει τη βάση της στο ιστορικό γεγονός 
της ανάστασης του Χριστού. Η ανάστασή Του είναι το θεμέλιο της 
ελπίδας μας στο τέλος του κόσμου. Πού θα ήμασταν χωρίς αυτήν 
την ελπίδα και την υπόσχεση; Ό,τι έκανε ο Χριστός για εμάς έχει να 
κάνει με την υπόσχεση της ανάστασης. Χωρίς αυτήν, τι ελπίδα θα 
είχαμε, αφού οι νεκροί κοιμούνται στον τάφος τους χωρίς να έχουν 
καμία αίσθηση; 
«Για τον πιστό ο θάνατος δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Χριστός α-
ναφέρεται σ’ αυτόν σαν κάτι που διαρκεί λίγες στιγμές. ‘Εάν τις φυ-
λάξη τον λόγον Μου, θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα… Δεν 
θέλει γευθή θάνατον εις τον αιώνα.’ Για το Χριστιανό ο θάνατος 
είναι ένας ύπνος, μία σιωπηλή και σκοτεινή στιγμή. ‘Η ζωή σας 
είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ. Όταν ο Χριστός η 
ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ’ Αυτού θέλετε φανερωθή εν 
δόξη.’ (Ιωάν. 8/η’ 51,52, Κολ. 3/γ’ 4)… στη δευτέρα παρουσία Του 
όλοι οι πολύτιμοι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή Του και θα εξέλ-
θουν για να ζήσουν την ένδοξη και αιώνια ζωή.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 
757. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε την φαινομενική οριστικότητα του θανάτου. 
Είναι τόσο σκληρή και τόσο πραγματική. Γιατί λοιπόν, η υπόσχεση 
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της ανάστασης είναι τόσο σημαντική για την πίστη και την ελπίδα 
μας; 
 

Τετάρτη 17 Μαΐου 
 

ΙΗΣΟΥΣ – Ο ΜΕΣΣΙΑΣ 
 

Όπως είδαμε νωρίτερα, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στην 
επίγεια διακονία του Ιησού ήταν όταν ο Πέτρος ομολόγησε: «Συ 
είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16/ις’ 16). 
Χριστός σημαίνει «κεχρισμένος», Μεσσίας. Ο όρος αυτός προέρ-
χεται από το ρήμα «χρίζω» και συναντάται σε διάφορες περικοπές 
της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα ο όρος αυτός αποδίδεται και σε 
έναν ειδωλολάτρη βασιλιά, τον Κύρο (δείτε Ησ. 45/με’ 1). Γι’ αυτό 
όταν ο Πέτρος αποκάλεσε τον Ιησού, Χριστό, χρησιμοποίησε τον 
όρο που εξέφραζε το ιδανικό της Παλαιάς Διαθήκης. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη που χρη-
σιμοποιούν τον όρο Μεσσία ή χρισμένο. Τι καταλαβαίνουμε από το 
περιεχόμενο για τη σημασία του όρου; Πώς αντιλαμβανόταν ο Πέ-
τρος την έννοια του Μεσσία όταν αποκάλεσε έτσι τον Ιησού; 
Ψαλμ. 2/β’ 2……………………………………………………………… 
Ψαλμ. 18/ιη’ 50…………………………………………………………... 
Δαν. 9/θ’ 25………………………………………………………………. 
Α’ Σαμ. 24/κδ’ 6………………………………………………………….. 
Ησ. 45/με’ 1………………………………………………………………. 
Παρότι ο Πέτρος, υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 
16/ις’ 16,17), αποκάλεσε τον Ιησού ως Τον Μεσσία, δεν είχε κατα-
λάβει πλήρως τη σημασία της δήλωσής του. Δεν είχε καταλάβει 
Ποιος ήταν ο Μεσσίας, ποιος ήταν ο σκοπός Του, και το πιο σημα-
ντικό ίσως, το πώς θα τον εκπλήρωνε. Και δεν ήταν μόνο ο Πέτρος 
που δεν καταλάβαινε. Υπήρχαν πολλές απόψεις στο Ισραήλ για 
τον Μεσσία. Η χρήση του όρου Μεσσίας στα παραπάνω εδάφια 
δεν δίνει ολοκληρωμένη εικόνα, ωστόσο δίνονται κάποια στοιχεία 
για την ταυτότητα και το έργο του Μεσσία. Στο Ιωάν. 7/ζ’ 42 βλέ-
πουμε τι περιμένανε για τον Μεσσία: θα ήταν απόγονος του Δαβίδ, 
από την πόλη Βηθλεέμ (Ησ. 11/ια’ 1-16, Μιχ. 5/ε’ 2). Ωστόσο, επι-
κρατούσε η άποψη ότι ως απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας θα έκα-
νε ό,τι και ο Δαβίδ: θα νικούσε δηλαδή τους εχθρούς του λαού. Κα-
νείς δεν περίμενε ότι ο Μεσσίας θα σταυρωνόταν από τους Ρωμαί-
ους. Φυσικά, όταν ο Πέτρος έγραψε τις επιστολές του είχε καλύτε-
ρη αντίληψη του Ιησού ως Μεσσία και της αποστολής Του για την 
ανθρωπότητα. Και στις δύο επιστολές του αναφέρεται 15 φορές ως 
Ιησούς Χριστός. 
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Πέμπτη 18 Μαΐου 
 

ΙΗΣΟΥΣ – ΜΕΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ 
 

Ο Πέτρος δεν πίστευε απλώς ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, αλλά 
και ότι ήταν ο Κύριος. Όταν έγραψε αυτές τις επιστολές ήξερε πως 
ο Μεσσίας ήταν ο Ίδιος ο Θεός. Παρότι, ο τίτλος «Κύριος» μπορεί 
να έχει και κοσμική έννοια, ο όρος αυτός αποδίδεται και στον Θεό. 
Στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 3 και Β’ Πέτρ. 1/α’ 8, 14, 16, ο Πέτρος αναφέρε-
ται στον Ιησού ως ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Κύριος, ο Ίδιος ο Θεός. 
Όπως και άλλοι συγγραφείς στην Καινή Διαθήκη, ο Πέτρος περι-
γράφει την σχέση του Ιησού με τον Θεό χρησιμοποιώντας τους 
όρους Πατέρας και Υιός. Για παράδειγμα, «Ευλογητός ο Θεός και 
Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 3, συγκρίνε-
τε με Β’ Πέτρ. 1/α’ 17). Ο Ιησούς περιγράφεται ως αγαπητός Υιός 
(Β’ Πέτρ. 1/α’ 17) και η εξουσία Του ως Κύριος, και η Ουράνια θέση 
Του προέρχεται από την ιδιαίτερη σχέση Του με τον Θεό Πατέρα. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 1, Ιωάν. 1/α’ 1 και Ιωάν. 20/κ’ 28. Τι μας 
λένε αυτά τα εδάφια για την Θεότητα του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στη Β’ Πέτρ. 1/α’ 1 διαβάζουμε, «του Θεού ημών και Σωτήρος Ιη-
σού Χριστού». Όπως φαίνεται από το κείμενο, οι όροι «Θεός» και 
«Σωτήρας» αποδίδονται στον Ιησού. Αυτό το εδάφιο της Καινής 
Διαθήκης αναφέρεται στον Ιησού ως κατά πάντα Θεό. Καθώς οι 
πρώτοι Χριστιανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν το Ποιος ήταν ο 
Ιησούς, συγκέντρωναν τα στοιχεία της Καινής Διαθήκης. Στις επι-
στολές του Πέτρου, όπως και στα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Δια-
θήκης, ο Πατέρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικά 
Πρόσωπα (για παράδειγμα, Πατέρας/Υιός: Α’ Πέτρ. 1/α’ 3, Β’ Πέτρ. 
1/α’ 17, Άγιο Πνεύμα Α’ Πέτρ. 1/α’ 12, Β’ Πέτρ. 1/α’ 21). Ο Ιησούς 
φαίνεται ότι είναι κατά πάντα Θεός όπως και το Άγιο Πνεύμα. Με 
τον καιρό, και μετά από πολλές μελέτες, η εκκλησία ανέπτυξε το 
δόγμα της Τριαδικότητας για να εξηγήσει όσο το δυνατόν καλύτερα 
το μυστήριο της Θεότητας. Η Χριστιανική εκκλησία των Αντβεντι-
στών της Εβδόμης Ημέρας περιλαμβάνει το δόγμα της Τριαδικότη-
τας στα 28 Βασικά Πιστεύω της. Επομένως, ο Πέτρος δεν αναφέ-
ρεται στον Ιησού απλώς ως Τον αναμενόμενο Μεσσία, αλλά ως 
Θεό. 
ΣΚΕΨΗ: Καθώς σκεφτόμαστε την ζωή και τον θάνατο του Ιησού, 
ως Θεός, τι καταλαβαίνουμε για τον Θεό που υπηρετούμε; Γιατί 
πρέπει να Τον αγαπάμε και να Τον εμπιστευόμαστε; 
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Παρασκευή 19 Μαΐου                                    Δύση ηλίου: 20:31’  
 
Περαιτέρω μελέτη: 
 
«Είναι λογικό να ξεκινήσουμε με τον ‘Μεσσία’, μιας και η Χριστιανι-
κή εκκλησία έχει το όνομά της από το αντίστοιχο ‘Χριστός’ που ση-
μαίνει Χρισμένος. Ο Εβραϊκός όρος σχετίζεται με Εκείνον που πε-
ρίμεναν οι Εβραίοι να στείλει ο Θεός, και ο Οποίος θα ξεκινούσε 
μία νέα εποχή για τον λαό του Θεού. Τόσο ο Εβραϊκός όσο και ο 
Ελληνικός όρος έχουν ως ρίζα το ρήμα, «χρίζω». Αποκαλώντας 
Τον «Χριστό», οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έβλεπαν τον 
Ιησού ως Κάποιο που είχε μία συγκεκριμένη αποστολή. 
«Ο τίτλος Χριστός εμφανίζεται περισσότερο από 500 φόρες στην 
Καινή Διαθήκη. Παρότι για τους συγχρόνους του Ιησού ήταν ένας 
όρος σχετικός με τον Μεσσία, γενικά στους Ιουδαίους του 1

ου
 αι. ο 

Μεσσίας ήταν Κάποιος που έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό. Θα 
αναγγείλει το τέλος του κόσμου όταν η βασιλεία του Θεού εδραιω-
θεί. Μέσω Αυτού ο Θεός θα ελευθερώσει τον λαό Του. Ο Ιησούς 
δέχτηκε τον τίτλο, ‘‘Μεσσία’’ αλλά δεν ενθάρρυνε την χρήση του, 
γιατί η πολιτική σημασία που δινόταν στον όρο θα δυσχέραινε το 
έργο Του. Αν και δεν μιλούσε δημόσια για την αποστολή Του, ο 
Ιησούς δεν επέπληξε ούτε τον Πέτρο (Ματθ. 16/ις’ 16,17) ούτε την 
Σαμαρείτισσα (Ιωάν. 4/δ’ 25,26) για την χρήση αυτού του όρου. 
Ήξερε πως ήταν ο Μεσσίας, όπως βλέπουμε και στο Μάρκ. 9/θ’ 41 
όταν αναφέρθηκε σε εκείνους που θα έδιναν ένα ποτήρι νερό 
στους μαθητές ‘‘εις το όνομά μου… επειδή είσθε του Χριστού’’.» 
The SDA Bible Commentary, τομ. 12, σ. 165. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Διαβάστε Ησ. 53/νγ’ 1-12. Σύμφωνα μ’ αυτά τα εδάφια, τι έχει 
κάνει ο Ιησούς για εμάς; Πώς βλέπουμε εδώ την ιδέα του Ιησού ως 
Αντικαταστάτη μας; Γιατί Τον χρειαζόμαστε ως Αντικαταστάτη μας; 
2.  Πολλοί χρησιμοποίησαν τις Βιβλικές υποσχέσεις για αιώνια 
ζωή για να καταπιέσουν άλλους ανθρώπους. Με την δικαιολογία 
ότι υπάρχει αιώνια ζωή, τους συμβούλευαν να υπομένουν κάθε 
δυσκολία. Λόγω αυτής της κατάχρησης, πολλοί απορρίπτουν την 
Χριστιανική ιδέα για αιώνια ζωή γιατί την βλέπουν ως δικαιολογία 
να καταπιέζονται κάποιοι. Πώς θα απαντούσατε σ’ αυτό; 
3.  Τι φανερώνει η Θεότητα του Χριστού και το έργο Του για τον 
χαρακτήρα του Θεού; 
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20 Μαΐου – 26 Μαΐου                                     Σάββατο απόγευμα 
 

9. ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλόντες πάσαν 
σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την 
αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την 
εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις 
δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγά-
πην.» Β’ Πέτρου 1/α’ 5-7. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτρ. 1/α’ 1-
15, Εφεσ. 2/β’ 8, Ρωμ. 5/ε’ 3-5, Εβρ. 10/ι’ 38, Ρωμ. 6/ς’ 11, Α’ Κορ. 
15/ιε’ 12-57. 
 
Το εκπληκτικό με την Καινή Διαθήκη είναι ότι μέσα σε περιορισμέ-
νο χώρο «χωράει» τόση αλήθεια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η 
περικοπή που θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα στη Β’ Πέτρ. 
1/α’ 1-14. Μέσα σε δεκατέσσερα εδάφια, ο Πέτρος αναφέρεται στη 
δικαίωση μέσω πίστης, και στην επίδραση της δύναμης του Θεού 
στη ζωή όσων έχουν παραδοθεί στον Ιησού. Μιλάει για την θαυ-
μάσια αλήθεια ότι γίναμε «κοινωνοί θείας φύσεως» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 4) 
και ότι ελευθερωθήκαμε από την διαφθορά και την επιθυμία του 
κόσμου. 
Ο Πέτρος παρουσιάζει έναν κατάλογο με τις Χριστιανικές αρετές, 
σε συγκεκριμένη σειρά. Η μία αρετή διαδέχεται την άλλη καταλήγο-
ντας στην πιο σημαντική. 
Επίσης, γράφει για το τι σημαίνει να είναι κανείς στον Χριστό και 
για τον καθαρισμό  από τις παλιές αμαρτίες (Β’ Πέτρ. 1/α’ 9), ενώ 
συνεχίζει με την βεβαιότητα της σωτηρίας και την υπόσχεση για 
αιώνια ζωή στην «αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 
11). 
Τέλος, κάνει και μία αναφορά στην κατάσταση των νεκρών. Πόσο 
πλούσια και βαθιά μηνύματα σε 14 μόλις εδάφια! 
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Κυριακή 21 Μαΐου 
 

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΣΤΗ 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 1-4. Τι λέει ο Πέτρος γι’ αυτά που μας έχουν 
δοθεί μέσω του Ιησού Χριστού; Πώς βλέπουμε εδώ την χάρη; 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
Ο Πέτρος ξεκινάει την επιστολή του λέγοντας ότι απευθύνεται σε 
όσους, «έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 1). Αναφέ-
ρει πως δεν κέρδισαν, ούτε άξιζαν αυτήν την πίστη, αλλά ότι ήταν 
δώρο από τον Θεό. Όπως ο Παύλος αναφέρει, «Διότι κατά χάριν 
είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, 
Θεού το δώρον» (Εφεσ. 2/β’ 8). Το δώρο αυτό είναι πολύτιμο, ε-
πειδή «χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυ-
τόν» (Εβρ. 11/ια’ 6). Είναι πολύτιμο, επειδή μέσω αυτής της πίστης 
έχουμε υπέροχες υποσχέσεις. 
Ο Πέτρος τονίζει πως «η θεία δύναμις» του Ιησού «εχάρισεν εις 
ημάς τα πάντα τα προς ζωήν» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 3). Μόνο λόγω της 
δύναμης του Θεού ζούμε και υπάρχουμε, και μόνο λόγω της δύνα-
μής Του μπορούμε να αποκτήσουμε αγιοσύνη. Και αυτή η Θεϊκή 
δύναμη μάς προσφέρεται, «διά της επιγνώσεως του καλέσαντος 
ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 3, δείτε επίσης 
Ιωάν. 17/ιζ’ 3). 
Καλούμαστε να αγαπάμε τον Θεό, ωστόσο, πώς μπορούμε να α-
γαπάμε έναν Θεό που δεν γνωρίζουμε; Μαθαίνουμε για τον Θεό 
μέσω του Ιησού, μέσω του Γραπτού Λόγου, μέσω της Δημιουργί-
ας, και μέσα από την εμπειρία να ζούμε με πίστη και υπακοή. 
Γνωρίζουμε τον Θεό βιώνοντας τα όσα κάνει στη ζωή μας, και η 
επίγνωση αυτή μας αλλάζει. Και Τον γνωρίζουμε μέσα από την 
χάρη που μας απονέμει. 
Ο Πέτρος, στην συνέχεια, λέει κάτι ακόμη πιο αξιοθαύμαστο: ότι 
μας έχουν δοθεί επίσης και «μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι» και μέ-
σω αυτών γίναμε «κοινωνοί θείας φύσεως» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 4). Ο 
άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού, ωστόσο αυτή η εικόνα 
αλλοιώθηκε πάρα πολύ. Όταν αναγεννιόμαστε ξεκινάμε μία νέα 
ζωή με τον Ιησού, ο Οποίος αποκαθιστά την Θεϊκή εικόνα μέσα 
μας. Για να γίνει όμως αυτή η αλλαγή θα πρέπει να αποφύγουμε 
την διαφθορά και την επιθυμία του κόσμου. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς πίστη; Πόσο πολύτιμο εί-
ναι το δώρο της πίστης;  
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Δευτέρα 22 Μαΐου 
 

ΑΓΑΠΗ: Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-7, Ρωμ. 5/ε’ 3-5, Ιακ. 1/α’ 3,4 και Γαλ. 5/ε’ 
22,23. Τι κοινό θέμα έχουν αυτά τα εδάφια; 
……………………………………………………………………………. 
Οι φιλόσοφοι στο παρελθόν συνήθιζαν να καταγράφουν αρετές. 
Αυτές οι λίστες είναι γνωστές ως «κατάλογοι αρετών» και υπάρ-
χουν διάφορα παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη (Ρωμ. 5/ε’ 3-5, 
Ιακ. 1/α’ 3,4, Γαλ. 5/ε’ 22,23). Πιθανόν οι αναγνώστες της επιστο-
λής του Πέτρου να ήταν εξοικειωμένοι μ’ αυτές τις λίστες, παρότι 
υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ της λίστας κάποιου 
φιλοσόφου και της λίστας του Πέτρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο 
Πέτρος τοποθέτησε τις αρετές με τέτοια διαδοχική σειρά που η κά-
θε μία να έχει ως βάση της την προηγούμενη, με κορωνίδα την α-
γάπη. Κάθε αρετή που χρησιμοποιεί ο Πέτρος έχει κάποιο ιδιαίτερο 
νόημα: 
Πίστη: Πίστη εδώ είναι η σώζουσα πεποίθηση στον Ιησού (δείτε 
Γαλ. 3/γ’ 11, Εβρ. 10/ι’ 38). 
Αρετή: Πρόκειται για το καλό κάθε είδους, κάτι που πρέσβευαν 
ακόμη και οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι. Η πίστη είναι σημαντική, 
αλλά πρέπει να οδηγεί σε μία αλλαγμένη ζωή στην οποία εκδηλώ-
νεται η αρετή. 
Γνώση: Ο Πέτρος δεν αναφερόταν στην γνώση γενικότερα, αλλά 
στην επίγνώση που έρχεται ως αποτέλεσμα της σώζουσας σχέσης 
με τον Ιησού Χριστό. 
Εγκράτεια: Οι ώριμοι Χριστιανοί μπορούν να ελέγξουν τις ορμές 
τους, ιδιαίτερα εκείνες που οδηγούν στην υπερβολή. 
Υπομονή: Ιδιαίτερα μέσα σε δοκιμασίες και διωγμούς. 
Ευσέβεια: Στον ειδωλολατρικό κόσμο, «ευσέβεια» είναι η ηθική 
συμπεριφορά που έρχεται ως αποτέλεσμα της πίστης σε κάποιον 
θεό. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε να έχει την έννοια της ηθικής 
συμπεριφοράς που είναι αποτέλεσμα της πίστης στον Έναν και 
Αληθινό Θεό (Α’ Τιμ. 2/β’ 2). 
Φιλαδελφία: Οι Χριστιανοί είναι σαν μία οικογένεια, και η ευσέβεια 
συμβάλλει στην καλοσύνη μεταξύ τους. 
Αγάπη: Η λίστα κλιμακώνεται με την αγάπη. Εδώ ο Πέτρος μάς 
θυμίζει τον Παύλο: «Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία 
ταύτα. Μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη.» (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 13). 
ΣΚΕΨΗ: Πριν ξεκινήσει την λίστα του, ο Πέτρος αναφέρει πως 
πρέπει να καταβάλουμε «πάσαν σπουδήν» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 5) για να 
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αποκτήσουμε αυτές τις αρετές. Τι θέλει να πει με αυτό; Τι ρόλο έχει 
η ανθρώπινη προσπάθεια στην επιθυμία μας να ζήσουμε με ευσέ-
βεια και πίστη; 
 

Τρίτη 23 Μαΐου 
 

ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ 
 

Μετά τη λίστα που πρέπει να επιδιώκουμε ως Χριστιανοί, ο Πέτρος 
αναφέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 8-11. Πώς συνδέονται αυτά που έγιναν για 
τον Χριστιανό με το πώς πρέπει αυτός να ζει; 
……………..……………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος παρακινεί τους αναγνώστες του να ζουν σύμφωνα με τη 
νέα πραγματικότητα που τους δίνει ο Ιησούς. Τα χαρακτηριστικά 
της πίστης, της αρετής, της γνώσης, της εγκράτειας, της υπομονής, 
της ευσέβειας, της φιλαδελφίας και της αγάπης, «υπάρχωσιν εις 
εσάς και περισσεύωσι» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 8). 
Το πρόβλημα είναι ότι δεν ζουν όλοι οι Χριστιανοί σύμφωνα μ’ αυ-
τήν την πραγματικότητα. Ορισμένοι είναι αργοί και άκαρποι στην 
επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού (Β’ Πέτρ. 1/α’ 8). Έχουν 
ξεχάσει ότι έχουν καθαριστεί από τις παλιές τους αμαρτίες (Β’ 
Πέτρ. 1/α’ 9). Έτσι, ο Πέτρος λέει, οι Χριστιανοί πρέπει να ζουν 
σύμφωνα με την νέα πραγματικότητα που τους δίνει ο Ιησούς. Ο 
Χριστός τους καθάρισε, τους συγχώρησε και τους έδωσε το δικαί-
ωμα να γίνουν κοινωνοί της Θεϊκής φύσης. Γι’ αυτό «επιμελήθητε 
περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας» 
(Β’ Πέτρ. 1/α’ 10). Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να ζούμε όπως 
πριν, καμία δικαιολογία να είμαστε αργοί και άκαρποι Χριστιανοί. 
«Ακούμε πολλά για την πίστη, αλλά πρέπει να ακούσουμε πολλά 
και για τα έργα. Πολλοί αυταπατώνται με μία εύκολη, άνετη και δί-
χως Σταυρό θρησκεία.» Ε. Χουάιτ, Faith and Works, σ. 50. 
Διαβάστε Ρωμ. 6/ς’ 11. Τι λέει εδώ ο Παύλος που αντικατοπτρίζει 
τα λόγια του Πέτρου στα εδάφια που εξετάσαμε σήμερα; 
……………………………………………………………………………. 
Υπό μία έννοια και οι δύο απόστολοι λένε, «Γίνεται αυτό που εί-
στε.» Είμαστε νέα δημιουργήματα μέσω του Χριστού, καθαροί από 
την αμαρτία, και κοινωνοί της Θεϊκής φύσης. Γι’ αυτό μπορούμε να 
ζήσουμε την ζωή στην οποία κληθήκαμε. Ο Χριστιανός πρέπει να 
είναι σαν τον Χριστό. 
ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο είμαστε «σαν τον Χριστό»; Πού μπορούμε να 
βελτιωθούμε; 



66 
 

Τετάρτη 24 Μαΐου 
 

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΤΩ ΣΚΗΝΩΜΑΤΙ» 
 
«Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφ' όσον είμαι εν τούτω τω σκηνώματι, 
να σας διεγείρω διά της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός 
ολίγον θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών 
Ιησούς Χριστός μοι εφανέρωσε.» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 13,14). 
Το 1956 ο Oscar Cullmann έγραψε μία σύντομη μελέτη με τίτλο: 
Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση των Νεκρών;: Η Μαρτυρία της 
Καινής Διαθήκης. Υποστήριξε πως η έννοια της ανάστασης δεν 
συμβαδίζει με την άποψη για την αθανασία της ψυχής. Επιπλέον, 
είπε πως η Καινή Διαθήκη υποστηρίζει την ανάσταση των νεκρών. 
«Καμία άλλη έκδοσή μου,» αργότερα γράφει, «δεν προκάλεσε τό-
σο ενθουσιασμό και τόσες αντιδράσεις.» 
Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 12-57. Τι λέει ο Παύλος σχετικά με τον θά-
νατο; 
……………………………………..……………………………………… 
……………………………………..……………………………………… 
……………………………………..……………………………………… 
……………………………………..……………………………………… 
……………………………………..……………………………………… 
Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η Καινή Διαθήκη για τον θάνατο και 
την ανάσταση, οι περισσότεροι σχολιαστές της έχουν πειστεί πως 
ο Cullmann είχε δίκιο. Πραγματικά, στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε 
την έννοια της ανάστασης και όχι της αθάνατης ψυχής που επιβιώ-
νει του θανάτου του σώματος. Για παράδειγμα, στην Α’ Θεσ. 4/δ’ 
16-18 ο Παύλος παρηγορεί όσους χάσανε αγαπητά τους πρόσωπα 
μιλώντας τους για την ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Πα-
ρουσία του Ιησού. Στην Α’ Κορ. 15/ιε’ 12-57 ο Παύλος δίνει μία ε-
κτενέστερη περιγραφή της ανάστασης. Ξεκινάει, εξηγώντας πως η 
Χριστιανική πίστη βασίζεται στην ανάσταση του Ιησού. Εάν ο Ιη-
σούς δεν αναστήθηκε, τότε η πίστη μας σ’ Αυτόν είναι μάταιη. Ο 
Χριστός όμως αναστήθηκε από τους νεκρούς και η ανάστασή Του 
κάνει εφικτή και την ανάσταση όλων όσων πέθαναν πιστεύοντας σ’ 
Αυτόν. Στην Α’ Κορ. 15/ιε’ 35-50 ο Παύλος μιλάει για σωματική α-
νάσταση. Αντιπαραθέτει το θνητό σώμα που τώρα έχουμε με το 
αθάνατο σώμα που θα λάβουμε μετά την ανάσταση. 
Εν ολίγοις, όποτε η Καινή Διαθήκη μιλάει για θάνατο, το κάνει στα 
πλαίσια της ανάστασης και όχι της αθανασίας της ψυχής. Και είναι 
σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό καθώς διαβάζουμε την Β’ Πέτρ. 
1/α’ 12-14. 
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Πέμπτη 25 Μαΐου 
 

ΠΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 12-15. Τι εννοεί ο Πέτρος όταν λέει, «θέλω 
αποθέσει το σκήνωμά μου»; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Στη Β’ Πέτρ. 1/α’ 12-14 διαβάζουμε τον λόγο συγγραφής αυτής της 
επιστολής. Ο Πέτρος γνωρίζει ότι πρόκειται να πεθάνει και στην 
επιστολή του αυτή περικλείει το τελευταίο του μήνυμα, την διαθήκη 
του. Το ότι ο Πέτρος γνωρίζει ότι θα πεθάνει φαίνεται από τα λόγια 
του, «Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφ' όσον είμαι εν τούτω τω σκη-
νώματι… επειδή εξεύρω, ότι εντός ολίγον θέλω αποθέσει το σκή-
νωμά μου» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 13,14). Παρομοιάζει το σώμα του με 
σκήνωμα το οποίο θα αφήσει όταν πεθάνει. Πουθενά δεν υποδη-
λώνει ότι η ψυχή του θα επιβιώσει ως ξεχωριστή ύπαρξη. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 12-15 ξανά. Πώς αντιμετωπίζει ο Πέτρος το 
γεγονός ότι σύντομα θα πεθάνει, και τι μας διδάσκει αυτό για την 
πίστη; 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Στη Β’ Πέτρ. 1/α’ 12-15 τα λόγια του Πέτρου έχουν άλλο κύρος. 
Γράφει έχοντας κατά νου πως σύντομα θα πεθάνει. Το ξέρει, επει-
δή, όπως αναφέρει, «ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μοι εφανέρω-
σε». Ωστόσο, δεν δείχνει να φοβάται και να ανησυχεί. Απεναντίας, 
δίνει έμφαση στην καλή κατάσταση εκείνων που θα αφήσει πίσω. 
Θέλει να είναι στέρεοι στην «παρούσαν αλήθειαν» και όσο ζει θα 
τους προτρέπει να μένουν πιστοί. 
Εδώ, βλέπουμε πόσο βαθιά ήταν η εμπειρία του Πέτρου με τον 
Κύριο. Επρόκειτο να πεθάνει, και ο θάνατός του θα ήταν μαρτυρι-
κός (δείτε Ιωάν. 21/κα’ 18, Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 475), αλλά το ανιδιο-
τελές ενδιαφέρον του ήταν για το όφελος των άλλων. Πραγματικά, 
ο Πέτρος ζούσε την πίστη που είχε διδαχτεί. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μας βοηθάει η πίστη μας να αντιμετωπίσουμε την 
σκληρή πραγματικότητα του θανάτου; Πώς μπορούμε να μάθουμε 
να στηριζόμαστε στην υπέροχη ελπίδα που έχουμε, λόγω όλων 
όσων έκανε ο Ιησούς για εμάς; 
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Παρασκευή 26 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:37’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: 
 
Όπως είδαμε, ο Πέτρος γνώριζε ότι σύντομα θα πέθαινε. Επιπλέ-
ον, γνώριζε και με ποιον τρόπο, καθώς του το είχε αποκαλύψει ο 
Ιησούς. «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, ότε ήσο νεώτερος, εζώννυες 
σεαυτόν, και περιεπάτεις όπου ήθελες· αφού όμως γηράσης, θέ-
λεις εκτείνει τας χείρας σου, και άλλος θέλει σε ζώσει, και θέλει σε 
φέρει όπου δεν θέλεις.» (Ιωάν. 21/κα’ 18). Ποιο ήταν το τέλος του; 
«Ο Πέτρος σαν αλλοδαπός και Εβραίος, καταδικάσθηκε να μαστι-
γωθεί και να σταυρωθεί. Προσμένοντας τον τρομερό αυτό θάνατο, 
ο απόστολος θυμήθηκε το μεγάλο του αμάρτημα που αρνήθηκε το 
Χριστό στην ώρα της δοκιμασίας Του… ένιωθε ότι για έναν που 
είχε αρνηθεί τον Κύριο του, το να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο που ο 
Κύριος του πέθανε, αποτελούσε πολύ μεγάλη τιμή. Ο Πέτρος είχε 
μετανοήσει ειλικρινά για την αμαρτία του εκείνη και είχε συγχωρη-
θεί από το Χριστό… Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να συγχωρήσει τον 
εαυτό του… Για τελευταία του επιθυμία παρακάλεσε τους εκτελε-
στές του να σταυρωθεί ανάποδα, με το κεφάλι προς τα κάτω. Η 
επιθυμία του έγινε δεκτή και μ’ αυτόν τον τρόπο πέθανε ο μεγάλος 
απόστολος Πέτρος.» Ε. Χουάιτ, Π. Α. σ. 475. Και παρόλα αυτά ο 
Πέτρος νοιαζόταν για την πνευματική κατάσταση του ποιμνίου του. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Έχοντας υπόψη τα λόγια του Πέτρου (καθώς και των υπόλοι-
πων συγγραφέων της Αγίας Γραφής) όσον αφορά το ότι είναι απα-
ραίτητο οι Χριστιανοί να είναι άγιοι, γιατί οι περισσότεροι αποτυγ-
χάνουμε να «γίνουμε αυτό που είμαστε» στον Ιησού; 
2.  Δείτε ξανά την λίστα των αρετών στη Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-7. Μιλήστε 
για κάθε αρετή ξεχωριστά. Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε αυτές 
τις αρετές και να βοηθάμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο; 
3.  Δεδομένου των όσων γνωρίζουμε για τον Πέτρο από τα Ευαγ-
γέλια, στις επιστολές του βλέπουμε το θαυμάσιο έργο που έκανε ο 
Χριστός στη ζωή του, παρά τα ελαττώματα και τις πτώσεις του στο 
παρελθόν. Τι ελπίδα μπορούμε να έχουμε από το παράδειγμά του; 
4.  Στη Β’ Πέτρ. 1/α’ 12 ο Πέτρος έγραψε για την «παρούσαν αλή-
θειαν». Ποια ήταν η παρούσα αλήθεια στην εποχή του και ποια 
είναι στη δική μας εποχή; 
5.  Πώς πρέπει, ως Χριστιανοί, να αντιμετωπίζουμε τον θάνατο; 
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27 Μαΐου – 2 Ιουνίου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

10. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λό-
γον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ως εις λύχνον 
φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο 
φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών» Β’ Πέτρου 1/α’ 19. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 53/νγ’ 1-12, 
Δαν. 7/ζ’ 13,14, Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-20, Ματθ. 17/ιζ’ 1-6, Β’ Τιμ. 3/γ’ 
15-17. 
 
Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας στις επιστολές του Πέτρου, εκεί-
νο το οποίο ξεχωρίζει, είναι η σιγουριά και η βεβαιότητά του γι’ αυ-
τά που γράφει. Το ίδιο βλέπουμε και στον Παύλο: ξεκάθαρη και 
σταθερή πεποίθηση για τα όσα διακηρύττει για τον Ιησού Χριστό 
και την θυσία Του. 
Στα εδάφια αυτής της εβδομάδας, θα δούμε τον Πέτρο ακόμη πιο 
σίγουρο. Γιατί όπως λέει, δεν πιστεύουμε σε «μύθους σοφιστι-
κούς» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 16) – όπως των ειδωλολατρικών θρησκειών 
της εποχής του. Αντιθέτως, ο Πέτρος ήταν σίγουρος γι’ αυτά που 
πίστευε για δύο λόγους: 
Πρώτον, ήταν αυτόπτης μάρτυρας «του Κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 16). Και δεύτερον, και ίσως και πιο σημαντικό 
(εφόσον οι περισσότεροι δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες), είναι ότι 
«έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 19). Ο 
Πέτρος αναφέρεται ξανά στην Αγία Γραφή, και συγκεκριμένα στις 
προφητείες για τον Ιησού. Άλλωστε και ο Ιησούς αναφέρθηκε σε 
προφητείες που μιλούσαν για Εκείνον (Ματθ. 26/κς’ 54, Λουκ. 
24/κδ’ 27). Εάν λοιπόν, ο Ιησούς και ο Πέτρος έδιναν τόση βαρύτη-
τα στην Αγία Γραφή, πώς τολμάμε εμείς να κάνουμε κάτι διαφορε-
τικό; 
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Κυριακή 28 Μαΐου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Ο Πέτρος φαίνεται πολύ σίγουρος γι’ αυτά που γράφει στις επιστο-
λές του. Γνωρίζει γιατί μιλάει επειδή γνωρίζει Εκείνον για τον οποίο 
μιλάει. Γνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι Εκείνος στον οποίο αναφέρονται 
οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Η εμπιστοσύνη του Πέτρου 
στον Γραπτό Λόγο τον βοήθησε να γνωρίσει τον Λόγο που «έγεινε 
σάρξ» (Ιωάν. 1/α’ 14). 
Στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 10-12, ο Πέτρος στρέφει τους αναγνώστες του 
στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στις διδασκαλίες τους 
για τον Ιησού. Σύμφωνα με τον Πέτρο, το Άγιο Πνεύμα «προεμαρ-
τυρεί» στην Παλαιά Διαθήκη δύο σημαντικές αλήθειες για τον Ιη-
σού: «τα πάθη του Χριστού, και τας μετά ταύτα δόξας» (Α’ Πέτρ. 
1/α’ 11).  
Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τα όσα προφήτευσε η Παλαιά 
Διαθήκη σχετικά με τον Ιησού; Ψαλμ. 22/κβ’, Ησ. 53/νγ’ 1-12, Ζαχ. 
12/ιβ’ 10, 13/ιγ’ 7, Ιερ. 33/λγ’ 14,15, Δαν. 7/ζ’ 13,14. 
……………..……………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………… 
Στην Α’ Πέτρ. 1/α’ 10-12 ο Πέτρος διαβεβαιώνει τους αναγνώστες 
του ότι έχουν μία σπουδαία θέση στην ιστορία της σωτηρίας. Σ’ 
αυτούς αποκαλύφθηκαν περισσότερα σε σχέση με τους προφήτες 
του παρελθόντος. Μπορεί οι προφήτες να είχαν φέρει κάποια μη-
νύματα στην εποχή τους, αλλά σημαντικά μέρη από αυτά παρέμε-
ναν ανεκπλήρωτα μέχρι την έλευση του Χριστού. Κάποια πράγμα-
τα τα οποία οι προφήτες προείπαν, εκπληρώθηκαν την εποχή των 
συγχρόνων του Πέτρου. Οι αναγνώστες του μπορούσαν να μά-
θουν «διά των κηρυξάντων το ευαγγέλιον εις εσάς εν Πνεύματι Α-
γίω τω αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγ-
γελοι να παρακύψωσι.» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 12). Με τη διακήρυξη του 
ευαγγελίου, γνώρισαν πολλά περισσότερα από τους προφήτες της 
Παλαιάς Διαθήκης για τα πάθη και την ταπείνωση του Λυτρωτή 
τους. Φυσικά, θα έπρεπε να περιμένουν, όπως και εμείς, για «τας 
μετά ταύτα δόξας» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 11). Και εφόσον το πρώτο μέρος 
αυτών των προφητειών έχει εκπληρωθεί, μπορούμε να είμαστε 
βέβαιοι και για την εκπλήρωση και του τελευταίου μέρους.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες υποσχέσεις της Αγίας Γραφής έχετε δει να εκπλη-
ρώνονται στη ζωή σας; Ποιες περιμένετε ακόμη να εκπληρωθούν, 
τι σημαίνουν για εσάς και πώς μπορείτε να κρατηθείτε σ’ αυτές τις 
υποσχέσεις ανεξαρτήτου καταστάσεων; 
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Δευτέρα 29 Μαΐου  
 

ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-18. Ποιες άλλες ενδείξεις αναφέρει ο Πέ-
τρος ότι είχε για την πίστη του στον Ιησού; 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
Εκτός από τον προφητικό λόγο, ο Πέτρος ήταν αυτόπτης μάρτυρας 
πολλών πραγμάτων για τα οποία κήρυξε. Ο Χριστιανισμός, αναφέ-
ρει, δεν στηρίζεται σε «μύθους σοφιστικούς» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 16), 
αλλά σε αληθινά γεγονότα στα οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας. 
Στα Ευαγγέλια βλέπουμε πως ο Πέτρος ήταν παρών σε κρίσιμες 
στιγμές της ζωής και της διακονίας του Ιησού. Ήταν παρών στα 
κηρύγματα, στις διδασκαλίες και στα θαύματα. Από τα πρώτα κιό-
λας θαύματα του Ιησού (Λουκ. 5/ε’ 4-6) μέχρι και τη στιγμή που ο 
Ιησούς εμφανίστηκε στην Γαλιλαία μετά την ανάστασή Του (Ιωάν. 
21/κα’ 15), ο Πέτρος ήταν μάρτυρας όλων όσων συνέβησαν. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 17,18. Σε ποιο γεγονός εστιάζει ο Πέτρος 
σχετικά μ’ αυτά που προσωπικά είχε δει; Τι ιδιαιτερότητα είχε αυτό 
το γεγονός; 
.……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος τονίζει ιδιαίτερα ένα γεγονός στο οποίο παρέστη αυτό-
πτης μάρτυρας: την μεταμόρφωση του Ιησού. Ο Ιησούς είχε πάρει 
τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μαζί Του στο βουνό για να 
προσευχηθεί (Λουκ. 9/θ’ 28). Ενώ ήταν εκεί, μεταμορφώθηκε 
μπροστά στα μάτια τους. Το πρόσωπό Του έλαμψε και τα ρούχα 
Του έγιναν αστραφτερά λευκά (Ματθ. 17/ιζ’ 2, Λουκ. 9/θ’ 29). Συ-
ναντήθηκε με τον Μωυσή και τον Ηλία, ενώ μία φωνή από τον ου-
ρανό ακούστηκε να λέει, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις 
τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε» (Ματθ. 17/ιζ’ 5). 
Ο Πέτρος είχε δει πολλά όσο ήταν μαζί με τον Ιησού. Ωστόσο, αυτό 
το περιστατικό ξεχώριζε. Αποκάλυπτε πως ο Ιησούς είναι ο Υιός 
του Θεού, που ήρθε στη γη ήρθε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού 
Πατέρα με τον Οποίο είχε μία ιδιαίτερη σχέση. Παρά τα όσα είχε 
δει, ο Πέτρος εστίασε σ’ αυτό το ιδιαίτερο γεγονός, στο οποίο α-
κούστηκε φωνή «εξ ουρανού» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 18). 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε ποιο γεγονός ή ποια γεγονότα επηρέασαν την 
πνευματική σας ζωή. Πώς σας επηρέασαν και τι σημαίνουν για 
εσάς σήμερα; Γιατί, πιστεύετε, είχαν επάνω σας αυτήν την επιρ-
ροή; 
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Τρίτη 30 Μαΐου 
 

Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 19 προσεκτικά. Τι λέει ο Πέτρος που είναι 
σημαντικό για εμάς σήμερα; 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Εδώ, όπως και σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής (Γέν. 1/α’ 4, Ιωάν. 
1/α’ 5, Ησ. 5/ε’ 20, Εφεσ. 5/ε’ 8), γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ 
φωτός και σκότους. Για τον Πέτρο, ο Λόγος του Θεού έλαμψε σε 
σκοτεινό τόπο. Γι’ αυτό προτρέπει να προσέχουμε σ’ αυτό το φως 
και να το ακολουθούμε μέχρι να «έλθη η αυγή της ημέρας και ο 
φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών». Είμαστε αμαρτωλοί 
που ζουν σε έναν έκπτωτο και σκοτεινό κόσμο. Χρειαζόμαστε την 
υπερφυσική δύναμη του Θεού που θα μας οδηγήσει από αυτό το 
σκοτάδι στο φως, και αυτό το φως είναι ο Ιησούς. Ο Πέτρος δίνει 
στους αναγνώστες του έναν στόχο. Ορισμένοι πιστεύουν πως η 
έκφραση «η αυγή της ημέρας» παραπέμπει στη Δευτέρα Παρουσία 
του Ιησού. Και παρότι αυτή είναι η απώτερη ελπίδα μας, η ιδέα του 
«φωσφόρου» παραπέμπει σε κάτι πιο άμεσο και προσωπικό. Είναι 
μία αναφορά στον Ιησού που είναι «ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρι-
νός» (Αποκ. 2/β’ 28, 22/κβ’ 16). Το ότι ανατέλλει στην καρδιά μας 
σημαίνει πως γνωρίζουμε τον Ιησού, στηριζόμαστε σ’ Αυτόν και 
βιώνουμε τον ζωντανό Χριστό στην προσωπική μας ζωή. Ο Ιησούς 
δεν πρέπει να είναι απλώς μία δογματική αλήθεια, αλλά το κέντρο 
της ύπαρξής μας και η πηγή της ελπίδας και της πίστης μας. Επο-
μένως, ο Πέτρος εδραιώνει έναν ξεκάθαρο σύνδεσμο μεταξύ της 
μελέτης του Λόγου του Θεού και της σώζουσας σχέσης με τον Ιη-
σού τον «φωσφόρο». 
Και φυσικά, το φως που λάμπει μέσα μας θα μπορέσουμε να το 
μεταδώσουμε και στους άλλους. «Όλη η γη πρέπει να φωτιστεί με 
την δόξα της αλήθειας του Θεού. Το φως πρέπει να λάμψει σε όλες 
τις χώρες και τους ανθρώπους. Και εκείνοι που έλαβαν το φως 
πρέπει με τη σειρά τους να το μεταδώσουν.  
Το Πρωινό Άστρο έχει ανατείλει σ’ εμάς, και εμείς πρέπει να αντι-
κατοπτρίσουμε το φως Του στο δρόμο εκείνων που βρίσκονται στο 
σκοτάδι.» Ε. Χουάιτ, Christian Experience and Teachings of Ellen 
G. White, σ. 220. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η προσωπική μελέτη του Λόγου σάς βοηθά να γνω-
ρίσετε καλύτερα τον Ιησού; 
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Τετάρτη 31 Μαΐου 
 

«ΒΕΒΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ» 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 19-21. Σε ποιες προφητείες αναφέρεται ο 
Πέτρος; Τι εννοεί όταν λέει «ουδεμία προφητεία της γραφής, γίνεται 
εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως»; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πέτρος ότι ο Χριστιανισμός δεν βασίζεται σε μύθους (Β’ Πέτρ. 
1/α’ 16), αλλά σε αυτόπτες μάρτυρες (Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-18), και στις 
προφητείες της Αγίας Γραφής (Β’ Πέτρ. 1/α’ 19-21), όπως είδαμε 
και στην πρώτη του επιστολή (Α’ Πέτρ. 1/α’ 10-12). Επίσης, δηλώ-
νει ότι «ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφη-
τεύοντος διασαφήσεως» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 20). Εδώ, ο Πέτρος δεν μας 
αποτρέπει από το να μελετάμε μόνοι μας την Αγία Γραφή. Αυτή η 
σκέψη έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του, «αναζωσθέντες τας 
οσφύας της διανοίας σας» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 13), και με την αναφορά 
του στην έρευνα που έκαναν οι προφήτες σχετικά με τις προφητεί-
ες που έλαβαν (Α’ Πέτρ. 1/α’ 10). 
Τι εννοούσε τότε ο Πέτρος; Η πρώτη εκκλησία αύξανε ενωμένη στη 
μελέτη του Λόγου του Θεού. Οι Χριστιανοί είμαστε μέλη του σώμα-
τος του Χριστού (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 12-14, 27). Και ο Πέτρος εδώ μιλάει 
ενάντια στο είδος της μελέτης που απορρίπτει τις απόψεις της κοι-
νωνίας των πιστών. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους 
μπορούμε να αυξηθούμε ως κοινότητα. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται 
τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά. Απόψεις μπορούν να ακου-
στούν, να εξεταστούν, να εμβαθύνουν. Εκείνος όμως που εργάζε-
ται αρνούμενος την συνεργασία των άλλων, είναι πιθανότερο να 
βγάλει λάθος συμπεράσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ερμηνεία 
προφητειών. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε τους λόγους για τους 
οποίους ο Πέτρος κάνει αυτήν την παρατήρηση. Απευθύνεται σε 
Χριστιανούς που έχουν ανάμεσά τους ψευδοπροφήτες και ψευδο-
διδασκάλους (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1). Τους παρακινεί να αφήσουν την ερ-
μηνεία της Αγίας Γραφής στο σύνολο της εκκλησίας. Πόσοι άν-
θρωποι παρασύρθηκαν από φανατισμό και πλάνες επειδή αρνή-
θηκαν να ακούσουν την καθοδηγούμενη από το Άγιο Πνεύμα κοι-
νωνία των πιστών; Και ο ίδιος κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και 
σήμερα. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό το να είμαστε δεκτικοί στις συμβου-
λές της εκκλησίας; Την ίδια στιγμή, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να 
αποδεχόμαστε τις απόψεις των άλλων; 
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Πέμπτη 1 Ιουνίου 
 

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
 

Όπως είδαμε, ο Πέτρος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Αγία Γραφή. 
Στη Β’ Πέτρ. 1/α’ 19-21 έχουμε μία δυνατή διαβεβαίωση της σπου-
δαιότητας της Αγίας Γραφής στη Χριστιανική μας εμπειρία και για 
την θεοπνευστία των Γραπτών. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο στη 
Β’ Πέτρ. 1/α’ 21. Η Αγία Γραφή δεν γράφτηκε «εκ θελήματος αν-
θρώπου» και ούτε είναι ανθρώπινης επινόησης όπως τα άλλα βι-
βλία. Είναι ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε μέσω της δύναμης του 
Αγίου Πνεύματος, σε συνεργασία με τους «άγιους ανθρώπους του 
Θεού.» 
Διαβάστε Β’ Τιμ. 3/γ’ 15-17. Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να 
καταλάβουμε την συμμετοχή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας; Πώς 
ενισχύουν την αλήθεια της Β’ Πέτρ. 1/α’ 19-21; 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού προειδοποίησε τον Τιμόθεο για τους κινδύνους που θα αντι-
μετώπιζε ο ίδιος και η εκκλησία, ο Παύλος αναφέρεται στη σπου-
δαιότητα της Αγίας Γραφής. «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και 
ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, 
προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16). 
Ας δούμε τρία σημεία. 
Διδασκαλία: Οι διδασκαλίες της εκκλησίες είναι πεποιθήσεις που 
αφορούν διάφορα Βιβλικά θέματα που θεωρούνται σημαντικά στον 
Λόγο του Θεού. Κάθε δόγμα πρέπει να είναι Χριστοκεντρικό, και να 
μας διδάσκει πώς θα ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, 
«το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» (Ρωμ. 12/ιβ’ 2). 
Καθοδήγηση: Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο πως η Αγία Γραφή 
είναι ωφέλιμη «προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευ-
σιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16). Και ο Πέτρος στην 
ουσία λέει το ίδιο πράγμα όταν παρομοιάζει την προφητεία «ως εις 
λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 19). Με άλλα 
λόγια, η Αγία Γραφή μάς οδηγεί και μας δείχνει ποιο είναι το σωστό 
από το λάθος. Εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Γραφή 
είναι το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού. 
«Να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν»: Όταν ο Παύλος λέει πως τα 
ιερά γράμματα μπορούν «να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν» (Β’ Τιμ. 
3/γ’ 15), στην πραγματικότητα λέει πως η Αγία Γραφή δείχνει τον 
Ιησού. Η σωτηρία βασίζεται στην πίστη ότι ο Ιησούς πέθανε για τις 
αμαρτίες μας. 
Δόγμα, ηθική καθοδήγηση, και γνώση της σωτηρίας: γι’ αυτό ο Πέ-
τρος λέει για τον Λόγο του Θεού «κάμνετε καλά να προσέχετε, ως 
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εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της 
ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών» (Β’ Πέτρ. 
1/α’ 19). 
 

Παρασκευή 2 Ιουνίου                         Δύση ηλίου: 20:42’  
 

Περαιτέρω μελέτη: 
«Το πρώτιστο και ύψιστο καθήκον κάθε λογικού ανθρώπου είναι 
να μάθει από τις Γραφές τι είναι αλήθεια ώστε να την ακολουθήσει, 
ενθαρρύνοντας και άλλους να μιμηθούν το παράδειγμά του. Καθη-
μερινά θα πρέπει να μελετούμε τη Βίβλο με επιμέλεια, εμβαθύνο-
ντας προσεκτικά στην κάθε σκέψη και συγκρίνοντας τα διάφορα 
εδάφια μεταξύ τους… Οι πιο αληθοφανείς εκδοχές της Βίβλου έ-
χουν περιπλεχθεί μέσα στη σκιά και στην αμφιβολία από ανθρώ-
πους εγγράμματους οι οποίοι με τη δικαιολογία της πολυμάθειας 
διδάσκουν ότι υπάρχουν στη Γραφή μυστικές, απόρρητες πνευμα-
τικές έννοιες που η χρησιμοποιούμενη γλώσσα τις καθιστά ακατα-
νόητες. Αυτοί είναι οι ψευτοδάσκαλοι… Η γλώσσα της Βίβλου 
πρέπει να ερμηνεύεται με την πιο ευνόητη σημασία της, εκτός από 
τις περιπτώσεις εκείνες όπου χρησιμοποιούνται σύμβολα ή παρα-
στάσεις. Ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση: ‘‘Εάν τις θέλη να κάμη το 
θέλημα Αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής.’’ (Ιωάν. 7/ζ’ 17). Αν 
ήθελαν μόνο οι άνθρωποι να δεχθούν τη Βίβλο όπως είναι γραμ-
μένη, αν δεν επενέβαιναν οι ψευτοδάσκαλοι για να παραπλανούν 
και να συγχέουν τα πνεύματά τους, θα επιτελείτο ένα τέτοιο έργο 
στη γη που θα χαροποιούσε τους αγγέλους και θα οδηγούσε στην 
ποίμνη του Χριστού χιλιάδες πρόβατα χαμένα τώρα μέσα στην 
πλάνη.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ., σ. 714, 715. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ποιες άλλες σημαντικές αρχές περιλαμβάνονται στην σωστή 
κατανόηση της Αγίας Γραφής; 
2.  Ο Μαρτίνος Λούθηρος έγραψε, «Η Αγία Γραφή έχει μέσα της 
το φως», εννοώντας πως για την κατανόηση μίας περικοπής μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη περικοπή. Ποια παρα-
δείγματα αυτής της αρχής μπορείτε να βρείτε; 
3.  Αναφερθείτε στα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την Χρι-
στιανική σας εμπειρία. Τι κοινό έχουν συνήθως αυτά τα γεγονότα; 
Τι μπορείτε να διδαχτείτε από τις εμπειρίες των άλλων; 
4.  Εάν κάποιος σας ρωτούσε πώς η μελέτη της Αγίας Γραφής 
μπορεί να δυναμώσει τη σχέση σας με τον Κύριο, τι θα του απα-
ντούσατε; Τι έχετε διδαχθεί από την προσωπική σας πείρα να 
γνωρίσετε τον Κύριο Ιησού μέσω της μελέτης του Λόγου Του; 



76 
 

3 Ιουνίου – 9 Ιουνίου                                   Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ 
αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς· διότι από όντινα νικάταί τις, τού-
του και δούλος γίνεται.» Β’ Πέτρου 2/β’ 19. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτρ. 2/β’ 1-
22, Ιωάν. 8/η’ 34-36, Ματθ. 12/ιβ’ 43-45, Ιούδα 4-19, Γέν. 18/ιη’ 16-
33. 
 
Στην πρώτη του επιστολή, με έντονο ποιμενικό ενδιαφέρον, ο Πέ-
τρος προσπάθησε να ενθαρρύνει τους πιστούς στις θλίψεις και 
τους διωγμούς που αντιμετώπιζαν. Παρότι δεν γνωρίζουμε ακρι-
βώς το είδος των διωγμών, ξέρουμε πως αντιμετώπιζαν τρομερές 
δυσκολίες καθώς η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία προσπαθούσε να εξα-
λείψει το κίνημα των «Χριστιανών». 
Ο Σατανάς όμως άνοιξε δύο μέτωπα επίθεσης. Εξωτερικά, υπήρχε 
ο διωγμός. Αλλά και στο εσωτερικό της, η εκκλησία είχε να αντιμε-
τωπίσει μία ακόμη πιο επικίνδυνη απειλή, τους ψευδοδιδασκάλους 
«οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1) 
στην εκκλησία. Και το χειρότερο, όπως προειδοποίησε ο Πέτρος, 
ήταν ότι «πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών» 
(Β’ Πέτρ. 2/β’ 2).  
Ποιες ήταν αυτές οι διδασκαλίες για τις οποίες προειδοποίησε ο 
Πέτρος; Πώς τις αντιμετώπισε και τι μπορούμε να διδαχθούμε από 
τις προειδοποιήσεις του, όταν αντιμετωπίζουμε και εμείς παρόμοι-
ους κινδύνους; 
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Κυριακή 4 Ιουνίου 
 

ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 
 
Πολλές φορές, εξιδανικεύουμε την πρώτη εκκλησία και πιστεύουμε 
ότι η ειρήνη και η αρμονία χαρακτήριζαν τις σχέσεις των πρώτων 
πιστών. Αυτό ωστόσο είναι λάθος. Ακόμη και με τον Ιησού κοντά 
τους, η εκκλησία αντιμετώπιζε δυσκολίες στο εσωτερικό της (σκε-
φτείτε τον Ιούδα). Όπως βλέπουμε στις επιστολές της Καινής Δια-
θήκης, τα περισσότερα προβλήματα ήταν αποτέλεσμα ψευδών 
διδασκαλιών από το εσωτερικό της εκκλησίας. Η πρώτη εκκλησία 
δεν αντιμετώπιζε μόνο διωγμούς, αλλά και εσωτερικά προβλήματα. 
Σ’ αυτήν την επιστολή, ο Πέτρος ασχολείται με κάποιες από αυτές 
τις εσωτερικές προκλήσεις. Ποιες είναι; «Υπήρξαν όμως και ψευ-
δοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν εί-
σθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απω-
λείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην, επισύρο-
ντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν· και πολλοί θέλουσιν εξακολου-
θήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αλη-
θείας θέλει βλασφημηθή· και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπο-
ρευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν 
μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1-3). 
Είναι ολοφάνερο πως δεν υπήρχε εσωτερική ειρήνη και αρμονία 
μεταξύ των πιστών! 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 1-3, 10-22. Για ποιο πράγμα μας προειδο-
ποιεί εδώ ο Πέτρος; Ποιες ψευδείς διδασκαλίες διαδίδονταν στην 
εκκλησία; 
………..…………………………………………………………………… 
Στη Β’ Πέτρ. 2/β’ 1 βλέπουμε τον λόγο για τον οποίο ο Κύριος ενέ-
πνευσε τον Πέτρο να γράψει αυτήν την επιστολή. Τους προειδο-
ποίησε για την ύπαρξη ψευδοδιδασκάλων, όπως υπήρχαν και 
ψευδοπροφήτες στο παρελθόν. Ο Πέτρος κατηγορεί αυτούς τους 
διδασκάλους για «αιρέσεις απωλείας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1) ότι οδηγούν 
στη δουλεία της διαφθοράς (Β’ Πέτρ. 2/β’ 19) καθώς και για άλλα 
πολλά πράγματα. Από όσα έγραψε, βλέπουμε πως αυτές ήταν 
πραγματικά επικίνδυνες διδασκαλίες και έτσι μπορούμε να κατα-
λάβουμε για ποιο λόγο αντέδρασε κατ’ αυτόν τον τρόπο.  
ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε πόσο έντονα αντιδρά ο Πέτρος σ’ αυτές τις 
ψευδείς διδασκαλίες. Τι μας δείχνει αυτό για το πόσο σημαντική 
είναι η αλήθεια; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις προ-
σπάθειες ορισμένων να φέρουν λανθασμένα δόγματα στην εκκλη-
σία; 
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Δευτέρα 5 Ιουνίου 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
 
«Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας 
επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας, εκείνους οίτινες τωόντι 
απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 18). Για ποιο 
πράγμα προειδοποιεί εδώ ο Πέτρος τους αναγνώστες του; Τι λέει 
στο εδ. 19 που εξηγεί την ανησυχία του; Ποια είναι η σημασία του 
όρου «ελευθερίαν»; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Με όσο το δυνατόν εντονότερο τρόπο, ο Πέτρος προειδοποιεί τους 
πιστούς για τους κινδύνους των ψευδοδιδασκάλων. Στη Β’ Πέτρ. 
2/β’ 18-21 τους προειδοποιεί πως οι υποσχέσεις που τους δίνουν 
για ελευθερία, στην πραγματικότητα τους οδηγούν στη δουλεία. Η 
απόλυτη διαστρέβλωση του ευαγγελίου! Ελευθερία στον Χριστό 
σημαίνει ελευθερία από την σκλαβιά της αμαρτίας (Ρωμ. 6/ς’ 4-6). 
Ο Πέτρος τους προειδοποίησε για κάθε έννοια της ελευθερίας στον 
Χριστό που κρατά τον άνθρωπο δούλο της αμαρτίας. Όπως φαίνε-
ται, ο Πέτρος είχε να αντιμετωπίσει μία αίρεση που οδηγούσε σε 
υποδούλωση στην αμαρτία. 
Διαβάστε Ιωάν. 8/η’ 34-36. Πώς τα λόγια του Χριστού μάς βοηθάνε 
να καταλάβουμε τα λόγια του Πέτρου; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ό,τι κι αν έλεγαν αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι, οδηγούσαν τους αν-
θρώπους που μόλις είχαν δεχτεί τον Ιησού ως Κύριό τους, πίσω 
στον παλιό αμαρτωλό τρόπο ζωής. Ένα είδους ευαγγελίου φθηνής 
χάρης που υποβάθμισε την ανάγκη για αγνότητα και αγιότητα, και 
τους οδηγούσε στην «διαφθορά» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 19) του κόσμου 
από την οποία μόλις είχαν διαφύγει. Γι’ αυτό και ο Πέτρος μίλησε 
τόσο έντονα ενάντια σ’ αυτές τις διδασκαλίες και προειδοποίησε για 
τα αποτελέσματα αυτών που θα ακολουθούσαν.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς κατανοείτε την ελευθερία στον Χριστό; Από τι σας 
έχει ελευθερώσει ο Χριστός; 
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Τρίτη 6 Ιουνίου 
 

«Ο ΚΥΩΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΕΡΑΣΜΑ» 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 17-22 και Ματθ. 12/ιβ’ 43-45. Ποιοι κίνδυνοι 
παραμονεύουν για κάποιον που από τον Χριστιανισμό επιστρέφει 
στον παλιό τρόπο ζωής του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
...…………………………………………………………………………... 
Ο Πέτρος ανησυχούσε ιδιαίτερα για την κατάληξη εκείνων που οι 
ψευδοδιδάσκαλοι οδηγούσαν πίσω στις παλιές τους αμαρτίες (Β’ 
Πέτρ. 2/β’ 18). Οι ψευδοδιδάσκαλοι υπόσχονταν ελευθερία, όμως 
όπως τόνισε ο Πέτρος, η ελευθερία που υπόσχονταν ήταν εκ δια-
μέτρου αντίθετη από την ελευθερία που υπόσχεται ο Ιησούς σε 
εκείνους που Τον ακολουθούν. Προσέξτε πόσο σοβαρή είναι η 
προειδοποίησή του. Καλύτερα θα ήταν να μην είχαν γνωρίσει «την 
οδόν της δικαιοσύνης» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 21), παρά αφού την γνώρισαν 
να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο ζωής. Φυσικά, όλοι ξέρουμε 
ιστορίες ανθρώπων που ενώ άφησαν τον Κύριο, επέστρεψαν ξανά. 
Και ξέρουμε πως ο Κύριος τούς δέχεται πίσω με ιδιαίτερη χαρά. 
(Δείτε Λουκ. 15/ιε’ 11-32.) Το ότι φεύγουν είναι δυσάρεστο και ιδιαί-
τερα επικίνδυνο. Ο Πέτρος παρομοιάζει αυτήν την κατάσταση με 
την άσχημη εικόνα του σκύλου που επιστρέφει στον εμετό του. Πι-
θανόν εσκεμμένα ηχούν στη Β’ Πέτρ. 2/β’ 20 τα λόγια του Ιησού 
(δείτε Ματθ. 12/ιβ’ 45, Λουκ. 11/ια’ 26). Ο Ιησούς λέει την παραβο-
λή για κάποιον άνθρωπο που ελευθερώθηκε από ένα ακάθαρτο 
πνεύμα. Το πνεύμα τριγυρνάει μόνο του και αφού δεν βρίσκει αλ-
λού τόπο λέει, «Ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον» 
(Ματθ. 12/ιβ’ 44). Όταν επιστρέφει τον βρίσκει κενό και τακτοποιη-
μένο. Τότε, επιστρέφει μαζί με άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα 
από αυτό. Και όπως λέει ο Ιησούς, «και γίνονται τα έσχατα του αν-
θρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων» (Ματθ. 12/ιβ’ 45). Ο κίν-
δυνος που απεικονίζει ο Ιησούς και περιγράφει ο Πέτρος, είναι υ-
παρκτός. Ο νέος πιστός πρέπει να βεβαιωθεί πως το Άγιο Πνεύμα 
καταλαμβάνει πλέον την θέση όλων όσων κάποτε κυβερνούσαν τη 
ζωή του. Εάν η συμμετοχή στην εκκλησία και η μαρτυρία της νέας 
πίστης δεν αντικαταστήσουν τις παλαιότερες κοσμικές δραστηριό-
τητες, τότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να επιστρέψει στις παλιές 
του συνήθειες.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε ως εκκλησία να γαλουχήσουμε και να 
μαθητεύσουμε τα μέλη, ιδιαίτερα τους νέους στην πίστη; 
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Τετάρτη 7 Ιουνίου 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ 
 

Το μήνυμα του Πέτρου στη Β’ Πέτρ. 2/β’ – 3/γ’ 7 επαναλαμβάνεται 
στον Ιούδα 4-19. Όποτε ένα μήνυμα επαναλαμβάνεται στην Αγία 
Γραφή σημαίνει πως ο Θεός θέλει να μεταφέρει κάτι σημαντικό. Σ’ 
αυτές τις παρόμοιες περικοπές, ο Πέτρος και ο Ιούδας θέλουν να 
μας γνωστοποιήσουν μία σπουδαία αλήθεια: Ο Θεός έχει τον έλεγ-
χο της κατάληξης των ασεβών. Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιούδας, 
δεν μας αφήνουν καμία αμφιβολία για το πόσο στενά παρακολου-
θεί ο Θεός το κακό. Είτε πρόκειται για ασεβείς είτε για έκπτωτους 
αγγέλους, ο Θεός παρατηρεί προσεκτικά την ανηθικότητά τους και 
έχει ετοιμάσει την τιμωρία τους στην ημέρα της κρίσης (Β’ Πέτρ. 
2/β’ 9,17, Ιούδα 6). 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ – 3/γ’ 7 και Ιούδα 4-19. Ποια παραδείγματα 
της κρίσης του Θεού στο παρελθόν φέρνουν ο Πέτρος και ο Ιούδας 
για να τονίσουν ότι ο Θεός θα αναλάβει την αμαρτία; 
…………………………………………………………………………… 
Τα παραδείγματα που αναφέρουν ο Πέτρος και ο Ιούδας είναι, ο 
Κατακλυσμός, η καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων, και το 
δέσιμο αγγελικών υπάρξεων που αφανισμό (Β’ Πέτρ. 2/β’ 4-6, 3/γ’ 
7, Ιούδα 6,7). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έντονη είναι η αίσθηση 
του οριστικού. Μπορεί στην Αγία Γραφή να διαβάζουμε σε αρκετά 
σημεία για την χάρη και το έλεος του Θεού, ωστόσο, η δικαιοσύνη 
Του φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη της αμαρτίας. 
Οι αμαρτίες που φέρνουν αυτήν την τρομερή τιμωρία είναι: Οι αι-
ρέσεις απωλείας, καταφρόνηση Θεϊκής εξουσίας, κυριαρχία από τη 
διαφθορά, υπερήφανα λόγια ματαιότητας, μεταστροφή της χάρης 
του Θεού σε ασέλγεια, απόρριψη του Ιησού ως μοναδικού Κυρίου, 
βεβήλωση του σώματος, βλασφημίες αξιωμάτων δόξας (Β’ Πέτρ. 
2/β’ 1,10,18,19, Ιούδα 4,8,10). 
Το ενδιαφέρον είναι ότι σ’ αυτές τις περιγραφές δεν περιλαμβάνο-
νται βίαιες πράξεις και άλλες ασέβειες, φρικαλεότητες που συχνά 
μας προσβάλλουν. Αντιθέτως, αναφέρονται πιο δυσδιάκριτες α-
μαρτίες που ορισμένες φορές γίνονται ανεκτές από την Χριστιανική 
κοινότητα. Αυτό το γεγονός πρέπει να αφυπνίσει την ανάγκη μας 
για ειλικρινή μετάνοια και μεταρρύθμιση στην εκκλησία.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 12 και Ιούδα 10. Εδώ, ο Πέτρος 
και ο Ιούδας αναφέρονται σε εκείνους που αντιμετωπίζουν τον ό-
λεθρο καθώς υποβιβάζονται σε «άλογα φυσικά ζώα» που ενερ-
γούν βάση ενστίκτου. Πώς αντιπαραβάλλεται αυτή η περιγραφή με 
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το πώς δημιούργησε αρχικά ο Θεός τον άνθρωπο, και πως μπο-
ρείτε να το αποτρέψετε αυτό να συμβεί σε εσάς; 
 

Πέμπτη 8 Ιουνίου 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 6-16. Ποια άλλα παραδείγματα χρησιμοποι-
εί ο Πέτρος ως προειδοποίηση για τις συνέπειες της ανομίας; 
…..………………………………………………………………………… 

Η πρώτη αναφορά για τα Σόδομα στην Αγία Γραφή γίνεται στη 
Γέν. 13/ιγ' 12,13. Ο Λωτ και ο Αβραάμ αποφάσισαν να χωρίσουν 
και ο Λωτ επέλεξε την κοιλάδα του Ιορδάνη όπου «έστησε τας 
σκηνάς αυτού έως Σοδόμων» (Γέν. 13/ιγ’ 12). Η Αγία Γραφή ανα-
φέρει ότι, «Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτω-
λοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου» (Γέν. 13/ιγ’ 13). Αργότερα, όταν 
ο Θεός προειδοποίησε τον Αβραάμ ότι θα κατέστρεφε τα Σόδομα, 
εκείνος διαπραγματεύτηκε με τον Θεό για να μην καταστραφούν οι 
πόλεις εάν θα βρισκόντουσαν σ’ αυτές έστω και 10 δίκαιοι άν-
θρωποι (Γέν. 18/ιη’ 16-33). Ωστόσο δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι 
άνθρωποι – όπως φαίνεται από όσα συνέβησαν στους αγγελιοφό-
ρους – και οι πόλεις καταστράφηκαν ολοκληρωτικά με μόνους δι-
ασωθέντες τον Λωτ και τις δύο κόρες του (Γέν. 19/ιθ’ 12-25). 

Ο Πέτρος βγάζει δύο διδάγματα από αυτήν την ιστορία. Πρώτον, 
οι δύο πόλεις αποτελούν παράδειγμα της τιμωρίας που θα έρθει 
στους ασεβείς (Β’ Πέτρ. 2/β’ 6). Δεύτερον, ο Κύριος ξέρει πώς να 
σώσει τους δίκαιους από την δοκιμασία (Β’ Πέτρ. 2/β’ 7-9). Στη 
συνέχεια, αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά εκείνων που κατα-
στράφηκαν στις δύο πόλεις: Ακολουθούσαν την σάρκα και κυριεύ-
ονταν από λαγνεία, καταφρονούσαν την εξουσία, ήταν τολμηροί 
και αυθάδεις, και δεν δίστασαν να τολμήσουν να παρασύρουν α-
κόμη και τους αγγέλους (Β’ Πέτρ. 2/β’ 10,11). Αυτά τα χαρακτηρι-
στικά μοιάζουν με την περιγραφή των ψευδοδιδασκάλων και των 
ακολούθων τους. Η ιστορία του Βαλαάμ βρίσκεται στους Αρ. 
22/κβ’ 1 – 24/κδ’ 25. Ο βασιλιάς του Μωάβ, ο Βαλάκ, τον εξαγό-
ρασε για να καταραστεί τους Ισραηλίτες. Αν και ήταν αρχικά διστα-
κτικός, συμφώνησε τελικά για μεγάλο χρηματικό ποσό (Αρ. 22/κβ’ 
7-21). Στο δρόμο για τη γη Μωάβ, συνάντησε έναν άγγελο του 
Κυρίου και σώθηκε από βέβαιο θάνατο χάρη του γαϊδάρου του. Ο 
Βαλαάμ αρχικά ξέσπασε στον γάιδαρό του, μόλις όμως άνοιξαν τα 
μάτια του και είδε τον άγγελο του Κυρίου (Αρ. 22/κβ’ 22-35) συνει-
δητοποίησε το λάθος του. Στο τέλος, ο Βαλαάμ ευλόγησε τον λαό 
Ισραήλ (Αρ. 23/κγ’ 4 – 24/κδ’ 24). Ο Πέτρος χρησιμοποιεί το πα-
ράδειγμα του Βαλαάμ για εκείνους που κυριεύονται από την μοι-
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χεία και την απληστία (Β’ Πέτρ. 2/β’ 14,15). Όπως ο Βαλαάμ, έτσι 
και εκείνοι άφησαν τον δρόμο του Θεού που έπρεπε να ακολου-
θήσουν. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε όσα μας έχουν αποκαλυφθεί από την Αγία 
Γραφή και από τα γραπτά της Ε. Χουάιτ. Πώς μπορούμε, ως Χρι-
στιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας να πούμε ότι δεν έχουμε 
προειδοποιηθεί; 
 

Παρασκευή 9 Ιουνίου                                     Δύση ηλίου: 20:46’  
 

Περαιτέρω μελέτη: 
Ο Χριστός μάς ελευθέρωσε από την καταδίκη του νόμου και μας 
διαβεβαίωσε για την σωτηρία μας. Η ιστορία του Μαρτίνου Λούθη-
ρου και η δουλεία από την οποία υπέφερε πριν κατανοήσει τη χά-
ρη, είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα της έννοιας αυτής της ελευθε-
ρίας. Ωστόσο, όπως είδαμε στις επιστολές του Πέτρου, αυτή η 
θαυμάσια αλήθεια μπορεί να διαστρεβλωθεί. «Η ελευθερία στον 
Χριστό, λανθασμένα από πολλούς θεωρείται ασυδοσία, και επειδή 
ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από την καταδίκη του νόμου, 
πολλοί πιστεύουν ότι ο νόμος καταργήθηκε και όσοι τον τηρούν 
δεν αποδέχονται την χάρη. Και έτσι, όταν η αλήθεια και το ψέμα 
μοιάζουν, όσοι δεν καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα αποδέχο-
νται το ψέμα και παρασύρονται από τις απάτες του Σατανά. Οδη-
γώντας τους ανθρώπους να δεχτούν το ψέμα ως αλήθεια, ο Σατα-
νάς προσπαθεί να εξασφαλίσει τον φόρο τιμής του Διαμαρτυρόμε-
νου κόσμου.» Ε. Χουάιτ, Christ Triumphant, σ. 324. 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 19. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
τις σημαντικές αλήθειες που πιστεύουμε; Πόσο σημαντικό είναι να 
συμφωνούμε σ’ αυτά που πιστεύουμε; Πότε γίνεται «επικίνδυνο» 
το να έχουμε διαφορετικές ιδέες από τα πνευματικά μας αδέρφια; 
2.  Δείτε ορισμένες έντονες φράσεις που χρησιμοποιεί ο Πέτρος  
όσον αφορά την τιμωρία και την κρίση: «επισύροντες εις εαυτούς 
ταχείαν απώλειαν» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1), «θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία 
αυτών διαφθορά» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 12), «τους δε αδίκους να φυλάττη 
εις την ημέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 9), 
«η απώλεια αυτών δεν νυστάζει» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 3). Τι μας λένε αυτά 
τα εδάφια για το πόσο έντονα καταδικάζει ο Θεός εκείνους που 
παραπλανούν τα παιδιά Του; 
3.  Τι γίνεται όταν εκείνοι που μιλούν για «ελευθερία στον Χριστό» 
χρησιμοποιούν αυτήν την έννοια στα πλαίσια της τήρησης του 
Σαββάτου; Πώς αυτό το επιχείρημα μας βοηθάει να δούμε το πώς 
μπορεί να διαστρεβλωθεί η ιδέα της «ελευθερίας στον Χριστό»; 
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10 Ιουνίου – 16 Ιουνίου                                  Σάββατο απόγευμα 
 

12.  Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, ο-
ποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν» Β’ 
Πέτρου 3/γ’ 11. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτρ. 3/γ’ 1,2, 
Ιωάν. 21/κα’ 15-17, Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3-13, Ψαλμ. 90/ϟ’ 4, Ματθ. 24/κδ’ 
43-51, Β’ Πέτρ. 3/γ’ 14-18. 
 
Στο παρελθόν, όσοι δεν πίστευαν στον Θεό θεωρούνταν αναξιόπι-
στοι ακόμα και επικίνδυνοι. Γιατί εφόσον δεν πίστευαν στον Θεό, 
δεν πίστευαν και στην επερχόμενη κρίση όπου θα πρέπει να λογο-
δοτήσουν σ’ Αυτόν για τα έργα τους. Έτσι, χωρίς αυτό ως έναυσμα 
οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ροπή προς το κακό.  
Παρότι αυτή η άποψη σήμερα θεωρείται απαρχαιωμένη (και πολι-
τικά λανθασμένη), κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την λογική πίσω 
από αυτήν. Φυσικά, πολλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται τον φόβο 
της μελλοντικής κρίσης για να κάνουν το σωστό. Παρόλα αυτά ό-
μως η προοπτική ότι θα λογοδοτήσουν στον Θεό, σίγουρα τους 
βοηθά να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους.  
Όπως έχουμε δει ο Πέτρος δεν φοβόταν να προειδοποιήσει για την 
κρίση που θα αντιμετώπιζαν όσοι έκαναν το κακό, επειδή η Αγία 
Γραφή είναι ξεκάθαρη ότι αυτή η κρίση θα αποδοθεί. Στα πλαίσια 
αυτά, ο Πέτρος μιλάει για τις έσχατες ημέρες, την κρίση, την Δευτέ-
ρα Παρουσία του Ιησού και τον καιρό όπου, «τα στοιχεία δε πυρα-
κτούμενα θέλουσι διαλυθή» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10). Ο Πέτρος ήξερε πως 
όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και έτσι ρωτά: «Οποίοι πρέπει να ήσθε 
σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν;» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 11). 
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Κυριακή 11 Ιουνίου 
 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
 
Ο Πέτρος προειδοποίησε τους αναγνώστες του για τις επικίνδυνες 
διδασκαλίες που θα αντιμετώπιζε η εκκλησία. Προειδοποίησε για 
εκείνους που υπόσχονταν ελευθερία ενώ στην πραγματικότητα 
οδηγούσαν τους ανθρώπους πίσω στα δεσμά της αμαρτίας – το 
αντίθετο της ελευθερίας που μας έχει υποσχεθεί ο Χριστός. Δυστυ-
χώς, αυτή δεν ήταν η μόνη ψευδής διδασκαλία που θα αντιμετώπι-
ζε η εκκλησία. Και μία άλλη επικίνδυνη θα εμφανιζόταν. Ωστόσο, 
πριν αναφερθεί σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη προειδοποίηση, λέει κάτι 
άλλο.  
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 1,2. Πού στρέφει ο Πέτρος τους αναγνώστες 
του για να ακούσουν αυτά που τους γράφει; Δείτε επίσης Ιωάν. 
21/κα’ 15-17. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Πέτρος τους θυμίζει τα εμπνευσμένα λόγια που είχαν ειπωθεί 
από τους «άγιου προφήτες». Για μία ακόμη φορά τους έστρεφε 
στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Τους θύμισε ότι είχαν 
«βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 19). Ήθελε να 
είναι σίγουρος ότι τα πιστεύω τους βασίζονταν στον Λόγο του 
Θεού. Τίποτα στην Καινή Διαθήκη δεν τεκμηριώνει την άποψη ότι η 
Παλαιά Διαθήκη δεν έχει πλέον ισχύ ή δεν είναι τόσο σημαντική. 
Απεναντίας, η μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης εδραιώνει την αξιο-
πιστία της Καινής και τους ισχυρισμούς του Πέτρου για τον Ιησού.  
Ο Πέτρος στη συνέχεια δείχνει πως από τους «άγιους προφήτες» 
της Παλαιάς Διαθήκης έρχεται η δική του εξουσία ως ένας «των 
αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος». Ήταν σαφής πως το κάλε-
σμα αυτό το έλαβε από τον Κύριο για το έργο του αυτό. Γι’ αυτό και 
μιλούσε με τόση βεβαιότητα και πεποίθηση. Ήξερε την πηγή του 
μηνύματός του. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί πρέπει ο Λόγος του Θεού να είναι η απόλυτη εξου-
σία στη ζωή μας, και όχι η δική μας νοοτροπία και κρίση; (Άλλωστε 
για ποιον άλλο λόγο τηρούμε το Σάββατο ως έβδομη ημέρα, αν όχι 
για τον Λόγο του Θεού;) 
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Δευτέρα 12 Ιουνίου 
 

ΟΙ ΧΛΕΥΑΣΤΕΣ 
 
Αφού υπενθύμισε στους αναγνώστες του, «τους λόγους τους προ-
λαληθέντας υπό των αγίων προφητών, και την παραγγελίαν ημών 
των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 2), ο Πέ-
τρος συνεχίζει με μία ιδιαίτερη προειδοποίηση. Πιθανώς, επειδή 
ήξερε πόσο επικίνδυνη θα ήταν αυτή η διδασκαλία, προσπάθησε 
να δείξει πρώτα την εξουσία που είχε για αυτά που έγραφε.  
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3,4. Τι επιχειρήματα φέρνουν οι σκεπτικι-
στές σχετικά με την επιστροφή του Χριστού; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Υπάρχει μία σημαντική ομοιότητα μεταξύ εκείνων που προωθούν 
την ψεύτικη ελευθερία και εκείνων που αμφισβητούν την Δευτέρα 
Παρουσία. Η πρώτη ομάδα ενεργεί σύμφωνα με την σάρκα «με 
επιθυμίαν ακαθαρσίας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 10) ενώ εκείνοι που αρνού-
νται την επιστροφή του Χριστού περπατούν «κατά τας ιδίας αυτών 
επιθυμίας» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3). Δεν είναι συμπτωματικό το ότι τα α-
μαρτωλά πάθη οδηγούν σε ψευδείς διδασκαλίες. 
Οι χλευαστές για τους οποίους προειδοποιεί, ρωτούν, «Που είναι η 
υπόσχεσις της παρουσίας αυτού;» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 4). Έτσι, προκα-
λούν τους Χριστιανούς για την πεποίθησή τους στην επικείμενη 
επιστροφή του Ιησού στη γη. Άλλωστε, επειδή αναφέρεται στις έ-
σχατες ημέρες, αυτοί οι χλευαστές θα φέρουν ως επιχείρημα την 
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι πολλοί Χριστιανοί έχουν πε-
θάνει και τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν όπως πάντα.  
Με μία πρώτη ματιά, η ερώτησή τους δεν είναι παράλογη. Ακόμη 
και ο άγιος Ενώχ, όπως αναφέρει η Ε. Χουάιτ, «ανησυχούσε για 
την κατάσταση των νεκρών. Είχε την εντύπωση ότι οι δίκαιοι και οι 
ασεβείς θα κατέληγαν εξίσου στο χώμα και ότι αυτό θα ήταν το τέ-
λος τους.» Π. Π. σ. 67. Εάν ο Ενώχ ο οποίος έζησε πριν τον Κατα-
κλυσμό, αναρωτιόταν, πόσο μάλλον εκείνοι που έζησαν χιλιάδες 
χρόνια μετά από αυτόν και όσοι θα ζουν μέχρι τις «έσχατες ημέ-
ρες»; Και όσον αφορά εμάς σήμερα, τους Χριστιανούς Αντβεντι-
στές της Εβδόμης Ημέρας που η ονομασία μας έχει άμεση σχέση 
με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι αλήθεια πως ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με χλευαστές, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο 
Πέτρος.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι ο Χριστός δεν έχει 
έρθει ακόμη; 
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Τρίτη 13 Ιουνίου 
 

«ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ» 
 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 8-10. Πώς απαντά ο Πέτρος στο επιχείρημα 
των χλευαστών; Τι λέει που θα μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο 
Χριστός δεν έχει επιστρέψει ακόμη; 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………… 
Όσον αφορά το ότι η φύση του κόσμου δεν έχει αλλάξει, ο Πέτρος 
θυμίζει στους αναγνώστες του ότι αυτό δεν ισχύει. (Προσέξτε πώς 
ο Πέτρος ανατρέχει στον Λόγο του Θεού ως πηγή του.) Υπήρχε μία 
εποχή απόλυτης κακίας που οδήγησε τον Θεό να καταστρέψει τον 
κόσμο με Κατακλυσμό (Β’ Πέτρ. 3/γ’6). Και είναι αλήθεια ότι ο Κα-
τακλυσμός έφερε τόσο μεγάλη αλλαγή στον κόσμο, που είναι ορα-
τή μέχρι και σήμερα. Ο Πέτρος στη συνέχεια αναφέρει πως την 
επόμενη φορά ο κόσμος θα καταστραφεί με φωτιά, και όχι με νερό 
(Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10). 
Επίσης έγραψε: «Παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη, και χί-
λια έτη ως ημέρα μία» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Τα λόγια του αυτά μας θυ-
μίζουν τα λόγια στον Ψαλμ. 90/ϟ’ 4, «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου 
είναι ως ημέρα η χθές, ήτις παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός.» Με 
άλλα λόγια, η αντίληψή μας για τον χρόνο δεν είναι ίδια με του 
Θεού, και έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την κρίση μας για 
τον χρόνο. Ανθρωπίνως, η έλευση του Χριστού μοιάζει να καθυ-
στερεί. Από την πλευρά του Θεού όμως, δεν υπάρχει καμία καθυ-
στέρηση. Για την ακρίβεια, ο Πέτρος αναφέρει ότι μας δόθηκε επι-
πλέον χρόνος επειδή ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανείς, και εκδη-
λώνει μακροθυμία ώστε όλοι να μετανοήσουν (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 9).  
Ωστόσο, ο Πέτρος προειδοποιεί πως δεν πρέπει να δούμε την μα-
κροθυμία του Θεού ως ευκαιρία να αναβάλλουμε την απόφασή μας 
για τον Ιησού. Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει αναπάντεχα όπως ο 
κλέφτης τη νύχτα. Ωστόσο, θα γίνει αντιληπτή. Όπως αναφέρει ο 
Πέτρος, «οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε 
πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10). Επομένως, το 
μήνυμα του Πέτρου μοιάζει με του Παύλου, «ιδού, τώρα καιρός 
ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6/ς’ 2). 
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Τετάρτη 14 Ιουνίου 
 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ; 
 

Ένας νέος προσπάθησε να δώσει την μαρτυρία του στη μητέρα 
του. Της μίλησε για την θυσία του Ιησού και την υπόσχεση της επι-
στροφής Του. Ήταν χαρούμενος γιατί πίστευε πως έδωσε καλή 
μαρτυρία. Όταν τελείωσε το μικρό του κήρυγμα για τον Ιησού και 
την Δευτέρα Παρουσία, η μητέρα του τον κοίταξε και του είπε: «Και 
λοιπόν; Τι έχει να κάνει αυτό με μένα;» 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 11-13. Πώς απαντούν αυτά τα εδάφια στην 
ερώτηση, «Και λοιπόν; Τι έχει να κάνει αυτό με μένα;» Δείτε Ματθ. 
24/κδ’ 43-51. 
.……………………………………………………………………………. 
Όπως ξέρουμε το όνομά μας Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας φανερώνει το πιστεύω μας για την επιστροφή του Χριστού. 
Η διδασκαλία αυτή είναι θεμελιώδης, καθώς η Χριστιανική μας πί-
στη θα ήταν ανούσια χωρίς την επιστροφή του Χριστού και όλων 
όσων συνεπάγονται μ’ αυτήν. Δεν κινδυνεύουμε όμως να γίνουμε 
όπως ο αχρείος δούλος της παραβολής στο Ματθ. 24/κδ’ 43-51; 
Μπορεί να μην κάνουμε το ίδιο κακό όπως αναφέρει η παραβολή, 
αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, άλλωστε πρόκειται για παραβο-
λή. Αντιθέτως, η παραβολή μας προειδοποιεί για τον κίνδυνο να 
χαλαρώσουμε τις αρχές μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο που 
συμπεριφερόμαστε στους άλλους, μοιάζοντας περισσότερο στον 
κόσμο και χάνοντας τον ζήλο μας για την επιστροφή του Κυρίου. 
Κατά καιρούς ορισμένοι ισχυρίζονται ότι έχουν βρει την ημερομηνία 
της επιστροφής του Χριστού. Παρόλα αυτά, ο μεγαλύτερος κίνδυ-
νος που αντιμετωπίζουμε ως εκκλησία δεν είναι το να θέσουμε η-
μερομηνίες για την επιστροφή του Χριστού, αλλά καθώς τα χρόνια 
περνούν η υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας να μην έχει πια κε-
ντρική θέση στη σκέψη μας. Κάθε μέρα είμαστε όλο και πιο κοντά 
στην Δευτέρα Παρουσία. Από την άλλη, όσο περνάει ο καιρός τόσο 
ευκολότερο είναι να πιστέψουμε ότι η επιστροφή Του είναι τόσο 
μακριά που δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Η Αγία Γραφή 
μάς προειδοποιεί για αυτόν τον εφησυχασμό. Όπως ο Πέτρος είπε, 
εφόσον ο Ιησούς θα επιστρέψει για να μας κρίνει, εμείς ως Χριστι-
ανοί πρέπει να ζούμε μία άγια και ευσεβή ζωή (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 11). Η 
Δευτέρα Παρουσία, όποτε κι αν συμβεί, πρέπει να επηρεάσει τον 
τρόπο που τώρα ζούμε. 
ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο η Δευτέρα Παρουσία επηρεάζει την καθημερι-
νότητα και τον τρόπο σκέψης σας; Τι δείχνει η απάντησή σας για 
την ζωή και την πίστη σας; 
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Πέμπτη 15 Ιουνίου 
 

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ 
 

Ο Πέτρος ολοκληρώνει την επιστολή του με το θέμα που κυριαρχεί 
από την αρχή: να είστε άγιοι και «να φυλάττεσθε, διά να μη παρα-
συρθήτε με την πλάνην των ανόμων» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 17).  
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 14-18. Σε ποιον κάνει έκκληση ο Πέτρος και 
τι προειδοποίηση εμπεριέχει η έκκλησή του αυτή; 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………… 
Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Πέτρος ολοκληρώνει την επιστολή του 
αναφερόμενος στα γραπτά του αγαπητού αδελφού Παύλου (Β’ 
Πέτρ. 3/γ’ 15). Και ο Παύλος επίσης, έγραψε για την ανάγκη να 
ζούμε ειρηνικά μέχρι την έλευση του Ιησού και να χρησιμοποιούμε 
τον χρόνο μας στο να ζούμε ευσεβώς (δείτε Ρωμ. 2/β’ 4, 12/ιβ’ 18, 
Φιλιπ. 2/β’ 12). 
Επιπλέον, η αναφορά του Πέτρου στα γραπτά του Παύλου δείχνει 
πόσο σημαντικά θεωρούνταν τα γραπτά του, από την αρχή κιόλας 
της Χριστιανικής ιστορίας. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν ο 
Πέτρος αναφερόταν σε όλα τα γραπτά του Παύλου ή σε κάποια 
από αυτά. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα σχόλιά του, οι επιστολές 
του Παύλου εκτιμούνταν ιδιαίτερα. Τέλος, ο Πέτρος προειδοποιεί 
τους αναγνώστες του να μην διαστρεβλώνουν τα γραπτά του Παύ-
λου, ούτε και τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής («λοιπάς γραφάς»), 
τα βιβλία του Μωυσή και των προφητών. Εδώ βλέπουμε πως από 
την αρχή κιόλας τα γραπτά του Παύλου εκλαμβάνονταν ως θεό-
πνευστα μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και 
σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε νωρίτερα για τους ψευδοδιδασκά-
λους που υπόσχονταν ελευθερία, πιθανόν να χρησιμοποίησαν τα 
λόγια του Παύλου για την ελευθερία και την χάρη ως δικαιολογία 
της αμαρτωλής τους συμπεριφορά. Ο Παύλος έδωσε ιδιαίτερη έμ-
φαση στη δικαίωση μέσω πίστης μόνο, (Ρωμ. 3/γ’ 21,22) ωστόσο, 
πουθενά δεν δίνει την άδεια στους ανθρώπους να αμαρτάνουν 
(δείτε Ρωμ. 6/ς’ 1-14). Ο ίδιος ο Παύλος ήρθε αντιμέτωπος με εκεί-
νους που διαστρέβλωσαν τα λόγια του σχετικά με την δικαίωση 
μέσω πίστης. Ωστόσο, ο Πέτρος προειδοποιεί πως όσοι διαστρε-
βλώνουν τα γραπτά οδηγούνται «προς την ιδίαν αυτών απώλειαν» 
(Β’ Πέτρ. 3/γ’ 16). 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες επιλογές σας, θα σας βοηθήσουν να ζήσετε όπως ο 
Ιησούς Χριστός σάς καλεί να ζήσετε; 
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Παρασκευή 16 Ιουνίου                                    Δύση ηλίου: 20:49’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: 
Από την δική μας πλευρά η Δευτέρα Παρουσία μοιάζει πως έχει 
καθυστερήσει. Ο Ιησούς προφανώς ήξερε ότι θα αισθανόμασταν 
έτσι, και γι’ αυτό μέσω παραβολών, προειδοποίησε για τους κινδύ-
νους που διατρέχουμε εάν δεν είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι. 
Στην παραβολή των δύο δούλων στο Ματθ. 24/κδ’ 45-51, και οι 
δύο περίμεναν τον κύριό τους να επιστρέψει, αλλά με διαφορετικό 
τρόπο. Ο ένας αποφάσισε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος για 
την επιστροφή του κυρίου του. Ο άλλος, σκέφτηκε πως ο κύριός 
του θα αργούσε και έτσι άρπαξε την ευκαιρία να κάνει το κακό. 
«Επειδή δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της έλευσής Του, μας 
δίνεται η εντολή να αγρυπνούμε. ‘‘Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους 
οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας.’’ (Λουκά 12/ιβ’ 
37). Εκείνοι που αγρυπνούν περιμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, 
δεν περιμένουν παραμένοντας αδρανείς. Το να προσμένει κανείς 
την έλευση του Χριστού θα πει να οδηγεί τους ανθρώπους να έ-
χουν το φόβο του Θεού και να φοβούνται τις τιμωρές κρίσεις Του 
για την παράβαση. Θα πει να τους κάνει να ιδούν πόσο τεράστια 
αμαρτία είναι η απόρριψη της προσφερόμενης ευσπλαχνίας Του. 
Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, εξαγνίζουν τις ψυχές τους με 
υπακοή στην αλήθεια.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 607,608. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι ο Χριστός 
δεν έχει επιστρέψει ακόμη; Τι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από 
τον άλλον; 
2.  Ποιες διδασκαλίες και πιστεύω που έχουμε ως Χριστιανοί Α-
ντβεντιστές δεν προέρχονται από την κουλτούρα, την παράδοση ή 
την λογική, αλλά έρχονται αποκλειστικά από τον Λόγο του Θεού; 
3.  Όπως είδαμε, ο Πέτρος συνέδεσε τις αμαρτωλές επιθυμίες και 
τα πάθη με τις ψευδείς διδασκαλίες. Γιατί δεν είναι σύμπτωση το 
ότι τα αμαρτωλά πάθη οδηγούν σε ψευδείς διδασκαλίες; Πώς συν-
δέονται αυτά μεταξύ τους; 
4.  Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν μίλησε για τη σχετικότητα του χρόνου. 
Σύμφωνα με την θεωρία του, τα μήκη που μετρούν δύο παρατηρη-
τές που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, είναι διαφορετικά. Για 
τον ταχύτερο παρατηρητή τα μήκη είναι μικρότερα. Ο χρόνος είναι 
ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως. Πώς 
αυτή η ιδέα μπορεί να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε πως ο 
χρόνος για τον Θεό δεν είναι ίδιος όπως είναι για μας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την επιστροφή του Χριστού;  
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17 Ιουνίου – 23 Ιουνίου                                  Σάββατο απόγευμα 
 

13.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ  
Α’ ΚΑΙ Β’ ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν 
εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύ-
νη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· ‘‘με του οποίου την πληγήν 
ιατρεύθητε’’.» Α’ Πέτρου 3/γ’ 18. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 53/νγ’ 5,6,9, 
Λευιτ. 16/ις’ 16-19, 11/ια’ 44, Ρωμ. 13/ιγ’ 1-7, Α’ Κορ. 14/ιδ’ 40, Β’ 
Τιμ. 3/γ’ 16. 
 
Οι επιστολές του Πέτρου γράφτηκαν για πρακτικούς σκοπούς. 
Στην πρώτη του επιστολή, ο Πέτρος αναφέρθηκε στους διωγμούς 
των Χριστιανών. Στην δεύτερη επιστολή, το θέμα ήταν οι ψευδοδι-
δάσκαλοι. Ο Πέτρος έγραψε με εξουσία και προσπάθησε να εν-
θαρρύνει τους αναγνώστες και να τους προειδοποιήσει για τις 
προκλήσεις που θα αντιμετώπιζαν. Το σημαντικό είναι ότι ο Πέτρος 
ανταποκρίνεται και στα δύο ζητήματα με θεολογικούς όρους. Οι 
θλίψεις που ήταν αποτέλεσμα διωγμού, οδήγησαν τον Πέτρο να 
σκεφτεί τα πάθη και τον θάνατο του Ιησού που έφερε τη σωτηρία 
μας. Οι ψευδοδιδάσκαλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την κρίση, 
κρίση όταν θα επιστρέψει ο Ιησούς στη γη, μετά τα χίλια έτη με 
τους πιστούς στον ουρανό. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα 
που θίγονται στις δύο επιστολές του Πέτρου. 
Την τελευταία αυτή εβδομάδα θα δούμε πιο αναλυτικά πέντε από 
τα θέματα που έθιξε ο Πέτρος: τα πάθη του Ιησού που οδηγεί στη 
σωτηρία μας, την επίγνωση και την ανταπόκρισή μας στο ότι ο 
Θεός θα μας κρίνει στην τελική κρίση, την ελπίδα για την προσεχή 
έλευση του Ιησού, τάξη στην κοινωνία και στην εκκλησία, και τον 
ρόλο της Αγίας Γραφής για καθοδήγηση στη ζωή μας. 
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Κυριακή 18 Ιουνίου 
 

ΤΑ ΠΑΘΗ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ 
 

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και σημειώστε αυτά που αποκαλύ-
πτουν για την σωτηρία: 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 2…………………………………………………………… 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 8,9…………………………………………………………. 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 18,19………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
Α’ Πέτρ. 2/β’ 22-25………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18…………………………………………………………... 
Όποτε αναφέρεται ο Πέτρος στην σωτηρία, συνήθως το κάνει στα 
πλαίσια των παθών του Ιησού ως Αντικαταστάτη των αμαρτωλών. 
Για παράδειγμα, στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 22-24 όπου ο Πέτρος γράφει 
για τα πάθη του Ιησού, χρησιμοποιεί φράσεις που μας παραπέ-
μπουν στο Ησ. 53/νγ’ 5,6,9. «Όστις (ο Ιησούς) τας αμαρτίας ημών 
αυτός εβάστασεν» στον σταυρό και «με του οποίου την πληγήν 
ιατρεύθητε» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 24), δείχνοντας την ιδέα της αντικατά-
στασης και της θυσίας. Στις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, οι αμαρ-
τωλοί έφερναν στον ναό το ζώο που θα θυσιαζόταν, και τοποθε-
τούσαν πάνω του τα χέρια τους. Μ’ αυτή τους την κίνηση μετέφε-
ραν συμβολικά την αμαρτία τους στο ζώο, το οποίο πέθαινε στη 
θέση του αμαρτωλού (Λευιτ. 4/δ’ 29,30,33,34, 14/ιδ’ 10-13). Η α-
καθαρσία της αμαρτίας που υπήρχε στο θυσιαστήριο καθαριζόταν 
την Ημέρα του Εξιλασμού (Λευιτ. 16/ις’ 16-19). 
Το αίμα της θυσίας έπαιζε σημαντικό ρόλο στην εξιλέωση της α-
μαρτίας. Οι Χριστιανοί εξαγοράστηκαν με το πολύτιμο αίμα του 
Ιησού (Α’ Πέτρ. 1/α’ 18,19). Και ο Παύλος επίσης, εξέφρασε την 
ιδέα της αντικατάστασης: Ο Ιησούς που δεν γνώρισε αμαρτία, έγινε 
αμαρτία για εμάς (Β’ Κορ. 5/ε’ 21). Όπως διαβάζουμε στην Α’ Πέτρ. 
3/γ’ 18, ο Χριστός υπέφερε για τις δικές μας αμαρτίες – ο δίκαιος 
Ιησούς για εμάς τους άδικους εμάς. Όπως ο Παύλος (Ρωμ. 3/γ’ 
21,22), έτσι και ο Πέτρος τονίζει την ανάγκη μας για πίστη. Στους 
αναγνώστες του λέει: «Τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπά-
τε…απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των 
ψυχών» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 8,9). Δεν μπορούμε να κερδίσουμε την σω-
τηρία με καλή συμπεριφορά. Την αποκτάμε μόνο όταν αναγνωρί-
σουμε τον Ιησού ως προσωπικό μας Σωτήρα και με πίστη αποδε-
χτούμε όλα όσα έκανε για εμάς. Η βεβαιότητά μας βρίσκεται σ’ Ε-
κείνον, και όχι στον εαυτό μας. Διαφορετικά, τι βεβαιότητα θα είχα-
με; 
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο Ιησούς ως Αντικαταστάτης μας, είναι η Μεγάλη 
μας Ελπίδα για σωτηρία; Τι παρηγοριά αντλείτε από αυτήν την υ-
πέροχη αλήθεια; 
 

Δευτέρα 19 Ιουνίου 
 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ; 
 

Ένα θέμα το οποίο θίγει συχνά ο Πέτρος φαίνεται στην ερώτησή 
του στη Β’ Πέτρ. 3/γ’ 11, «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, 
οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν;» 
Διαβάστε τα ακόλουθα εδάφια. Τι λέει ο Πέτρος για την Χριστιανική 
συμπεριφορά; Α’ Πέτρ. 1/α’ 15-17,22, Α’ Πέτρ. 2/β’ 1, Α’ Πέτρ. 3/γ’ 
8,9, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 7-11, Β’ Πέτρ. 3/γ’ 11. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Και στις δύο επιστολές του, ο Πέτρος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
Χριστιανική συμπεριφορά. Πρώτον, τονίζει δύο φορές τη σχέση 
μεταξύ της κρίσης του Θεού και της Χριστιανικής συμπεριφοράς (Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 17 και Β’ Πέτρ. 3/γ’ 11). Ο Θεός θα κρίνει τις πράξεις 
όλων των ανθρώπων, γι’ αυτό και ο Χριστιανός πρέπει να ζει μία 
άγια ζωή. Δεύτερον, αναφέρει αρκετές φορές πως οι Χριστιανοί 
πρέπει να είναι άγιοι. Στην Παλαιά Διαθήκη, τα άγια πράγματα ξε-
χωρίζονταν για χρήση στο ναό (Έξ. 26/κς’ 34, 28/κη’ 36, 29/κθ’ 
6,37) ή για τον σκοπό του Θεού (για παράδειγμα το Σάββατο στην 
Γέν. 2/β’ 3). Για την ακρίβεια, στο σχέδιο του Θεού ήταν ο λαός Του 
να είναι άγιος, όπως Εκείνος είναι Άγιος, κάτι το οποίο και ο Πέ-
τρος τονίζει (Λευιτ. 11/ια’ 44, 19/ιθ’ 2, Α’ Πέτρ. 1/α’ 15,16). Επιθυ-
μία του Πέτρου είναι οι αναγνώστες του να καθαγιαστούν από το 
Άγιο Πνεύμα δείχνοντας υπακοή στον Ιησού (Α’ Πέτρ. 1/α’ 2). Τρί-
τον, ο Πέτρος δίνει κάποια στοιχεία για την συμπεριφορά που αρ-
μόζει σε όσους έχουν καθαγιαστεί. Πρέπει να αποβάλλουν κάθε 
κακία, δόλο, υποκρισία, φθόνο και καταλαλιά (Α’ Πέτρ. 2/β’ 1). 
Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στο πνεύμα, στην αγάπη ο ένας για 
τον άλλον, και να έχουμε ταπεινοφροσύνη (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8,9). Πρέ-
πει να έχουμε ευσέβεια, φιλαδελφία και αγάπη (Β’ Πέτρ. 1/α’ 5-7). 
Για την ακρίβεια πρέπει συνεχώς να διατηρούμε την αγάπη (Α’ 
Πέτρ. 4/δ’ 7-11). Τέλος, ο Πέτρος μας παρακινεί να ρίξουμε τα βά-
ρη μας στον Ιησού (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 7). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον χωρίς 
να γίνουμε επικριτές και να ζούμε σύμφωνα με τα όσα γράφει ο 
Πέτρος στις επιστολές του; 
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Τρίτη 20 Ιουνίου 
 

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και σημειώστε τα όσα λένε για τα 
μελλοντικά γεγονότα: 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 4……………………………………………………………. 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 17…………………………………………………………... 
Α’ Πέτρ. 4/δ’ 5,6………………………………………………………….. 
Α’ Πέτρ. 4/δ’ 17…………………………………………………………... 
Β’ Πέτρ. 3/γ’ 1-10………………………………………………………… 
Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι αναγνώστες 
της Α’ Πέτρου επιστολής, ήταν οι διωγμοί. Ο Πέτρος παρηγορεί 
τους αναγνώστες του με την σκέψη ότι ακόμη κι αν έχουν στη ζωή 
τους διωγμούς, τους περιμένει μία μελλοντική αμοιβή στον ουρανό, 
μία αμοιβή που δεν μπορεί κανείς να τους την στερήσει. Από την 
αρχή της επιστολής, ο Πέτρος αναφέρει πως οι Χριστιανοί έχουν 
άφθαρτη κληρονομιά φυλαγμένη στον ουρανό (Α’ Πέτρ. 1/α’ 4). 
Σημειώστε δύο πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον: η τελική 
κρίση και η ολοκληρωτική καταστροφή του κακού. Με άλλα λόγια, 
τους εξηγεί ότι παρά το διωγμό θα αποδοθεί δικαιοσύνη και κρίση 
και οι πιστοί θα λάβουν την τελική ανταμοιβή. Αναφέρει την κρίση 
σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (Α’ Πέτρ. 1/α’ 17, 4/δ’ 5,6,17). 
Λέει πως ο Θεός Πατέρας κρίνει όλους τους ανθρώπους αμερόλη-
πτα σύμφωνα με τα έργα τους (Α’ Πέτρ. 1/α’ 17). Σημειώνει πως ο 
Ιησούς είναι έτοιμος να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 
5). Επίσης, κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι η κρίση ξεκι-
νάει «από του οίκου του Θεού» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 17). Ο Πέτρος τονίζει 
ότι οι ασεβείς θα καταστραφούν με φωτιά (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 7). Επίσης, 
ασχολείται με τα προβλήματα που προκλήθηκαν σχετικά με την 
επιστροφή του Ιησού (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 1-10). Τονίζει πως η «καθυστέ-
ρηση» της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού είναι μακροθυμία ώστε 
να μετανοήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να 
σωθούν. Επίσης, τονίζει πως η βεβαιότητα για την μελλοντική α-
μοιβή αποτελεί κίνητρο για να ζήσουν μία άγια και άμεμπτη ζωή. 
Επομένως, παρότι εστιάζει στον έμπρακτο τρόπο Χριστιανικής 
ζωής εδώ στη γη, μιλά και για την μελλοντική ελπίδα που τους πε-
ριμένει. Εν ολίγοις, ανεξαρτήτου των καταστάσεων που αντιμετω-
πίζουν τώρα, πρέπει να προχωρούν με πίστη και υπακοή. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί πρέπει να προχωράμε με πίστη και υπακοή, ανε-
ξαρτήτου καταστάσεων; Τι άλλες επιλογές υπάρχουν; 
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Τετάρτη 21 Ιουνίου 
 

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Τι λέει ο Πέτρος σ’ αυτά για την 
σημασία της ηγεσίας στην κυβέρνηση και στην εκκλησία, και πώς 
πρέπει να ανταποκρίνονται οι Χριστιανοί; Πώς τα λόγια του βρί-
σκουν εφαρμογή σε εμάς σήμερα, ανεξαρτήτου του που ζούμε; 
Α’ Πέτρ. 2/β’ 11-21………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Α’ Πέτρ. 5/ε’ 1-5………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο Πέτρος έζησε σε μία εποχή όπου οι Χριστιανοί διώκονταν από 
τις πολιτικές και τις θρησκευτικές αρχές. Το γεγονός αυτό δίνει πε-
ρισσότερη αξία στα λόγια του Πέτρου και του Παύλου για τον ρόλο 
των πολιτικών αρχών (Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17, Ρωμ. 13/ιγ’ 1-7). Σύμ-
φωνα και με τους δύο αποστόλους, οι πολιτικές αρχές είναι διορι-
σμένες από τον Θεό για να τιμωρούν εκείνους που κάνουν το κακό. 
Φυσικά, και οι αρχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα – όπως 
είχε ήδη αρχίσει στην εποχή του Πέτρου, και με τον καιρό τα πράγ-
ματα θα χειροτέρευαν. Γενικά όμως, η ιδέα είναι πως η καλή κυ-
βέρνηση θα διατηρήσει τον νόμο, την τάξη, και την ασφάλεια. Ακό-
μη και σήμερα, έχουμε παραδείγματα όπου ο νόμος έχει παραβια-
στεί και οι άνθρωποι αποζητούν απεγνωσμένα μία σωστή κυβέρ-
νηση. Είναι αλήθεια πως η καλή κυβέρνηση είναι ευλογία που δίνε-
ται από τον Θεό στην ανθρωπότητα. Ο Πέτρος συμμεριζόταν την 
πεποίθηση του Παύλου ότι και στην εκκλησία είναι απαραίτητη η 
καλή εξουσία. Ο Παύλος επιμένει στην λατρεία της εκκλησίας: (τα) 
«πάντα ας γίνωνται ευσχημόνως και κατά τάξιν» (Α’ Κορ. 14/ιδ’ 
40). Ο Πέτρος, παρομοίως, ζητά από τους υπευθύνους της εκκλη-
σίας: «ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού» (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 
2). Και αυτό είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει με ταπεινοφροσύνη 
και φροντίδα. Οι τοπικές εκκλησίες πρέπει να καθοδηγούνται σω-
στά. Οι καλοί ηγέτες προσφέρουν όραμα και συνοχή, και δίνουν 
την ευκαιρία στα υπόλοιπα μέλη να εξασκούν τα πνευματικά τους 
χαρίσματα για την δόξα του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: «Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την 
ταπεινοφροσύνην» (Α’ Πέτρ. 5/ε’ 5). Πώς μπορούμε να το εφαρμό-
σουμε αυτό στη σχέση μας με τους άλλους; 
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Πέμπτη 22 Ιουνίου 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
 

Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για την Αγία Γραφή που θα μας 
βοηθήσουν να καταλάβουμε τον ρόλο της στη ζωή και στην πίστη 
μας; 
Α’ Πέτρ. 1/α’ 10-12………………………………………………………. 
Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-20………………………………………………………. 
Β’ Πέτρ. 3/γ’ 2……………………………………………………………. 
Β’ Πέτρ. 3/γ’ 16…………………………………………………………... 
Στη δεύτερη επιστολή του, ο Πέτρος αναφέρεται στους ψευδοδιδά-
σκαλους. Όταν λέει, «διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλα-
ληθέντας υπό των αγίων προφητών, και την παραγγελίαν ημών 
των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 2), στρέφει 
την προσοχή των αναγνωστών σε δύο εξουσιοδοτημένες πηγές. 
Και σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τα λόγια των «αγίων προφη-
τών» στην Παλαιά Διαθήκη και την εμπνευσμένη μαρτυρία των 
αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λου-
κάς, και ο Ιωάννης, μας άφησαν την ιστορία της ζωής, του θανά-
του, και της ανάστασης του Ιησού. Στις Πράξεις των Αποστόλων 
διαβάζουμε τις διάφορες δραστηριότητες των αποστόλων. Επιπλέ-
ον, έχουμε στη διάθεσή μας τα εμπνευσμένα λόγια των αποστό-
λων. Ο Παύλος γράφει για την εξουσία του Λόγου του Θεού (Β’ Τιμ. 
3/γ’ 16). Ο Πέτρος οδηγεί τους αναγνώστες του στην Αγία Γραφή 
ως την πηγή της δογματικής και ηθικής εξουσίας. Στη Β’ Πέτρ. 3/γ’ 
16, ο Πέτρος προειδοποιεί τους αναγνώστες ότι αν και η Αγία Γρα-
φή είναι η πηγή της αλήθειας, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί με το 
μήνυμα που το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας δώσει, αυτή η πηγή της 
αλήθειας μπορεί να παρερμηνευθεί και να υπάρχουν τρομερές συ-
νέπειες. Τα λόγια Του πρέπει να μας θυμίζουν τις βασικές αρχές 
της μελέτης της Αγίας Γραφής. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή 
μαζί με προσευχή. Όταν μελετάμε μία περικοπή πρέπει να λαμβά-
νουμε υπόψη το περιεχόμενο του κεφαλαίου, του βιβλίου, αλλά και 
το γενικότερο πνεύμα της Αγίας Γραφής. Τι σκεφτόταν ο συγγρα-
φέας όταν έγραφε αυτά τα λόγια; Επίσης, πρέπει να λαμβάνουμε 
υπόψη τα ιστορικά γεγονότα κατά τα οποία γράφτηκαν αυτά τα 
λόγια. (Στις επιστολές του Πέτρου ήταν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
κατά τον πρώτο αιώνα.) Πρέπει να μελετάμε την περικοπή αναζη-
τώντας γνώση για την σωτηρία που μας προσφέρεται μέσω της 
εξιλαστήριας θυσίας του Χριστού, η οποία είναι και το κεντρικό Βι-
βλικό μήνυμα (Α’ Πέτρ. 1/α’ 10-12). Τέλος, την περικοπή που μελε-
τάμε πρέπει να την φέρνουμε και στη δική μας ζωή. Ποια αλήθεια 
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θέλει ο Θεός να διδαχθούμε; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τον 
Γραπτό Του Λόγο στη ζωή μας με τρόπο που θα έχει θετική συμ-
βολή στην βασιλεία του Θεού; 
 

Παρασκευή 23 Ιουνίου                        Δύση ηλίου: 20:51’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: 
Στις επιστολές του Πέτρου δίνεται μεγάλη έμφαση στη Χριστιανική 
ζωή και στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο ένας προς τον 
άλλον. Με άλλα λόγια, πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια όπως 
είναι στον Ιησού. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι πρέπει να ζούμε 
την αλήθεια. Ο Πέτρος είπε, «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας 
με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφί-
αν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρ-
δίας» (Α΄ Πέτρ. 1/α’ 22). Προσέξτε πώς συνδέει τον καθαρισμό της 
ψυχής με την υπακοή στην αλήθεια. Η αλήθεια μάς αλλάζει και μας 
βοηθά να αγαπάμε ο ένας τον άλλον με καθαρή καρδιά. Η υπακοή, 
η καθαρή καρδιά και η αγάπη – και τα τρία συνδέονται μεταξύ τους. 
Αυτό το ιδανικό πρέπει να επιδιώκουμε. Μπορείτε να φανταστείτε 
πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή και η εκκλησία μας εάν ακολου-
θούσαμε αυτήν την προτροπή; Σκεφτείτε πόσο θα συνέβαλλε στην 
ενότητα της εκκλησίας. 
«Αδέρφια, θα έχετε το πνεύμα του Χριστού στο σπίτι και στην εκ-
κλησία σας; Θα παραμερίσετε την δυσπιστία και την κριτική; Είμα-
στε σε μία εποχή όπου περισσότερο από ποτέ πρέπει να παραμέ-
νουμε ενωμένοι και να εργαζόμαστε μαζί. Η ισχύς εν τη ενώσει. Στη 
διχόνοια και στον διαχωρισμό υπάρχει μόνο αδυναμία.» Ε. Χουάιτ, 
Selected Messages, βιβλ. 2, σ. 373,374. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 12. Τι εννοεί ο απόστολος λέγοντας 
«σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού»; Πώς μπο-
ρεί να γίνει αυτό; 
2.  Λέγεται πως η φύση είναι το «δεύτερο βιβλίο» του Θεού. Δυ-
στυχώς όμως, όπως γίνεται και με το πρώτο (την Αγία Γραφή), και 
αυτό το βιβλίο μπορεί να παρερμηνευθεί. Πολλοί είναι εκείνοι που 
πρεσβεύουν την θεωρία της εξέλιξης και δεν πιστεύουν στον σχε-
διασμό και στον σκοπό της δημιουργίας. Πώς μπορούμε να μελε-
τήσουμε και να ερμηνεύσουμε σωστά αυτό το «βιβλίο» της φύσης; 
Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να μας διδάξει για τον Θεό; Πώς μας 
βοηθά η Αγία Γραφή να κατανοήσουμε σωστά το «βιβλίο της φύ-
σης»; Τι γίνεται όταν ο τρόπος που ερμηνεύουμε την φύση αντιτί-
θεται στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής; Ποιο είναι το πρόβλημα; 


