21 Απριλίου – 27 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

4. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς, και απέστειλε
τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών» Α’ Ιωάννου 4/δ’
10.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωάν. 14/ιδ’ 9,
Σοφ. 3/γ’ 17, Ιωάν. 1/α’ 1-3, Ρωμ. 8/η’ 38,39, Ψαλμ. 91/ϟα’ 15,16,
Αποκ. 14/ιδ’ 6,7, Εφεσ. 1/α’ 4,5.
Μία πολλή σημαντική διαφορά μεταξύ του Χριστιανισμού και των
άλλων θρησκειών είναι ότι οι άλλες θρησκείες τονίζουν τις διδαχές
των ιδρυτών της θρησκείας τους και όχι στο τι έκαναν οι ιδρυτές γι’
αυτούς. Και αυτό γιατί, ό,τι κι αν έκαναν, δεν μπορούσαν να τους
σώσουν. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν, ήταν να προσπαθήσουν να τους διδάξουν πώς να «σώσουν» τον εαυτό τους.
Αντιθέτως, οι Χριστιανοί δεν δίνουν έμφαση μόνο στα όσα ο Ιησούς
δίδαξε, αλλά και στα όσα έκανε, γιατί λόγω των όσων έκανε μπορούμε να σωθούμε. Η ενσάρκωση του Χριστού (Ρωμ. 8/η’ 3), η
σταυρική Του θυσία (Ρωμ. 5/ε’ 8), η ανάστασή Του (Α’ Πέτρ. 1/α’ 3)
και η διακονία Του στον ουρανό (Εβρ. 7/ζ’ 25) – αυτά τα έργα είναι
που μας σώζουν και όχι κάτι που κάνουμε εμείς.
«Εάν συγκεντρώνατε κάθε στοιχείο καλό, άγιο και ενάρετο ενός
ανθρώπου και το παρουσιάζατε στους αγγέλους του Θεού ως ενέργεια για τη σωτηρία του ανθρώπου, θα απορριπτόταν και θα
εκλαμβανόταν ως προδοσία.» Ε. Χουάιτ, Faith and Works, σ. 24.
Αυτή η θαυμάσια αλήθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς εν μέσω των κινδύνων και των εξαπατήσεων των εσχάτων ημερών.
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Κυριακή 22 Απριλίου
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Λίγο πριν τη σταύρωσή Του, ο Ιησούς είπε στους 12 μαθητές πως
μπορούν οι άνθρωποι να πλησιάσουν τον Πατέρα μέσω Αυτού.
Τότε, ο Φίλιππος είπε, «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς» (Ιωάν. 14/ιδ’ 8).
Πώς αποκρίθηκε ο Ιησούς στην αίτηση του Φίλιππου; Ιωάν. 14/ιδ’
9. Τι διδασκόμαστε για τον Πατέρα από την απάντησή Του; Τι είδους παρανοήσεις σχετικά με τον Θεό ξεκαθαρίζει η απάντησή
Του;
..……………………………………………………………………………
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι
Θεός δικαιοσύνης, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι πλήρης
ελέους, συγχώρησης και χάρης. Θέτουν έναν διαχωρισμό που δεν
ισχύει. Τόσο στην Καινή όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είναι ίδιος και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ένας λόγος για τον οποίο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ήταν για να
αποκαλύψει την αλήθεια για τον Θεό Πατέρα. Με το πέρασμα των
χρόνων διαδόθηκαν λάθος ιδέες για τον χαρακτήρα του Θεού, όχι
μόνο μεταξύ των ειδωλολατρών αλλά και ανάμεσα στον εκλεκτό
λαό Του. «Η γη σκεπάστηκε από σκότος γιατί οι άνθρωποι παρεξήγησαν το Θεό. Για να λάμψει το φως ανάμεσα από τις μαύρες
σκιές, για να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει πάλι στο Θεό, η
εξαπατική δύναμη του Σατανά έπρεπε να νικηθεί.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ.
σ. 3. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι για τους οποίους ο Ιησούς ήρθε στη
γη. Ο Θεός είναι Αναλλοίωτος. Εάν γνωρίζαμε όλα τα γεγονότα της
Παλαιάς Διαθήκης θα βλέπαμε ότι ο Θεός είναι το ίδιο Ελεήμων
όπως και στην Καινή. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι «ο Θεός
είναι αγάπη» (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 8) και ότι είναι Αναλλοίωτος. «Ο Ιησούς
Χριστός είναι ο αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας» (Εβρ.
13/ιγ’ 8). Καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Αυτός που υψώθηκε στο σταυρό.
Ο Θεός είναι Ελεήμων, Οικτίρμων, και Μακρόθυμος (Ψαλμ.
145/ρμε’ 8). Η αγάπη Του δεν εκπίπτει και «ηδύνεται εις τους φοβουμένους αυτόν, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού» (Ψαλμ.
147/ρμζ’ 11). Ο Θεός θέλει να ευλογεί τους ανθρώπους και να τους
δίνει ελπίδα (Ιερ. 29/κθ’ 11). Λόγω της αγάπης Του δεν θα επιτιμήσει αλλά χαίρεται με την υμνωδία των παιδιών Του (Σοφ. 3/γ’ 17).
Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα είναι η πραγματική εικόνα του
Θεού Πατέρα.
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ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε ότι ο Ιησούς εκπροσωπεί τον Θεό Πατέρα. Γιατί
αυτή είναι μία υπέροχη και θαυμαστή αλήθεια, ιδιαίτερα για εκείνους που φοβούνται τον Θεό;
Δευτέρα 23 Απριλίου
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η αμαρτία έβαλε χώρισμα ανάμεσα στην ανθρώπινη φυλή και στον
Θεό, ένα χάσμα δημιουργήθηκε ανάμεσά τους, και εάν αυτό το χάσμα δεν έκλεινε, η ανθρωπότητα θα ήταν αιώνια καταδικασμένη.
Το κενό ήταν βαθύ και επικίνδυνο. Χρειάζονταν δραστικά μέτρα για
την επίλυση του προβλήματος της αμαρτίας και της αποκατάστασης της σχέσης της αμαρτωλής ανθρωπότητας με τον Δίκαιο και
Άγιο Θεό. Έπρεπε Κάποιος αιώνιος όπως ο Θεός, να γίνει άνθρωπος και να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας.
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 1-3, 14, Φιλιπ. 2/β’ 5-8. Τι διαβάζουμε για τον
Ιησού;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ο Χριστός ήταν αιώνιος και αυθύπαρκτος. Ήταν κατά πάντα Θεός.
Η φύση Του ήταν Θεία και αιώνια. Ο Ιησούς διατήρησε την Θεότητά Του, ενώ συγχρόνως έγινε και άνθρωπος για να τηρήσει τον
νόμο και να πεθάνει στη θέση όλων των ανθρώπων, επειδή παρέβηκαν τον νόμο (Ρωμ. 3/γ’ 23). Ο Χριστός ως άνθρωπος δεν είχε
κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Τήρησε τον νόμο Του Θεού χωρίς να χρησιμοποιήσει την Θεϊκή
Του δύναμη, αλλά εξαρτώμενος από την ίδια θεϊκή δύναμη που
διατίθεται σε κάθε άνθρωπο. Ο Ιησούς ήταν κατά πάντα Θεός και
κατά πάντα άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι Εκείνος που βαστάζει
«τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού» (Εβρ. 1/α’ 3) είναι ο
Ίδιος που ως βρέφος βρισκόταν σε μία φάτνη (Λουκ. 2/β’ 16). Αυτό
σημαίνει ότι Εκείνος που «είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού» (Κολ. 1/α’ 17) είναι ο Ίδιος που ως παιδί «προέκοπτεν εις σοφίαν και ηλικίαν» (Λουκ. 2/β’ 52). Αυτό σημαίνει ότι
Εκείνος που «χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν»
(Ιωάν. 1/α’ 3) ήταν ο Ίδιος που θανατώθηκε καρφωμένος στον
σταυρό (Πράξ. 5/ε’ 30).
Εφόσον όλα αυτά φανερώνουν την αγάπη του Χριστού για εμάς,
και η αγάπη του Χριστού είναι η εκδήλωση της Πατρικής αγάπης
προς εμάς, τότε δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες!
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ρωμ. 8/η’ 38,39. Πώς αυτά που μελετήσαμε
σήμερα μας κάνουν να εμπιστευτούμε τα λόγια του Παύλου;
Τρίτη 24 Απριλίου
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Το Άγιο Πνεύμα έχει παρεξηγηθεί όσο και ο Πατέρας. Ορισμένοι
θεολόγοι πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη μεταξύ του
Πατέρα και του Υιού. Ότι έχει να κάνει με τη σχέση των δύο Προσώπων της θεότητας, και όχι ότι ο Ίδιος είναι Πρόσωπο. Η Αγία
Γραφή όμως αποδεικνύει την προσωπικότητά Του. Οι Χριστιανοί
βαπτίζονται στο όνομά Του μαζί με του Πατέρα και του Υιού (Ματθ.
28/κη’ 19). Το Άγιο Πνεύμα δοξάζει τον Χριστό (Ιωάν. 16/ις’ 14.) Το
Άγιο Πνεύμα ελέγχει τους ανθρώπους (Ιωάν. 16/ις’ 8). Λυπάται
(Εφεσ. 4/δ’ 30). Είναι Παρήγορος (Ιωάν. 14/ιδ’ 16), Βοηθός, Σύμβουλος. Διδάσκει (Λουκ. 12/ιβ’ 12), μεσολαβεί (Ρωμ. 8/η’ 26) και
αγιάζει (Α’ Πέτρ. 1/α’ 2). Ο Χριστός είπε ότι το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει τους ανθρώπους σε όλη την αλήθεια (Ιωάν. 16/ις’ 13). Εν
ολίγοις, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός όπως είναι ο Πατέρας και ο
Υιός, και όλοι μαζί είναι ένας Θεός.
Κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι εκδήλωση Θεϊκής αγάπης. Ποια είναι ορισμένα πράγματα που κάνει; Λουκά 12/ιβ’ 12,
Ιωάν. 16/ις’ 8-13, Πράξ. 13/ιγ’ 2.
……………………………………………………………………………..
Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός είναι η ενσάρκωση του Χριστού. Ο Ιησούς γεννήθηκε «εκ Πνεύματος Αγίου»
(Ματθ. 1/α’ 20). Μόνο ο Θεός μπορεί να «δημιουργήσει». Το Άγιο
Πνεύμα έχει την ικανότητα να επιτελέσει δύο αντίστροφα θαύματα
για τον Χριστό. Πρώτον, μέσω του Αγίου Πνεύματος έγινε η σύλληψη του πανταχού Παρόντος Χριστού. Επίσης, ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό με το περιορισμένο ανθρώπινο σώμα. Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα φέρνει τον περιβεβλημένο την ανθρωπότητα Χριστό, με αξιοθαύμαστο τρόπο, να είναι Παρών στους Χριστιανούς σε όλον τον κόσμο. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα, μαζί με τον
Πατέρα και τον Υιό, εργάζεται για εμάς. «Η Θεότητα σπλαχνίστηκε
την ανθρώπινη φυλή, και ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα
έθεσαν τον Εαυτό τους στο έργο για το σχέδιο της σωτηρίας.» Ε.
Χουάιτ, Counsels on Health, σ. 222.
Ο Πατέρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα μας αγαπάνε το ίδιο και
εργάζονται μαζί για να μας σώσουν και να μας οδηγήσουν στην
αιώνια βασιλεία. Πώς μπορούμε να αμελήσουμε τέτοια σωτηρία;
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ΣΚΕΨΗ: Πόσο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο Πατέρας, ο Υιός
και το Άγιο Πνεύμα εργάζονται για το αιώνιο συμφέρον μας;
Τετάρτη 25 Απριλίου
Η ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Ορισμένοι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας αναρωτιούνται εάν
θα σωθούν. Τους λείπει η βεβαιότητα και αγωνιούν για το μέλλον
τους όσον αφορά την αιώνια ζωή. Προσπαθούν σκληρά να γίνουν
αρκετά καλοί και βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν. Κοιτάζουν μέσα
τους και δεν βρίσκουν αρκετά στοιχεία που να τους ενθαρρύνουν
να συνεχίσουν το ταξίδι της ζωής. Όταν βλέπουμε το τεράστιο κενό
ανάμεσα στον χαρακτήρα του Ιησού και τον δικό μας, ή όταν διαβάζουμε το εδάφιο, «στενή είναι η πύλη, και τεθλιμμένη η οδός η
φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν»
(Ματθ. 7/ζ’ 14), πόσοι από εμάς δεν αναρωτιόμαστε αν θα τα καταφέρουμε; Για να προετοιμαστούμε για τον έσχατο καιρό είναι
απαραίτητο να έχουμε από τώρα την βεβαιότητα της σωτηρίας. Η
χαρά της σωτηρίας θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε με θάρρος το μέλλον. Όπως είδαμε, όλα τα Πρόσωπα της Θεότητας εργάζονται για την σωτηρία μας. Έτσι, μπορούμε και πρέπει να ζούμε, με τη βεβαιότητα της σωτηρίας.
Τι ελπίδα και βεβαιότητα παίρνουμε από τα παρακάτω εδάφια για
την σωτηρία και για όσα ο Θεός έκανε και υπόσχεται να κάνει για
εμάς;
Ψαλμ. 91/ϟα’ 15,16……………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ιωήλ 2/β’ 31,32…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ιωάν. 10/ι’ 28……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ρωμ. 10/ι’ 9-13…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Α’ Ιωάν. 5/ε’ 11-13……………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Καλούμαστε, μάλιστα έχουμε προσταχθεί, να ζούμε μία άγια ζωή,
αλλά αυτή η ζωή είναι το αποτέλεσμα της σωτηρίας μας από τον
Χριστό, και όχι το μέσο για να λάβουμε την σωτηρία. Αν και πρέπει
να είμαστε πιστοί μέχρι θανάτου, οφείλουμε να στηριζόμαστε σε
αυτό το δώρο ως τη μοναδική μας ελπίδα για σωτηρία. Ο λαός του
Θεού θα βρεθεί πιστός και υπάκουος κατά τον έσχατο καιρό, με
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μία πιστότητα και υπακοή που θα προκύπτει από την βεβαιότητα
για τα όσα έκανε ο Χριστός γι’ αυτούς.
Πέμπτη 26 Απριλίου
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 6,7. Ποιο είναι το «αιώνιο ευαγγέλιο»;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Το ευαγγέλιο εδώ αναφέρεται ως «αιώνιο». Αυτή είναι μία ακόμη
απόδειξη ότι ο Θεός δεν αλλάζει. Ο αιώνιος Θεός έχει ένα αιώνιο
ευαγγέλιο το οποίο δίνει βεβαιότητα σε όλους όσους θέλουν να το
δεχτούν. Το ευαγγέλιο αποκαλύπτει την αμετάβλητη αγάπη του
Θεού, και αυτό το μήνυμα πρέπει να κηρυχθεί στον κόσμο. Όλοι
χρειάζονται μία ευκαιρία να το ακούσουν, γι’ αυτό και ο Θεός κάλεσε το λαό Του να το κηρύξουν.
Διαβάστε Εφεσ. 1/α’ 4,5. Τι επιπλέον λένε αυτά τα εδάφια για την
αιώνια φύση του ευαγγέλιου;
..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Μας έκλεξε «προ καταβολής κόσμου». Αυτό θα πει «αιώνιο ευαγγέλιο»! Ακόμη και πριν τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός είχε έτοιμο το σχέδιο της σωτηρίας. Προσέξτε κάποιους όρους που χρησιμοποιεί: «εξέλεξεν», «προορίσας», «ευδοκίαν», «υιοθεσίαν».
Δείτε πώς εστιάζουν αυτά τα δύο εδάφια στην επιθυμία του Θεού
να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και το γεγονός ότι ο Θεός τα είχε ήδη
ετοιμάσει όλα αυτά (δείτε επίσης Β’ Θεσ. 2/β’ 13, Β’ Τιμ. 1/α’ 9) δείχνει την χάρη Του, και ότι η σωτηρία δεν εξαρτάται από εμάς ή τις
αρετές μας, αλλά προκύπτει εξολοκλήρου από τον φιλεύσπλαχνο
χαρακτήρα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν άλλωστε η σωτηρία να
επέρχεται από εμάς εφόσον εκλεχθήκαμε για σωτηρία πριν την
ύπαρξή μας; Σε μας μένει μόνο το να επιλέξουμε εάν θα την δεχτούμε ή όχι.
Και πώς αυτή η επιλογή εκδηλώνεται στη ζωή των εκλεκτών; Στο
«να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης» (Εφεσ. 1/α’ 4). Γι’ αυτό έχουμε εκλεχθεί.
ΣΚΕΨΗ: Ο Θεός μάς κάλεσε να μεταφέρουμε το «αιώνιο ευαγγέλιο» στον κόσμο ως μέρος του μηνύματος των εσχάτων ημερών λίγο
πριν την επιστροφή του Χριστού. Γιατί πρέπει να βιώσουμε το
«αιώνιο ευαγγέλιο» πριν το μεταφέρουμε στους άλλους;
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Παρασκευή 27 Απριλίου

Δύση ηλίου: 20:11’

Περαιτέρω μελέτη:
Μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα της σωτηρίας, αλλά πρέπει
να προσέχουμε να μην είμαστε αλαζόνες γι’ αυτόν τον λόγο. Υπάρχει ψεύτικη βεβαίωση της σωτηρίας; Φυσικά και υπάρχει. Και ο
Ιησούς μάλιστα προειδοποίησε γι’ αυτήν, Ματθ. 7/ζ’ 21-23.
Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν δύο τραγικά λάθη. Πρώτον, ό,τι σπουδαίο και αν έκαναν στο όνομα του Κυρίου, δεν έκαναν το θέλημα
Του, να υπακούσουν δηλαδή στο νόμο Του. Ο Ιησούς δεν είπε,
«φεύγετε απ’ εμού» οι αμαρτωλοί ή εσείς που είχατε πταίσματα ή
ήσασταν ατελείς, αλλά, τους περιέγραψε ως «οι εργαζόμενοι την
ανομίαν», κάποιοι δηλαδή που δεν είχαν τον νόμο. Δεύτερον,
προσέξτε την έμφαση που έδιναν στον εαυτό τους και στα όσα έκαναν: Όλα αυτά, στο όνομά Σου δεν τα κάναμε; Στην πραγματικότητα ήταν μακριά από τον Χριστό εφόσον προσπαθούσαν με τα
έργα τους να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού. Το μόνο έργο που θα
μας σώσει είναι αυτό του Χριστού που καταλογίζονται σε εμάς μέσω της πίστης. Στο δικό Του έργο βασίζεται η βεβαιότητά μας, και
όχι σε εμάς και τα έργα μας. Εάν θέλετε να είστε βέβαιοι για τη σωτηρία σας υπακούστε στο νόμο του Θεού και αναπαυθείτε στις αρετές της δικαιοσύνης του Χριστού. Τότε μόνο θα έχετε την βεβαιότητα που χρειάζεστε.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Ο Μαρτίνος Λούθηρος είπε κάποτε: «Όταν κοιτάζω τον εαυτό
μου, δεν ξέρω πώς μπορώ να σωθώ. Όταν κοιτάζω τον Ιησού, δεν
ξέρω πώς μπορώ να χαθώ.» Τι σοφά λόγια! Γιατί είναι καλό να
έχουμε αυτήν τη σκέψη πάντοτε κατά νου μας;
2. Μείνετε στη σκέψη ότι εκλεχθήκαμε για να σωθούμε πριν τη
δημιουργία του κόσμου. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα σωθούμε; Εκείνοι που θα χαθούν, θα χαθούν επειδή ο Θεός δεν τους
εξέλεξε ή εξαιτίας των επιλογών τους;
3. Πώς η Μεγάλη Διαμάχη μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο που ο Πατέρας, ο Υιός
και το Άγιο Πνεύμα αγαπούν;
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