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18 Ιοσλίοσ – 24 Ιοσλίοσ                                    Σάββαηο απόγεσμα 
 

4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 
 

 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ, φηη δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' 
ελ παληί έζλεη φζηηο θνβείηαη απηφλ, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη δεθηφο εηο απηφλ.» 
Πξάμεηο 10/η’ 34,35. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Ησλά 1-4/α‟-δ‟, Β‟ Βαζ. 
14/ηδ‟ 25, Ζζ. 56/λο‟ 7, Ζζ. 44/κδ‟ 8, Μαηζ. 12/ηβ‟ 40, Απνθ. 14/ηδ‟ 6-12. 
 
Σν έπνο ηνπ Ησλά είλαη ε ηζηνξία ελφο Δβξαίνπ πξνθήηε πνπ εξγάζηεθε 
έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ. Ο Ησλάο πνπ έδεζε ηελ πεξίνδν ηνπ Ηεξνβνάκ 
ηνπ Β‟, πεξίπνπ ην 750 π.Υ. (Β‟ Βαζ. 14/ηδ‟ 25), είλαη ν κφλνο πξνθήηεο 
ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ μέξνπκε, ν νπνίνο θιήζεθε λα θάλεη ηεξαπν-
ζηνιηθφ έξγν ζε κία άιιε ρψξα. Σν φηη ν Γεκηνπξγφο φισλ ησλ αλζξψ-
πσλ δελ ζθφπεπε λα πεξηνξίζεη ηε ζσηεξία κφλν ζηνλ εθιεθηφ ιαφ Σνπ 
επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, ηδηαίηεξα ζηνλ Ζζαΐα 
θαη ζηνπο Φαικνχο. Παξφια απηά νη ζχγρξνλνη ηνπ Ησλά δελ απνδέρν-
ληαλ ην φηη θαη νη Δζληθνί είραλ κέξνο ζην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία 
ησλ αλζξψπσλ. Αθφκε θαη ηελ επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ήηαλ δχζθνιν 
γηα ηνπο Ηνπδαίνπο λα ην θαηαιάβνπλ.  
ην βηβιίν ηνπ Ησλά, βιέπνπκε ηελ εκπεηξία ηνπ απξφζπκνπ πξνθήηε – 
ζεηηθή θαη αξλεηηθή – σο ηεξαπνζηφινπ ζε κία άιιε ρψξα. Βιέπνπκε ηα 
αλζξψπηλα αηζζήκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε αληίδξαζε ζην θάιεζκα ηνπ 
Θενχ, θαζψο θαη ηελ κεγάιε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηεξαπνζηνιή. ην 
βηβιίν δίλνληαη νξηζκέλεο νδεγίεο γηα ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν ζε άιια 
θξάηε, θαζψο θαη ιχζεηο γηα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ νη ζχγρξνλνη 
ηεξαπφζηνινη αληηκεησπίδνπλ. 
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Κσριακή 19 Ιοσλίοσ 
 

Ο ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΖΣΖ 
 

Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 14/ηδ‟ 25. Ση καζαίλνπκε γηα ηνλ Ησλά; Πψο παξνπζηά-
δεηαη; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Δθηφο απφ ην νκψλπκν βηβιίν, ν πξνθήηεο αλαθέξεηαη θαη Β‟ Βαζ. 14/ηδ‟ 
25. Δδψ, ηηκάηαη σο ν πξνθήηεο πνπ πξφβιεςε ηελ αλαθαηάιεςε πεξην-
ρψλ απφ ηνλ Ηζξαήι πνπ είραλ θαηαιάβεη νη χξηνη. Ο Ησλάο γελλήζεθε 
ζηε Γαζ–εθέξ, κία πφιε ζηε γε Εαβνπιψλ ζην βφξεην Ηζξαήι, ιίγα ρηιηφ-
κεηξα καθξηά απφ ηε Ναδαξέη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Ηεζνχο θαη ν Ησλάο 
ήηαλ Γαιηιαίνη πξνθήηεο κε δηαθνξά 750 ρξφλσλ.  
Γηαβάζηε Ησλά 1/α‟ 1-3, 9,12,3/γ‟ 3-10, 2/β‟ 1-9. Πνηα εηθφλα, ηφζν θαιή 
φζν θαη άζρεκε, παξνπζηάδνπλ γηα ηνλ πξνθήηε απηά ηα εδάθηα; 
.……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
Ο Ησλάο πξνβάιεη κία παξάμελε αλάκεημε δχλακεο θαη αδπλακίαο: Ηζρπ-
ξνγλψκσλ θαη επαλαζηαηηθφο, ζπγρξφλσο φκσο επηδεηθηηθφο θαη ππά-
θνπνο. Ήηαλ αθνζησκέλνο ζηνλ Θεφ, ζαξξαιένο, θαη πηζηφο ζηελ πξν-
ζεπρή, ηελ ίδηα ζηηγκή φκσο ήηαλ ζηελφκπαινο, εγσηζηήο θαη κλεζίθαθνο. 
Δλψ ζηε Β‟ Βαζ. 14/ηδ‟ 25 ν Ησλάο αλαθέξεηαη σο δνχινο ηνπ Κπξίνπ, 
ζην νκψλπκν βηβιίν δείρλεη κία ηξαγηθή θαη ζιηβεξή εηθφλα. Σν γεγνλφο 
φηη πεξηγξάθεηαη ηφζν απεξίθξαζηα είλαη έλδεημε ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο 
αθεξαηφηεηαο ηεο Αγίαο Γξαθήο. Αλζξσπίλσο, νη ζπγγξαθείο έρνπλ ηελ 
ηάζε λα θξχβνπλ ηηο ιηγφηεξν απνδεθηέο πιεπξέο ησλ Βηβιηθψλ πξνζψ-
πσλ. Τπφ ηελ έκπλεπζε φκσο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, νη Βηβιηθνί ζπγγξα-
θείο παξνπζηάδνπλ καδί κε ηηο θαιέο, θαη ηηο θαθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ησλ 
αλζξψπσλ γηα λα θαλεί ε αιήζεηα, φηη αλεμαξηήηνπ ηνπ πφζν αδχλακνη 
θαη δπζάξεζηνη κπνξεί λα είλαη απηνί νη ραξαθηήξεο, ν Θεφο είλαη πξφζπ-
κνο λα εξγαζηεί καδί ηνπο εάλ εθείλνη ην επηζπκνχλ. 
ΚΔΦΖ: Πνηνπο άιινπο ήξσεο ηεο Αγίαο Γξαθήο βιέπνπκε λα ρξεζηκνπνηεί ν Θεφο, 
παξά ηα ειαηηψκαηά ηνπο; Ση ειπίδα κάο δίλεη ην γεγνλφο φηη ν Θεφο ρξεζηκνπνηεί αλ-
ζξψπνπο κε ειαηηψκαηα λα εξγαζηνχλ γηα Δθείλνλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ άιινπο αλ-
ζξψπνπο; 
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Γεσηέρα 20 Ιοσλίοσ 
 

ΔΝΑ ΔΒΡΑΙΟ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 
 

«Πήγαηλε ζηε Νηλεπή» ήηαλ ε εληνιή ηνπ Θενχ ζηνλ Ησλά. ηελ Παιαηά 
Γηαζήθε ζπλήζσο βιέπνπκε ηνλ Θεφ λα θαιεί ηα έζλε «λα έξζνπλ ζηε 
ηψλ». Σν αξρηθφ ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ην Ηζξαήι ήηαλ λα δνχλε ηελ πίζηε 
ηνπο κε ηέηνηνλ μερσξηζηφ ηξφπν ψζηε νη ππφινηπνη ιανί λα ζηξαθνχλ ζ‟ 
απηνχο γηα θαζνδήγεζε (Ζζ. 56/λο‟ 7). Ο Ησλάο, σο πξφδξνκνο ησλ κα-
ζεηψλ ηεο Καηλήο Γηαζήθεο (Μαηζ. 28/θε‟ 18-20), θιήζεθε λα πάεη ζηε 
Νηλεπή πνπ, γηα εθείλνλ, ήηαλ έλα αθάζαξην θέληξν εηδσινιαηξίαο θαη 
βίαο. Ο Ησλάο πήγε δπηηθά κέζσ ζαιάζζεο, ελψ ν Θεφο ηνπ είρε πεη λα 
πάεη αλαηνιηθά, κέζσ μεξάο. Ο απξφζπκνο πξνθήηεο, πήξε ηελ αληίζεηε 
θαηεχζπλζε. 
Γηαβάζηε Ησλά 1/α‟ 3-17. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ απηήλ ηελ α-
πίζαλε αθήγεζε; 
…..………………………………………………………………………………… 
Ζ απάληεζε ηνπ Θενχ γηα ηελ θπγή ηνπ Ησλά ήξζε ππφ ηε κνξθή κηαο 
δπλαηήο θαηαηγίδαο. Οη άλεκνη ππαθνχνπλ ζην Γεκηνπξγφ ηνπο, ζε αληί-
ζεζε κε ηνλ αλππάθνπν πξνθήηε Σνπ (Μάξθν 4/δ‟ 41). Ο Ησλάο θνηκφηαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαηγίδαο, ελψ ην πιήξσκα πξνζεπρφηαλ (Ησλά 
1/α‟ 4-6). Με εηιηθξίλεηα ν Ησλάο παξαδέρηεθε φηη απηφο ήηαλ ε αηηία απ-
ηήο ηεο θαηαζηξνθήο θαη κίιεζε γηα ηνλ Αιεζηλφ Θεφ θαη Γεκηνπξγφ. Δί-
λαη αμηνζεκείσην φηη κε ηελ απάληεζή ηνπ, «Δγψ είκαη Δβξαίνο», αλα-
θέξζεθε ζηελ ζξεζθεία ηνπ αιιά θαη ζηελ εζληθφηεηά ηνπ. Μπξνζηά ζηε 
ιαίιαπα ηεο θαηαηγίδαο, νη Δζληθνί λαχηεο έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα 
ζσζνχλ (εδ. 14), θαη δείρλνληαο ζπκπφληα ζηνλ Ησλά δελ ππάθνπζαλ ζηηο 
νδεγίεο ηνπ λα ηνλ ξίμνπλ ζηελ ζάιαζζα. (Ο απξφζπκνο πξνθήηεο ήηαλ 
πξφζπκνο λα ζπζηαζηεί γηα λα ζψζεη ηνπο άιινπο.) Σειηθά νη λαχηεο ππν-
ρψξεζαλ θαη ε ζάιαζζα εζχραζε (εδ. 15). Απηνί νη λαχηεο ήηαλ νη πξψ-
ηνη πνπ πίζηεςαλ ζηνλ Θεφ ιφγσ ηνπ Ησλά, επεηδή ν Θεφο ρξεζηκνπνίε-
ζε ηε θπγή ηνπ γηα λα εξγαζηεί ζε απηνχο. Ζ ζσηεξία ηνπ Ησλά ήηαλ ην 
ίδην ζαπκαηνπξγηθή φπσο θαη ε ζσηεξία ηνπ πινίνπ. Ο Θεφο θάιεζε «κέ-
γα θήηνο». ην Δβξατθφ θείκελν δελ αλαθέξεηαη ην είδνο ηνπ ςαξηνχ πνπ 
θαηάπηε ηνλ πξνθήηε. Ο Ησλάο ζηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο είλαη ην πην γλσ-
ζηφ ζεκείν ηεο ηζηνξίαο, σζηφζν, δελ πξέπεη λα επηζθηάζεη ην βαζχηεξν 
κήλπκα ηνπ βηβιίνπ φηη ν Θεφο αγαπάεη, ελδηαθέξεηαη, θαη επηζπκεί ηελ 
ζσηεξία φισλ ησλ αλζξψπσλ. 
ΚΔΦΖ: Έλαο είλαη ν Θεφο, ν Γεκηνπξγφο ησλ νπξαλψλ θαη ηεο γεο (δείηε Ηζ. 44/κδ’ 8, 
45/κε’ 5,6). Οηηδήπνηε άιιν ιαηξεχνπλ νη άλζξσπνη είλαη εηδσινιαηξία. Οπνηνζδήπνηε 
άιινο «ζεφο» ζηνλ νπνίν πξνζεχρνληαη, είλαη θαληαζηηθφο, είλαη έλα ςέκα. Γηαηί είλαη 
ηφζν ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε απηήλ ηελ αιήζεηα θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπκε 
ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο; 
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Τρίηη 21 Ιοσλίοσ 
 

ΣΖΝ ΚΟΙΛΙΑ ΣΟΤ ΚΖΣΟΤ 
 
Ζ ηξηήκεξε παξακνλή ηνπ Ησλά ζηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο, έγηλε ηχπνο ηνπ 
ζαλάηνπ θαη ηεο αλάζηαζεο ηνπ Υξηζηνχ (Ησάλ. 1/α‟ 17- 2/β‟ 10, Μαηζ. 
12/ηβ‟ 40). Ο Θεφο δηέηαμε θαη ήξζε ην θήηνο. Παξφηη ππάξρνπλ πεξηπηψ-
ζεηο φπνπ άλζξσπνη επηβίσζαλ ζηε ζάιαζζα αθνχ ηνπο είραλ θαηαπηεί 
θάιαηλεο, πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ν Θεφο έθεξε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν 
θήηνο, θαη κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν δηαηήξεζε ηε δσή ηνπ δνχινπ Σνπ. 
Δλ νιίγνηο, απηφ ην ζαπκαηνπξγηθφ γεγνλφο κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κέ-
ζσ ηεο ππεξθπζηθήο επέκβαζεο ηνπ Κπξίνπ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 
θξάζε «ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχθηεο» ήηαλ κία θξάζε ηεο επνρήο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ην θαληαζηηθφ ηαμίδη ζην Sheol, ηελ Δβξατθή νλν-
καζία γηα ην κέξνο ησλ λεθξψλ. Ο Ησλάο πξάγκαηη ζα κπνξνχζε λα είρε 
πεζάλεη. ηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο, ν Ησλάο άξρηζε λα πξνζεχρεηαη. Νσξί-
ηεξα, ν θαπεηάληνο είρε δεηήζεη απφ ηνλ Ησλά λα επηθαιεζηεί ηνλ Θεφ ηνπ 
(Ησλά 1/α‟ 6). Σψξα, ζηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, 
ν Ησλάο άξρηζε λα πξνζεχρεηαη, θαη κάιηζηα έλζεξκα. Υξεηάζηεθε λα 
ζπκβεί θάηη ηφζν ζνβαξφ γηα λα θάλεη εθείλν ην νπνίν έπξεπε λα θάλεη 
εμαξρήο. Μία ζχλνςε ηεο πξνζεπρήο ηνπ Ησλά δηαηεξήζεθε ππφ ηελ 
κνξθή ελφο ςαικνχ δνμνινγίαο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ςαικνί ζπλήζσο 
πεξηιακβάλνπλ πέληε κέξε: (1) εηζαγσγή, (2) πεξηγξαθή ηεο ζιίςεο, (3) 
έθθιεζε ζηνλ Θεφ γηα βνήζεηα, (4) αλαθνξά ηεο δξάζεο ηνπ Θενχ, θαη (5) 
ππφζρεζε ηήξεζεο ηνπ φξθνπ πξνο ηνλ Θεφ θαη καξηπξίαο ηεο ζψδνπ-
ζαο ελέξγεηαο ηνπ Θενχ. «ψζε κε Κχξηε, θαη εγψ ππφζρνκαη λα…» Καη 
πνηνο δελ έρεη θάλεη κία ηέηνηα πξνζεπρή; Σν εξψηεκα είλαη, ηεξήζαηε 
απηφ πνπ ππνζρεζήθαηε; 
Γηαβάζηε Μαηζ. 12/ηβ‟ 40. Πψο εθαξκφδεη ν Ηεζνχο ηελ ηζηνξία ηνπ Ησλά 
ζηνλ Δαπηφ Σνπ; Γείηε επίζεο Ησάλ. 2/β‟ 19-22. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Σν θεθάιαην ηειεηψλεη κε ηα ιφγηα: «Καη πξνζέηαμελ ν Κχξηνο ην θήηνο 
θαη εμήκεζε ηνλ Ησλάλ επί ηελ μεξάλ» (Ησλά 2/β‟ 10). πσο ν Υξηζηφο 
κεηά ηελ αλάζηαζε πξφζηαμε ηνπο καζεηέο Σνπ λα πάλε ζε φινλ ηνλ θφ-
ζκν, έηζη θαη ν Ησλάο κεηά ηελ ππνζαιάζζηα εκπεηξία ηνπ πήγε ζηνπο 
Δζληθνχο θαη έγηλε ν πην επηηπρεκέλνο ηεξαπφζηνινο ηεο Παιαηάο Γηαζή-
θεο. Με ηε δηάζσζή ηνπ, ν Ησλάο είδε ην ζσηήξην έιενο ηνπ Θενχ. ηαλ 
έθηαζε ζηελ μεξά ήμεξε πφζν απνθαζηζκέλνο ήηαλ ν Θεφο λα ζψζεη 
αθφκε θαη ηνπο Αζζχξηνπο απφ ηνλ ζάλαην. 
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Τεηάρηη 22 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΓΔΝΔΑ ΣΖ ΝΙΝΔΤΖ 
 

Γηαβάζηε Ησλά 3/γ‟. Ση ζπνπδαίν κήλπκα βξίζθνπκε γηα ηνλ επαγγειηζκφ; 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
«Καη έγεηλε ιφγνο Κπξίνπ πξνο Ησλάλ εθ δεπηέξνπ, ιέγσλ, εθψζεηη, 
χπαγε εηο Νηλεπή, ηελ πφιηλ ηελ κεγάιελ, θαη θήξπμνλ πξνο απηήλ ην 
θήξπγκα, ην νπνίνλ εγψ ιαιψ πξνο ζε» (Ησλά 3/γ‟ 1,2). Γχν ξήκαηα είλαη 
ζεκαληηθά ζ‟ απηά ηα εδάθηα. Πξψηνλ, ν Θεφο γηα δεχηεξε θνξά ιέεη «χ-
παγε»! Ο Θεφο δελ ηα παξαηάεη. Γίλεη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ απνηπγρά-
λνπλ θαη δεχηεξε επθαηξία. Γηα κία αθφκε θνξά βιέπνπκε ηελ έλλνηα ηεο 
απνζηνιήο πνπ ζπλαληάκε ζηελ Καηλή Γηαζήθε – λα πάκε εκείο ζηα έ-
ζλε, θαη φρη λα πεξηκέλνπκε ηα έζλε λα έξζνπλ ζε εκάο. 
Σν άιιν ζεκαληηθφ ξήκα είλαη ην «θήξπμνλ». Ζ δηαθήξπμε έρεη κεγάιε 
ζεκαζία ζηελ Αγία Γξαθή. Δίλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ 
δηάδνζε ηνπ επαγγειίνπ. Ο Θεφο ηφληζε ζηνλ Ησλά φηη ζα θήξπηηε, «ην 
θήξπγκα, ην νπνίνλ εγψ ιαιψ πξνο ζε». Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κήλπκα 
πνπ δηαθεξχηηνπκε πξέπεη λα είλαη ηνπ Θενχ θαη φρη δηθφ καο, νχηε θαλ 
θάπνηαο πξνζαξκνζκέλεο έθδνζήο ηνπ.  
Σν κήλπκα ηνπ Θενχ γεληθά είλαη πξνεηδνπνίεζε θαη ππφζρεζε, θξίζε θαη 
επαγγέιην. Ζ δπλαηή δηαθήξπμή ηνπ ήηαλ, «Έηη ηεζζαξάθνληα εκέξαη θαη 
ε Νηλεπή ζέιεη θαηαζηξαθή» (Ησλά 3/γ‟ 4). Απηή ήηαλ ε θξίζε. Χζηφζν, 
ζα πξέπεη λα ππήξρε θαη ε ππφζρεζε γηα ειπίδα, ιχηξσζε θαη ζσηεξία, 
γηαηί νη άλζξσπνη δέρηεθαλ ην κήλπκα θαη ζψζεθαλ. ην «αηψλην επαγγέ-
ιην» ζηελ Απνθ. 14/ηδ‟ 6-12 δίλεηαη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ θξίζε. Ζ ππφ-
ζρεζε θαη ε θξίζε ζπκβαδίδνπλ: ε ππφζρεζε κάο πξνζθέξεη ηνλ ηξφπν 
ηνπ Θενχ λα απνθχγνπκε ηελ θαηαδίθε πνπ ε δίθαηε θξίζε ζα απνλέκεη 
ζ‟ φινπο καο. 
Ζ δηαθήξπμε ηνπ επαγγειίνπ δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ρσξίο 
ηελ παξνπζία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Παξφηη ζηελ απνζηνιή καο θαινχ-
καζηε λα πξνζαξκφζνπκε ην κήλπκά καο αλάινγα κε ηνπο απνδέθηεο, 
δελ πξέπεη λα γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ κελχκαηνο πνπ καο έρεη δνζεί απφ 
ηνλ Θεφ. Ση γίλεηαη ζην Ησλά 3/γ‟ 5-10; Οη Νηλεπίηεο πίζηεςαλ, ελήξγεζαλ 
ζχκθσλα κε απηά πνπ γλψξηζαλ, θαη ζψζεθαλ. 
ΚΔΦΖ: Ο Θεφο κάο έδσζε ζαπκάζηεο ππνζρέζεηο αιιά θαη πνιχ έληνλεο πξνεηδν-
πνηήζεηο. Ση πξέπεη λα δηδαρζνχκε απφ απηήλ ηελ ηζηνξία γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
ππνζρέζεσλ θαη ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ; 
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ηνλ Ησλά 4/δ‟ 1-11 βεβαησλφκαζηε πσο ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηνλ 
Θεφ ζ‟ απηήλ ηελ παγθφζκηα απνζηνιή δελ ήηαλ ε απφζηαζε, ν άλεκνο, 
νη λαχηεο, ηα ςάξηα ή νη Νηλεπίηεο. Ήηαλ ν ίδηνο ν πξνθήηεο. Ζ πίζηε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Νηλεπή αληηπαξαβιήζεθε κε ηελ απηζηία ηνπ Ησλά θαη ην 
εθδηθεηηθφ ηνπ πλεχκα. Ο Ησλάο είλαη ην κνλαδηθφ πξφζσπν ζηελ Αγία 
Γξαθή πνπ «θαηεγνξεί» ηνλ Θεφ φηη είλαη ειεήκσλ, πνιπεχζπιαρλνο, 
καθξφζπκνο, γεκάηνο αγάπε θαη φηη κεηακειείηαη γηα ην θαθφ. Απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Θενχ είλαη πνπ ραξνπνηνχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλ-
ζξψπνπο. 
«ηαλ ν Ησλάο έκαζε φηη ν Θεφο είρε πξφζεζε λα γιηηψζεη ηελ πφιε, ε 
νπνία, παξά ηελ αλεζηθφηεηά ηεο θαηέιεμε λα κεηαλνήζεη „ελ ζάθθσ θαη 
ζπνδψ‟, ζα έπξεπε λα ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζα ραηξφηαλ γηα ηε ζαπκαζηή 
ράξε ηνπ Θενχ. Αληί φκσο γη‟ απηφ ζθεθηφηαλ πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηε-
ηα φηη κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ςεπδνπξνθήηεο. Εεισηήο γηα ηελ ππφιε-
ςή ηνπ, έραζε απφ ηα κάηηα ηνπ ηελ άπεηξα κεγαιχηεξε αμία ησλ ςπρψλ 
ζηελ εμαρξεησκέλε εθείλε πφιε. Γηα ηε ζπκπφληα πνπ ν Θεφο έδεημε 
ζηνπο κεηακειεκέλνπο Νηλεπίηεο „ειππήζε ν Ησλάο ιχπελ κεγάιελ θαη 
εγαλάθηεζε.‟» Δ. Υνπάηη, Π.Β. ζ. 187. 
Γηαβάζηε Ησλά 4/δ‟ 10,11. Ση καο δηδάζθνπλ απηά ηα εδάθηα γηα ην ραξα-
θηήξα ηνπ Θενχ ζε αληίζεζε κε ηελ ακαξησιή αλζξψπηλε θχζε; Γηαηί 
πξέπεη λα καο ραξνπνηεί ην γεγνλφο φηη θξηηήο καο είλαη ν Θεφο θαη φρη 
άλζξσπνο; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
ην 4

ν
 θεθάιαην βιέπνπκε ηνλ Ησλά λα εθδειψλεη ηνλ ζπκφ ηνπ. Σελ 

πξψηε θνξά νξγίζζεθε επεηδή ν Θεφο κεηακειήζεθε θαη έζσζε ηνπο Νη-
λεπίηεο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ 120.000 άλζξσπνη, θαη ηε δεχηεξε 
θνξά ζχκσζε επεηδή μεξάζεθε ε θνινθπζηά. Δμαηηίαο ηνπ εγσηζκνχ ηνπ ν 
πξνθήηεο δελ έζεζε ζσζηά ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ. 
Ο Θεφο δήηεζε απφ ηνλ Ησλά λα αλαγλσξίζεη ηελ αδειθηθή ηνπ ζρέζε κε 
ηνπο αλζξψπνπο δεδνκέλνπ φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ σο Παηέξα ηνλ 
Θεφ. Ο πξνθήηεο ζα έπξεπε λα απνδερηεί ηε θνηλή ηνπ θχζε κε απηνχο 
ηνπο «μέλνπο» παξφηη είραλ παξαζηξαηήζεη. Γελ ήηαλ πην ζεκαληηθνί νη 
120.000 άλζξσπνη θαη ηα δψα απφ φ,ηη κία θνινθπζηά; 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε μαλά ηελ επίπιεμε ηνπ Κπξίνπ ζηνλ Ισλά. Μήπσο θαη ζήκεξα ν Κχξη-
νο ιέεη θάηη παξφκνην ζε εκάο; Πφζεο θνξέο αζρνινχκαζηε κε πξνζσπηθά δεηήκαηα, ηα 
νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αζήκαληα, παξακειψληαο ηηο ςπρέο γηα ηηο νπνίεο ν 
Υξηζηφο έδσζε ην αίκα Σνπ γηα λα ζσζνχλ; 
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ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
 
«Σν βηβιίν ηνπ Ησλά είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Βηβιηθήο α-
πνζηνιήο, επεηδή ρξεζηκνπνηεί ηελ εληνιή ηνπ Θενχ ζην ιαφ Σνπ φζνλ 
αθνξά ηνπο Δζληθνχο θαη απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ ηεξαπνζηνιηθή 
εληνιή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσηε ε έληνλε αληί-
ζηαζε πνπ πξφβαιιε ν δνχινο ηνπ Κπξίνπ πνπ επηιέρζεθε γηα ην πα-
γθφζκην έξγν Σνπ.» J. Verkuyl, Contemporary Missiology, ζ. 96. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  «ηελ ηζηνξία ηεο Νηλεπή ππάξρεη έλα κάζεκα πνπ ρξεηάδεηαη πξνζε-
θηηθή κειέηε… Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην θαζήθνλ καο πξνο ηνπο ζπλαλ-
ζξψπνπο καο πνπ είλαη αλίδενη θαη ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηά καο.» Δ. Υνπ-
άηη, The Southern Work, ζ. 80. Πνην είλαη απηφ ην θαζήθνλ; 
2.  Ζ Αζζπξία ήηαλ ε ππεξδχλακε πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ αξραία αλαην-
ιή απφ ην 885 έσο ην 625 π.Υ. Ο Ηζξαήι θαη ν Ηνχδαο ππέθεξαλ απφ ηελ 
ζθιεξή θπξηαξρία ηεο. Ο βαζηιηάο ηνπ Ηζξαήι, ν Ηενχ, αλαγθαδφηαλ λα 
πιεξψλεη θφξνπο ζηνλ Αζζχξην βαζηιηά. Ο Ηζξαήι ππνδνπιψζεθε νιν-
θιεξσηηθά ζηνπο Αζζχξηνπο ην 722 π.Υ. Γη‟ απηφ θαη ν Ησλάο ήηαλ δηζηα-
θηηθφο ζην θάιεζκα λα πάεη ζηε Νηλεπή πνπ ήηαλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο 
πξνεμέρνπζεο πφιεηο ηεο Αζζπξίαο θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο ζεάο Η-
ζηάξ, ζεάο ηνπ έξσηα θαη ηνπ πνιέκνπ. Ο Θεφο ηνλ θάιεζε λα πάεη ζην 
πλεπκαηηθφ θέληξν ησλ ερζξψλ ηνπο θαη λα θαιέζεη ηνπο θηινπφιεκνπο 
Αζζχξηνπο ζε κεηάλνηα. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ φια απηά φζνλ 
αθνξά ηηο απνζηνιέο; 
3.  Πψο κπνξεί ε εθθιεζία λα πξνθπιαρζεί απφ ηελ αληίιεςε φηη νη 
ζπκβνπιέο θαη νη επινγίεο ηνπ Κπξίνπ ζε ηνκείο φπσο ην άββαην, ε π-
γεία θαη ε εθπαίδεπζε, δελ δφζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα δηθφ ηεο φθεινο 
αιιά θαη γηα ην θαιφ φισλ ησλ εζλψλ; Γηαβάζηε Απνθ. 3/γ‟ 17,18. 
4.  Πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο ηνπ κελχκαηνο ηεο ηξηπιήο αγγειίαο ζηελ 
Απνθ. 14/ηδ‟ 6-12 κε ην κήλπκα ηνπ Ησλά πξνο ηνπο Νηλεπίηεο; 
5.  Οξηζκέλνη απνξξίπηνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ Ησλά, θαη ηδηαίηεξα ην φηη ν 
Ησλάο βξέζεθε ζηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο. Πνηεο πξνυπνζέζεηο ηνπο νδε-
γνχλ λα απνξξίςνπλ απηήλ ηελ ηζηνξία; Πνηεο πξνυπνζέζεηο ρξεηάδεζηε 
εζείο γηα λα πηζηέςεηε απηήλ ηελ ηζηνξία; 


