14 Απριλίου – 20 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

3. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση
μετ' εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα, και εκάθισα
μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού.» Αποκάλυψη 3/γ’ 21.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Κορ. 10/ι’ 111, Αποκ. 12/ιβ’ 1-17, 19/ιθ’ 11-15, Εφεσ. 1/α’ 20, Αποκ. 11/ια’ 19,
1/α’ 10-18.
Ακόμη και με μία βιαστική ανάγνωση της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Παλαιά. Τα Ευαγγέλια
και οι Επιστολές κάνουν άμεσες ή και έμμεσες αναφορές σε περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη και ο Ιησούς όταν αναφερόταν στο έργο Του πολλές φορές έλεγε, «Τούτο δε όλον έγεινε διά
να πληρωθώσιν αι γραφαί» (δείτε Ματθ. 26/κς’ 54,56, Μάρκ. 14/ιδ’
49, Ιωάν. 13/ιγ’ 18, 17/ιζ’ 12).
Το ίδιο ισχύει και για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Δεν γίνεται να κατανοήσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης χωρίς την Παλαιά Διαθήκη,
και ιδιαίτερα χωρίς το βιβλίο του Δανιήλ. Αυτός είναι και ένας λόγος
για τον οποίο μελετούμε αυτά τα δύο βιβλία μαζί.
Ένα σημαντικό σημείο των αναφορών αυτών της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη είναι γιατί φανερώνουν τον Ιησού. Η Αποκάλυψη έχει ως θέμα τον Ιησού, το Ποιος είναι, τι έκανε για τον λαό
Του, και τι πρόκειται να κάνει για εμάς τον έσχατο καιρό. Καθώς
εστιάζουμε στα γεγονότα των εσχάτων ημερών, είναι απαραίτητο
να επικεντρωνόμαστε στον Ιησού, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται και
στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας θα
δούμε τον Ιησού στο βιβλίο της Αποκάλυψης.
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Κυριακή 15 Απριλίου
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
Μεταξύ άλλων, αυτό που έχουν κοινό το βιβλίο του Δανιήλ και της
Αποκάλυψης, είναι ο βασικός διμερής διαχωρισμός τους: το ιστορικό και το εσχατολογικό μέρος. Και οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται
άμεσα στο κάθε βιβλίο. Μπορούμε να δούμε τα ιστορικά γεγονότα
ως προδρόμους μεγάλων παγκόσμιων γεγονότων των εσχάτων
ημερών. Μελετώντας την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης μπορούμε
να δούμε τι θα συμβεί στις μέρες μας και αργότερα. Αυτή η αρχή
ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στα βιβλία του Δανιήλ και της Αποκάλυψης.
Διαβάστε Α’ Κορ. 10/ι’ 1-11. Πώς βλέπουμε σ’ αυτά τα εδάφια την
παραπάνω αρχή;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιες από τις ιστορίες του Δανιήλ (Δαν. 3/γ’ 6,15,27 και 6/ς’ 6-9,21,22) ήταν τοπικά
ιστορικά γεγονότα που όμως με κάποιον τρόπο απεικονίζουν τα
έσχατα γεγονότα της Αποκάλυψης. Μελετώντας αυτές τις ιστορίες
μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα που ο λαός του Θεού θα
αντιμετωπίσει σε μεγαλύτερο βαθμό στο τέλος. Πιθανόν, το πιο
σημαντικό σημείο που μπορούμε να δούμε είναι ότι, ανεξαρτήτου
καταστάσεως έχουμε την βεβαιότητα της ολοκληρωτικής απελευθέρωσης. Μεταξύ των όσων μας διδάσκει η Αποκάλυψη, μας βεβαιώνει ότι οι πιστοί θα νικήσουν.
Αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, το ιστορικό μέρος της Αποκάλυψης βρίσκεται στα κεφάλαια 1/α’-11/ια’ και το εσχατολογικό
στα κεφάλαια 13/ιγ’ – 22/κβ’.
Διαβάστε Αποκ. 12/ιβ’ 1-17. Πού τοποθετείται αυτό το κεφάλαιο,
στο ιστορικό ή στο εσχατολογικό μέρος, και γιατί;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Όπως βλέπουμε, το κεφάλαιο αυτό ανήκει και στα δύο μέρη. Γιατί;
Επειδή αναφέρεται σε ιστορικές διαμάχες – την εκδίωξη του Σατανά από τον ουρανό (12/ιβ’ 7-9), την επίθεση του Σατανά στο βρέφος Ιησού (12/ιβ’ 4) και τον διωγμό της εκκλησίας (12/ιβ’ 14-16) –
και ακολουθεί η επίθεση του Διαβόλου στο πιστό υπόλοιπο των
εσχάτων ημερών (12/ιβ’ 17).
ΣΚΕΨΗ: Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου εποχής, επαναλαμβάνουν τα
ίδια λάθη. Πώς μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία για να μην
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη;
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Δευτέρα 16 Απριλίου
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια στα οποία βρίσκουμε διάφορες ονομασίες και περιγραφές του Ιησού για τα όσα έκανε, κάνει και θα
κάνει. Τι μας διδάσκουν για τον Ιησού;
Αποκ. 1/α’ 5.……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Αποκ. 1/α’ 18……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Αποκ. 5/ε’ 8……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Αποκ. 19/ιθ’ 11-15………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Αποκ. 21/κα’ 6……………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα εδάφια της Αποκάλυψης που δείχνουν τον Ιησού σε διάφορους ρόλους και λειτουργίες. Είναι ο Αμνός, κάτι που μας παραπέμπει στην πρώτη Του έλευση, όπου
θυσιάστηκε για τις δικές μας αμαρτίες. «Καθαρίσθητε λοιπόν από
της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι.
Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός» (Α’ Κορ.
5/ε’ 7). Επίσης, είναι Εκείνος που όπως δήλωσε, «Έγεινα νεκρός,
και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. 1/α’ 18),
μία ξεκάθαρη αναφορά στον θάνατο και στην ανάστασή Του από
τους νεκρούς. «Ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να
πάθη ο Χριστός και να αναστηθή εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα» (Λουκ.
24/κδ’ 46). Και στην Αποκ. 19/ιθ’ 11-15 βλέπουμε τον ρόλο Του
στην Δευτέρα Παρουσία, όταν θα επιστρέψει στη γη με εξουσία,
δόξα και κρίση. «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη
δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει
αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού» (Ματθ. 16/ις’ 27).
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε καθημερινά να έχουμε τη ζωή, τον θάνατο, την ανάσταση και την επιστροφή του Ιησού, επίκεντρο της ύπαρξής μας και βάση των ηθικών επιλογών που κάνουμε;
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Τρίτη 17 Απριλίου
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η Αποκάλυψη αναφέρεται επίσης και στο Αγιαστήριο, και η ιδέα
του Αγιαστηρίου βρίσκεται εξίσου και στο ιστορικό και στο εσχατολογικό μέρος του βιβλίου. Στο επίγειο Αγιαστήριο τα πάντα ξεκινούσαν στην αυλή, στον βωμό του θυσιαστηρίου όπου σφάζονταν
τα ζώα. Μετά το θάνατο του ζώου, σύμβολο του Σταυρού, ο ιερέας
έμπαινε στο πρώτο διαμέρισμα του Αγιαστηρίου, τα Άγια, απεικονίζοντας το έργο του Ιησού στο ουράνιο Αγιαστήριο μετά την ανάληψή Του. Το έργο αυτό αναπαριστάνεται με το πέρασμα του Ιησού ανάμεσα από τις λυχνίες (Αποκ. 1/α’ 13).
Διαβάστε Αποκ. 4/δ’ 1,2. Τι αντιπροσωπεύει η ανοιχτή θύρα; Πού
βρίσκεται αυτή η σκηνή; Δείτε επίσης Πράξ. 2/β’ 33, 5/ε’ 31, Εφεσ.
1/α’ 20, Εβρ. 10/ι’ 12,13, Ψαλμ. 110/ρι’ 1, Αποκ. 12/ιβ’ 5.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………….
Λίγο μετά την ανάληψή Του, ο Χριστός εισήλθε στα Άγια του ουράνιου Αγιαστηρίου μέσα από αυτήν την πρώτη ανοικτή θύρα. Όταν ο
Χριστός εμφανίζεται για πρώτη φορά στο βιβλίο της Αποκάλυψης,
στέκεται μπροστά στις λυχνίες του πρώτου διαμερίσματος του ουράνιου Αγιαστηρίου (δείτε Αποκ. 1/α’ 10-18).
Διαβάστε Αποκ. 11/ια’ 19. Γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο
Ιωάννης είδε και στο ουράνιο Αγιαστήριο την κιβωτό της Διαθήκης
που στο επίγειο Αγιαστήριο βρισκόταν στα Άγια των Αγίων; (Δείτε
Λευιτ. 16/ις’ 12-14)
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Η Κιβωτός της Διαθήκης μας παραπέμπει στα Άγια των Αγίων στο
δεύτερο μέρος του ουράνιου Αγιαστηρίου. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν μας δείχνει μόνο την διακονία του Ιησού στα δύο διαμερίσματα, αλλά και το πως συνδέονται τα γεγονότα στον ουρανό και
στη γη. Εν μέσω δοκιμασιών, τόσο του παρελθόντος όσο και των
εσχάτων ημερών, όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι, «όλος ο ουρανός
εργάζεται για να προετοιμάσει τους ανθρώπους για την ημέρα του
Κυρίου. Η σχέση μεταξύ ουρανού και γης φαίνεται να είναι πολύ
στενή.» Ε. Χουάιτ, My Life Today, σ. 307.
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Τετάρτη 18 Απριλίου
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΜΕΡΟΣ Α’
Τα πάντα στην Αποκάλυψη, από την δομή μέχρι το περιεχόμενο,
έχουν ως σκοπό να αποκαλύψουν τον Ιησού Χριστό.
Γι’ αυτό και τα εισαγωγικά λόγια του βιβλίου είναι: «Αποκάλυψις
Ιησού Χριστού». Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως «η αποκάλυψη
από τον Ιησού Χριστό» είτε ως «η αποκάλυψη για τον Ιησού Χριστό» (Αποκ. 1/α’ 2). Το γεγονός ότι είναι «αποκάλυψη» έρχεται σε
αντίθεση με την γενική άποψη ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι
δυσκολονόητο. Γιατί τότε ο Κύριος να συμπεριλάβει ένα βιβλίο
στην Αγία Γραφή που δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητό από
εκείνους που το διαβάζουν;
Διαβάστε Αποκ. 1/α’ 1-8. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τον
Ιησού;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Στην Αποκάλυψη, ο Χριστός συστήνεται ως ο «ο άρχων των βασιλέων της γης» (Αποκ. 1/α’ 5) και προς το τέλος Τον βλέπουμε ως
«Βασιλεύς βασιλέων» (Αποκ. 19/ιθ’ 16). Το αισιόδοξο είναι ότι μέσα σε όλο το χάος και την σύγχυση στη γη, μπορούμε να έχουμε
την βεβαιότητα ότι ο στοργικός Κύριος και Σωτήρας έχει τον απόλυτο έλεγχο. Στην Αποκ. 1/α’ 5 βλέπουμε ξεκάθαρα τον Χριστό ως
Λυτρωτή. Η φράση, «εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς
από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού» δείχνει τον εξιλεωτικό
Του θάνατο στον Σταυρό. Δεν μας δικαίωσε μόνο, αλλά και μας
αγίασε (Α’ Κορ. 6/ς’ 11). Σε εδάφια όπως αυτό μπορούμε να βρούμε την βεβαιότητα της σωτηρίας, επειδή μας δείχνουν ότι ο Ιησούς
είναι Εκείνος που πλένει τις αμαρτίες μας.
Διαβάστε Αποκ. 1/α’ 7. Τι μαθαίνουμε εδώ για τον Ιησού;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Κεντρικό σημείο όλης της Χριστιανικής πίστης είναι η υπόσχεση
της επιστροφής του Χριστού που «έρχεται μετά των νεφελών». Ο
Ιησούς θα έρθει ξανά, και αυτό είναι ένα κυριολεκτικό γεγονός που
θα γίνει ορατό από όλον τον κόσμο. Με την έλευσή Του θα δοθεί
ένα τέλος στη θλίψη, στο χάος, και θα είναι η αρχή για τις υποσχέσεις της αιωνιότητας.
ΣΚΕΨΗ: Τι διαβάζουμε στην Αποκ. 1/α’ 8 για τον Ιησού; Τι ελπίδα
μπορούμε να βρούμε σ’ αυτό το εδάφιο που θα μας παρηγορήσει
ό,τι κι αν αντιμετωπίζουμε;
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Πέμπτη 19 Απριλίου
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΜΕΡΟΣ Β’
Διαβάστε Αποκ. 1/α’ 10-18. Τι λέει εδώ ο Ιησούς για τον εαυτό Του;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ο Ιησούς εμφανίζεται σ’ αυτά τα εδάφια να στέκεται στο πρώτο
διαμέρισμα του ουράνιου Αγιαστηρίου. Η αποκάλυψή Του ήταν
τόσο σπουδαία που ο Ιωάννης έπεσε τρομαγμένος στα πόδια Του.
Ο Ιησούς του είπε να μη φοβάται και του συστήθηκε ως το Άλφα
και το Ωμέγα, ο Πρώτος και ο Έσχατος – αναφορές στην αιώνια
ύπαρξή Του ως Θεός. Αργότερα μιλάει για τον θάνατο και την ανάστασή Του και την ελπίδα που φέρνει η ανάστασή Του. Ο Ιησούς
έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς
εδώ λέει στον Ιωάννη αυτό ακριβώς που είπε και στην Μάρθα στον
θάνατο του αδερφού της, «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και
πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;»
(Ιωάν. 11/ια’ 25,26).
Τόσο με την Μάρθα όσο και με τον Ιωάννη, ο Ιησούς δείχνει την
ελπίδα της ανάστασης, την κορωνίδα της Χριστιανικής πίστης.
Χωρίς αυτήν την ελπίδα, τι ελπίδα υπάρχει;
Διαβάστε Αποκ. 22/κβ’ 7,12,13. Τι φανερώνουν αυτά τα εδάφια για
τον Ιησού;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………….
«Ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης,
και η Αποκάλυψη της Καινής. Και τα δύο μαζί συναντιόνται στον
Χριστό. Ο Αδάμ συμφιλιώθηκε με τον Θεό λόγω της υπακοής του
Δεύτερου Αδάμ, ο Οποίος εκπλήρωσε το έργο ξεπερνώντας τους
πειρασμούς του Σατανά και εξιλεώνοντας την πτώση και την αποτυχία του πρώτου Αδάμ.» Ε. Χουάιτ, Σχόλια, The SDA Bible Commentary, τομ. 6, σ. 1092, 1093. Πράγματι, ο Ιησούς είναι η αρχή
και το τέλος. Μας δημιούργησε στην αρχή και θα μας αναδημιουργήσει στο τέλος. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, καθώς μας διδάσκει
τα ιστορικά και τα εσχατολογικά γεγονότα, παραμένει η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Επομένως, ό,τι και να μελετάμε για τα έσχατα γεγονότα, το επίκεντρο πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός.
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε καθημερινά ο Ιησούς να
είναι το κέντρο της ζωής μας;
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Παρασκευή 20 Απριλίου

Δύση ηλίου: 20:05’

Περαιτέρω μελέτη:
«Στην Αποκάλυψη απεικονίζονται τα βαθύπνοα πράγματα του
Θεού. Ακόμη και ο τίτλος ‘‘Αποκάλυψις’’ που δόθηκε στις εμπνευσμένες σελίδες της, αντικρούει τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για
σφραγισμένο βιβλίο. Αποκάλυψη θα πει κάτι αποκαλυμμένο. Ο
ίδιος ο Κύριος αποκάλυψε στο δούλο Του τα μυστήρια που περιέχονται στο βιβλίο αυτό και ο σκοπός Του είναι να γίνουν φανερά
ώστε να τα μελετούν όλοι. Οι αλήθειες του προορίζονται τόσο για
όσους ζουν στις έσχατες ημέρες της ιστορίας του κόσμου, όπως
και για εκείνους που ζούσαν στις ημέρες του Ιωάννη. Μερικές από
τις περιγραφόμενες στην προφητεία αυτές σκηνές ανήκουν στο
παρελθόν, άλλες εκπληρώνονται στη σύγχρονη εποχή μας, άλλες
φανερώνουν το μεγάλο αγώνα ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους
και στον Άρχονται του ουρανού και άλλες αποκαλύπτουν τις χαρές
και τους θριάμβους των λυτρωμένων στην ανακαινισμένη γη.» Ε.
Χουάιτ, Π.Α. σ. 517.
Τα εδάφια που κοιτάξαμε αυτήν την εβδομάδα, τόσο στην αρχή
όσο και στο τέλος του βιβλίου, επιβεβαιώνουν ότι το βιβλίο είναι
Αποκάλυψη του Ιησού. Παρόλες τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης στα ιστορικά γεγονότα, το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι που
μας διδάσκει περισσότερα για τον Κύριο μας Ιησού. Δείτε επίσης
Αποκ. 3/γ’ 14, 5/ε’ 5,6, 7/ζ’ 14, 19/ιθ’ 11-16 κάποια επιπλέον εδάφια που μιλάνε γι’ Αυτόν. Εάν βάλουμε όλα αυτά τα εδάφια μαζί θα
δούμε μία δυνατή παρουσίαση του Ιησού του τι Εκείνος σημαίνει
για όσους ισχυρίζονται ότι είναι ακόλουθοί Του.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Πόσο σημαντικό είναι για εμάς το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη
κάνει συνεχώς αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη; Πόσο καίρια είναι
η Αγία Γραφή στην πίστη μας και πόσο σοβαρά παίρνουμε τον
Λόγο του Θεού; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε απέναντι σε
κάθε απόπειρα να μειωθεί η εξουσία της Αγίας Γραφής στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην εκκλησία;
2. Διαβάστε το βιβλίο της Αποκάλυψης και βρείτε τα εδάφια που
αναφέρονται συγκεκριμένα στον Ιησού. Τι άλλο δείχνουν για την
φύση, το έργο, την εξουσία και τον χαρακτήρα του Κυρίου μας; Τι
ελπίδα αντλείτε από αυτά τα εδάφια;
3. Πώς μπορούμε να βρούμε ελπίδα και παρηγοριά στην υπόσχεση της ανάστασης;
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