25 Ιοσλίοσ – 31 Ιοσλίοσ

Σάββαηο απόγεσμα

5. ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟΙ ΣΖΝ ΔΞΟΡΙΑ

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καη εηο απηφλ εδφζε ε εμνπζία θαη ε δφμα θαη ε βαζηιεία, δηά λα
ιαηξεχσζηλ απηφλ πάληεο νη ιανί, ηα έζλε θαη αη γιψζζαη· ε εμνπζία απηνχ είλαη εμνπζία
αηψληνο, ήηηο δελ ζέιεη παξέιζεη, θαη ε βαζηιεία απηνχ, ήηηο δελ ζέιεη θζαξή.» Γαληήι
7/δ’ 14.
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Γαληήι 1-12/α‟-ηβ‟, Ζζ.
39/ιζ‟ 5-7, Γαλ. 2/β‟ 44, Μαηζ. 24/θδ‟ 14,15, Γέλ. 41/κα‟.
Οη Αληβεληηζηέο ηεο Δβδφκεο Ζκέξαο πηζηεχνπκε φηη ε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ είλαη θνληά. Ζ έιεπζή Σνπ ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηνπ
θφζκνπ θαη ζα εδξαηψζεη ηελ αηψληα βαζηιεία ηνπ Θενχ, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Γαληήι: «Καη ε βαζηιεία, θαη ε εμνπζία, θαη ε
κεγαισζχλε ησλ βαζηιεηψλ ησλ ππνθάησ παληφο ηνπ νπξαλνχ, ζέιεη
δνζή εηο ηνλ ιαφλ ησλ αγίσλ ηνπ Τςίζηνπ, ηνπ νπνίνπ ε βαζηιεία είλαη
βαζηιεία αηψληνο, θαη πάζαη αη εμνπζίαη ζέινπζη ιαηξεχζεη θαη ππαθνχζεη
εηο απηφλ» (Γαλ. 7/δ‟ 27). Απηή ε βαζηιεία είλαη ε απνθνξχθσζε ηεο πίζηεο καο, είλαη ε «θαιχηεξε παηξίδα» φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δβξ. 11/ηα‟
16, απηή πνπ φινη νη πηζηνί αλά ηνπο αηψλεο πηζηεχνπλ θαη πεξηκέλνπλ,
«ηεο νπνίαο ηερλίηεο θαη δεκηνπξγφο είλαη ν Θεφο» (Δβξ. 11/ηα‟ 10).
Σν βηβιίν φκσο ηνπ Γαληήι είλαη επίζεο έλαο νδεγφο γηα ηελ ηεξαπνζηνιηθή δξαζηεξηφηεηα. ε απηφ κπνξνχκε λα δνχκε ην πψο ρξεζηκνπνίεζε ν
Κχξηνο θάπνηα απφ ηα παηδηά Σνπ γηα λα δψζνπλ καξηπξία ζε αλζξψπνπο πνπ είραλ βαζηά πλεπκαηηθή άγλνηα. Μέζσ ηεο αθιφλεηεο πίζηεο
ηνπο, απνθάιπςαλ ηελ χπαξμε ηνπ Αιεζηλνχ Θενχ ζε αλζξψπνπο πνπ
γλψξηδαλ κφλν ςεχηηθνπο ζενχο, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ κία ζέζε ζηελ αηψληα βαζηιεία.
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Κσριακή 26 Ιοσλίοσ

Ζ ΔΞΟΡΙΑ
Γηαβάζηε Ζζ. 39/ιζ‟ 5-7 θαη Γαλ. 1/α‟ 1,2. Πψο ζπλδένληαη απηά ηα εδάθηα;
..……………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………
Ο Γαληήι, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζεκαίλεη «ν Θεφο είλαη ν θξηηήο κνπ»,
νδεγήζεθε απφ ηελ εηηεκέλε Ηεξνπζαιήκ ζηελ Βαβπιψλα. ην νκψλπκν
βηβιίν δίλνληαη ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ ζηηο απιέο ηεο Βαβπιψλαο θαη ηεο
Πεξζίαο. Μεηά απφ ηελ ηξηεηή «εθπαίδεπζε» ζηελ Βαβπιψλα, ν Γαληήι
έγηλε βαζηιηθφο ζχκβνπινο. Με ηε δχλακε ηνπ Θενχ κπφξεζε απφ απιφο
αηρκάισηνο λα γίλεη έλαο ζπνπδαίνο ηεξαπφζηνινο ζε δχν ππεξδπλάκεηο.
Σν βηβιίν ηνπ Γαληήι είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλαο ζεζαπξφο ηεο
πξνθεηηθήο ινγνηερλίαο. Ο αλαγλψζηεο βιέπεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ είραλ
νη Δβξαίνη νη νπνίνη δνχζαλ ζε κία μέλε ρψξα πνπ φρη κφλν δελ ηνπο ππνζηήξηδε ζηε ιαηξεία ηνπο ζηνλ Θεφ, αιιά θαη πνιιέο θνξέο ηνπο ελαληηψλνληαλ ιφγσ ηεο πίζηεο ηνπο. Δπίζεο βιέπνπκε φηη απηνί νη πηζηνί
έκαζαλ λα δνπλ φληαο αθνζησκέλνη ζηελ αιήζεηα παξά ηελ απνπζία ηνπ
λανχ, ηνπ ηεξαηείνπ, θαη ησλ ζπζηψλ.
Γηαβάζηε Γαλ. 1/α‟ 8-13, 5/ε‟ 12, 6/ο‟ 4, 9/ζ‟ 3-19. Ση καο ιέλε απηά ηα εδάθηα γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Γαληήι πνπ ηνλ θαηέζηεζε έλα ηφζν ζπνπδαίν ηεξαπφζηνιν;
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
«Κάζε νξγαληζκφο πνπ θέξλεη ην φλνκα ηεο εθθιεζίαο ησλ Αληβεληηζηψλ
ηεο Δβδφκεο Ζκέξαο, πξέπεη λα είλαη ζηνλ θφζκν φπσο ήηαλ ν Ησζήθ
ζηελ Αίγππην θαη ν Γαληήι κε ηνπο θίινπο ηνπ ζηελ Βαβπιψλα. Με ηελ
πξφλνηα ηνπ Θενχ, νη άλδξεο απηνί αηρκαισηίζζεθαλ γηα λα κεηαθέξνπλ
ζηα εηδσινιαηξηθά έζλε ηελ γλψζε γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ ζηα εηδσινιαηξηθά έζλε. Κιήζεθαλ λα γίλνπλ αληηπξφζσπνη ηνπ Θενχ ζηνλ θφζκν
καο. Γελ έπξεπε λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηα εηδσινιαηξηθά έζλε ζηα νπνία
δνχζαλ, αιιά λα ζηαζνχλ ζηέξενη ζηελ πίζηε ηνπο, ηηκψληαο κε ηελ ιαηξεία ηνπο ην φλνκα ηνπ Θενχ πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο θαη ηελ
γε.» Δ. Υνπάηη, Testimonies for the Church, ηνκ. 8, ζ. 153.
ΚΔΦΖ: θεθηείηε πφζν εχθνιν ζα ήηαλ γηα ηνλ Γαληήι λα ζπκβηβαζηεί, δεδνκέλεο ηεο
θαηάζηαζεο. Ση καο δηδάζθεη ην παξάδεηγκά ηνπ γηα ην πφζν αζηείεο είλαη πνιιέο θνξέο
νη δηθαηνινγίεο καο ζηνλ ζπκβηβαζκφ;
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Γεσηέρα 27 Ιοσλίοσ

ΜΑΡΣΤΡΙΔ
Γανιήλ 2-5/β’-ε’
ην Γαλ. 2/β‟, βιέπνπκε φηη, δφζεθε ζηνλ Γαληήι ε επθαηξία λα δψζεη
καξηπξία γηα ηελ δχλακε ηνπ αιεζηλνχ Θενχ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηνπο
ςεχηηθνπο ζενχο ηεο Βαβπιψλαο. Αθνχ πξψηα δφμαζε καδί κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ ηνλ Θεφ πνπ απάληεζε ζηελ πξνζεπρή ηνπο (Γαλ. 2/β‟
20-23), εξκήλεπζε ην φλεηξν ηνπ βαζηιηά θαη έδσζε καξηπξία γηα ηελ εμνπζία ηνπ Θενχ πνπ ππεξέρεη θάζε επίγεηαο βαζηιείαο.
Ση δήισζε ν βαζηιηάο γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ; Γείηε Γαλ. 2/β‟ 47.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ην θεθάιαην 2/β‟ ν Γαληήι δελ είρε θακία επηινγή: ή ζα απαληνχζε ζην
αίηεκα ηνπ βαζηιηά ή ζα ζαλαησλφηαλ. Αληηζέησο, ζην θεθάιαην 3 νη ηξεηο
θίινη ηνπ κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ λα απνθχγνπλ ην θιεγφκελν θακίλη,
ππαθνχνληαο ζηελ εληνιή ηνπ βαζηιηά. κσο ιφγσ ηεο πηζηήο ηνπο, ζηάζεθαλ ηθαλνί λα δψζνπλ καξηπξία γηα ηελ δχλακε ηνπ αιεζηλνχ Θενχ.
«Πψο ήμεξε ν Ναβνπρνδνλφζνξ φηη ε φςε ηνπ ηέηαξηνπ πξνζψπνπ ήηαλ
φκνηα κε ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ; Δίρε αθνχζεη γηα ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ απφ ηνπο
Δβξαίνπο αηρκαιψηνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην βαζίιεηφ ηνπ. Δίραλ κηιήζεη
γηα ηνλ δσληαλφ Θενχ πνπ δηνηθεί ηα πάληα.» Δ. Υνπάηη, The Advent Review and Sabbath Herald, 3 Μαΐνπ 1892.
Ση νκνινγεί γηα κία αθφκε θνξά ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξ φζνλ αθνξά ηνλ αιεζηλφ Θεφ, ράξε ηεο καξηπξίαο ηνπ Γαληήι; Γείηε Γαλ. 4/δ‟ 37.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ην Γαλ. 5/ε‟ ν Γαληήι εκθαλίδεηαη γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ Βαβπισληαθή
απιή, θαζψο θιήζεθε λα εξκελεχζεη ηελ γξαθή πνπ πξνκήλπε ηελ πηψζε ηεο Βαβπισληαθήο απηνθξαηνξίαο απφ ηνπο Μήδνπο θαη ηνπο Πέξζεο.
Αλ θαη ν Βαιηάζαξ εληππσζηάζηεθε απφ ηελ εξκελεία πνπ ηνπ έδσζε ν
Γαληήι, ήηαλ πιένλ πνιχ αξγά. Σν ηέινο ηνπ βαζηιηά είρε νξηζηεί. Σν ιππεξφ είλαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή (Γαλ. 5/ε‟ 17-23), ν Βαιηάζαξ
είρε ηελ επθαηξία λα δερζεί ηελ αιήζεηα θαη λα ηαπεηλσζεί. πσο μέξνπκε
δελ επσθειήζεθε απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ.
ΚΔΦΖ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνχκε ηελ δσή καο θαη λα αλαξσηεζνχκε: Ση είδνπο
καξηπξία δίλσ κε ηελ δσή κνπ ζηνλ θφζκν; Ση δείρλεη ε απάληεζή ζαο;
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Τρίηη 28 Ιοσλίοσ

Ο ΓΑΝΙΖΛ ΣΖΝ ΠΔΡΙΑ
«Καη φηε ήιζελ εηο ηνλ ιάθθνλ, εθψλεζε κεηά θσλήο θιαπζκεξάο πξνο
ηνλ Γαληήι· θαη ειάιεζελ ν βαζηιεχο, θαη είπε πξνο ηνλ Γαληήι, Γαληήι,
δνχιε ηνπ Θενχ ηνπ δψληνο, ν Θεφο ζνπ, ηνλ νπνίνλ ζπ ιαηξεχεηο
αθαηαπαχζησο, εδπλήζε λα ζε ειεπζεξψζε εθ ησλ ιεφλησλ;» (Γαλ. 6/ο‟
20). Ο βαζηιηάο απνθάιεζε ηνλ Γαληήι «δνχιε ηνπ Θενχ ηνπ δψληνο.» Ση
καο δείρλνπλ απηά ηα ιφγηα;
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ην Γαλ. 6/ο‟ κε ηελ αιιαγή ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ βαζηιηά, ν Γαληήι
πξνάγεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο πξνέδξνπο ζηνπο νπνίνπο 120 ζαηξάπεο έπξεπε λα δίλνπλ αλαθνξά. Δπηπιένλ, ν βαζηιηάο Γαξείνο ζθφπεπε
λα ηνλ θαηαζηήζεη πάλσ απφ φινπο, πξνθαιψληαο έηζη ηνλ θζφλν ησλ
άιισλ πξνέδξσλ θαη ζαηξαπψλ. Παξαθίλεζαλ ινηπφλ ηνλ βαζηιηά λα
εθδψζεη έλα δηάηαγκα ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία, έρνληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ζηφρν κφλν ηνλ Γαληήι. Σειηθά, ν Γαληήι ξίρηεθε ζηνλ ιάθθν
κε ηα ιηνληάξηα, αιιά ν Θεφο ηνλ ειεπζέξσζε – θάηη ην νπνίν ήηαλ αδχλαηνλ λα θάλεη ν βαζηιηάο. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Γαληήι πξνθάιεζε ηέηνηα ραξά ζηνλ βαζηιηά πνπ εμέδσζε ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία έλα άιιν
δηάηαγκα ζην νπνίν εμπςσλφηαλ ν Θεφο ηνπ Γαληήι.
«Σφηε έγξαςε Γαξείνο ν βαζηιεχο πξνο πάληαο ηνπο ιανχο, έζλε, θαη
γιψζζαο, ηνπο θαηνηθνχληαο επί πάζεο ηεο γεο, Δηξήλε αο πιεζπλζή εηο
εζάο! Γηαηαγή εμεδφζε παξ' εκνχ, ελ φισ ησ θξάηεη ηεο βαζηιείαο κνπ, λα
ηξέκσζηλ νη άλζξσπνη θαη λα θνβψληαη ελψπηνλ ηνπ Θενχ ηνπ Γαληήι·
δηφηη απηφο είλαη Θεφο δσλ, θαη δηακέλσλ εηο ηνλ αηψλα, θαη ε βαζηιεία
απηνχ δελ ζέιεη θζαξή, θαη ε εμνπζία απηνχ ζέιεη είζζαη κέρξη ηέινπο·
απηφο ν ειεπζεξσηήο θαη ζσηήξ, θαη πνηψλ ζεκεία θαη ηεξάζηηα ελ ησ
νπξαλψ θαη επί ηεο γεο, φζηηο ειεπζέξσζε ηνλ Γαληήι εθ ηεο δπλάκεσο
ησλ ιεφλησλ.» (Γαλ. 6/ο‟ 25-27).
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Γαλ. 6/ο’. Πψο μέξνπκε φηη ν Γαληήι είρε ήδε δψζεη θαιή καξηπξία
ζηνλ βαζηιηά; Δπίζεο, πνηα ζεκεία ηνπ δηαηάγκαηνο δείρλνπλ φηη ν βαζηιηάο γλψξηδε
ήδε πεξηζζφηεξα γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ απφ φ,ηη ζα κπνξνχζε λα κάζεη απφ ηελ εθπιεθηηθή απηή απειεπζέξσζε; Ση καο ιέλε φια απηά γηα ηελ καξηπξία πνπ έδσζε ν Γαληήι;
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Τεηάρηη 29 Ιοσλίοσ

Ο ΓΑΝΙΖΛ ΚΑΙ Ζ ΑΙΧΝΙΑ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ
Ο Γαληήι δελ εξκήλεπε κφλν ηα φλεηξα ησλ άιισλ, φζν ζεκαληηθφ θη αλ
ήηαλ απηφ ην έξγν. ην Γαλ. 7-12/δ‟-ηβ‟ βιέπνπκε ηνλ Γαληήι λα έρεη θάπνηα νξάκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ ππεξδπλάκεσλ. ηα νξάκαηά ηνπ
δίλνληαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην φηη, παξά ηα ζρέδηα θαη ηηο κεραλνξξαθίεο
ησλ επίγεησλ εγεηψλ, ν Θεφο είλαη Δθείλνο πνπ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν
φισλ ησλ εζλψλ. ην ηέινο, ν Θεφο θαη ε βαζηιεία Σνπ ζα ζξηακβεχζνπλ,
θαη ζα επηθξαηήζνπλ νινθιεξσηηθά (δείηε Γαλ. 2/β‟ 44).
Γηαβάζηε Γαλ. 7/δ‟ 13,14. Πνην είλαη ην ζέκα απηψλ ησλ εδαθίσλ, θαη πψο
ζρεηίδεηαη κε ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ κεηαδίδνπλ ην επαγγέιην ζηνλ θφζκν;
..……………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………
Σν βαζηθφ ζέκα ζ‟ απηά ηα εδάθηα είλαη ε εδξαίσζε ηεο αηψληαο βαζηιείαο
ηνπ Θενχ πνπ ζα γίλεη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Ηεζνχ. Πνηνο παξάγνληαο
είλαη ζεκαληηθφο φζνλ αθνξά ηελ επηζηξνθή Σνπ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα
ηνπ Ίδηνπ ηνπ Ηεζνχ;
«Καη ζέιεη θεξπρζή ηνχην ην επαγγέιηνλ ηεο βαζηιείαο ελ φιε ηε
νηθνπκέλε, πξνο καξηπξίαλ εηο πάληα ηα έζλε, θαη ηφηε ζέιεη ειζεί ην
ηέινο. ηαλ ινηπφλ ίδεηε ην βδέιπγκα ηεο εξεκψζεσο, ην ιαιεζέλ δηά
ηνπ πξνθήηνπ Γαληήι, ηζηάκελνλ ελ ησ ηφπσ ησ αγίσ, (ν αλαγηλψζθσλ
αο ελλνή) ηφηε νη ελ ηε Ηνπδαία αο θεχγσζηλ επί ηα φξε» (Μαηζ. 24/θδ‟ 1416).
Οη εζραηνινγηθέο πξνθεηείεο ηνπ Ηεζνχ ζην Μαηζ. 24/θδ‟ ζρεηίδνληαη κε
ηηο πξνθεηείεο ηνπ Γαληήι. Σν «βδέιπγκα ηεο εξεκψζεσο» πνπ πξνιέρζεθε απφ ηνλ Γαληήι (Γαλ. 11/ηα‟ 31, 12/ηβ‟ 11) εμεγήζεθε εθηελέζηεξα
απφ ηνλ Ηεζνχ θαη ηνπνζεηήζεθε ζηηο κέξεο Σνπ θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. Γελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην φηη ν Ηεζνχο ζπλέδεζε ην βηβιίν ηνπ
Γαληήι κε ηνλ έζραην θαηξφ, επεηδή ν Γαληήι ζε πνιιά ζεκεία αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ θφζκνπ (Γαλ. 8/ε‟ 17,19, 11/ηα‟ 35, 12/ηβ‟ 4,13). Καη
ζχκθσλα κε ηνλ Ηεζνχ, ην ηέινο δελ ζα έξζεη κέρξη λα «θεξπρζή ηνχην ην
επαγγέιηνλ ηεο βαζηιείαο ελ φιε ηε νηθνπκέλε» (Μαηζ. 24/θδ‟ 14).
ΚΔΦΖ: Σν επαγγέιην πξέπεη λα θεξπρζεί ζε φινλ ηνλ θφζκν, θαη ηφηε ν Ιεζνχο ζα επηζηξέςεη. Καη εκείο θαινχκαζηε λα ην θεξχμνπκε. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Ιεζνχο
δελ κπνξεί λα έξζεη κέρξη λα θάλνπκε ην έξγν καο. Πψο αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ξφιν καο
φζνλ αθνξά ηνλ θαηξφ ηεο επηζηξνθήο ηνπ Ιεζνχ;
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ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟΙ ΔΞΟΡΙΣΟΙ
Ο Γαληήι ήηαλ έλαο εμφξηζηνο Ηζξαειίηεο φπσο ν Ησζήθ θαη ν Μσπζήο
ζηελ Αίγππην, ν Νεεκίαο ζηελ Βαβπιψλα θαη ε Δζζήξ ζηελ Πεξζία. Απφ
ηε δσή ηνπο φκσο βιέπνπκε φηη κπνξεί θάπνηνο λα παξακείλεη πηζηφο
ζηνλ Θεφ αθφκε θαη ζε έλα αληίμνν πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Θενχ, κπφξεζαλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζ‟ απηέο ηηο μέλεο ρψξεο. ινη ηνπο έδεζαλ κία δεκηνπξγηθή, πινχζηα δσή, αληηκεησπίδνληαο επηδέμηα ζξεζθείεο θαη θνηλσληθέο,
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθή
ηνπο λννηξνπία. Γελ ήηαλ απιψο αθνζησκέλνη Δβξαίνη αιιά θαη απνηειεζκαηηθνί ηεξαπφζηνινη γηα ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι. Ζ καξηπξία ζηελ εμνξία
πεξηιάκβαλε ηαπεηλή παξνπζία θαη δξαζηήξηα δηαθήξπμε.
Δζζήξ
1. Γελ ηελ ήμεξαλ σο Ηνπδαία
2. Κξάηεζε ηε ζξεζθεία ηεο θξπθή
3. Ο Θεφο πξνζηάηεςε εθείλε θαη
ηελ νηθνγέλεηά ηεο
4. Έδσζε ηελ καξηπξία ηεο ζε
πςειά ηζηάκελα πξφζσπα γηα λα
ζψζεη ηε δηθή ηεο δσή θαη ηνπ ιανχ
ηεο
5. πλέβαιιε ζηελ εδξαίσζε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο ηεο
ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο

Γαλίει
1. Ήμεξαλ φηη ήηαλ Ηνπδαίνο
2. Φαλέξσζε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ
πεπνηζήζεηο
3. Ο Θεφο πξνζηάηεςε απηφλ θαη
ηνπο θίινπο ηνπ
4. Έδσζε ηε καξηπξία ηνπ ζε πςειά ηζηάκελα πξφζσπα γηα λα ζψζεη ηε δηθή ηνπ δσή θαη άιισλ αλζξψπσλ
5. Έκκεζα, επεξέαζε ηνλ Βαζηιηά
Κχξν λα επηηξέςεη ζηνπο εμφξηζηνπο Ηνπδαίνπο ηελ αλνηθνδφκεζε
ηνπ λανχ ζηελ Ηεξνπζαιήκ

Γηαβάζηε Γέλ. 41/κα‟. Με πνηνλ ηξφπν ν Ησζήθ κπφξεζε λα καξηπξήζεη
ζηνπο Αηγχπηηνπο; Ση θνηλά ζεκεία έρεη ε ηζηνξία ηνπ, κε ηνπ Γαληήι θαη
ησλ θίισλ ηνπ;
..……………………………………………………………………………………
.….…………………………………………………………………………………
.….…………………………………………………………………………………
ΚΔΦΖ: ε ηη θαηαζηάζεηο δίλεηε ζπλήζσο ηελ καξηπξία ζαο; Δίζηε παζεηηθνί ή ελεξγεηηθνί κάξηπξεο, ή κήπσο θαη ηα δχν; Ση κπνξείηε λα πείηε ή λα θάλεηε ψζηε λα δψζεηε
έληνλε εληχπσζε ζηνπο άιινπο γηα ηελ θαινζχλε θαη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ καο;
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Γύζη ηλίοσ: 20:36’

ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ:
«Πιήζε άιισλ ζα θιεζνχλ ζε κία επξχηεξε ππεξεζία. Οιφθιεξνο ν θφζκνο αλνίγεη ηηο πφξηεο ζην επαγγέιην. Απφ θάζε κέξνο ηνπ πιαλήηε καο
θζάλεη ε θξαπγή ησλ θαηαηξπρνκέλσλ απφ ηελ ακαξηία θαξδηψλ γηα λα
γλσξίζνπλ ην Θεφ ηεο αγάπεο. Δλαπφθεηηαη ζε καο πνπ έρνπκε δερζεί ηε
γλψζε απηή, καδί κε ηα παηδηά καο ζηα νπνία νθείινπκε λα ηε κεηαδψζνπκε, λα απαληήζνπκε ζηελ θξαπγή απηή. ηελ θάζε νηθνγέλεηα, ζην
θάζε ζρνιείν θαη παηδί, ζηνλ θάζε γνλέα θαη δάζθαιν, φπνπ έρεη ιάκςεη
ην θσο ηνπ επαγγειίνπ, απεπζχλεηαη ζηελ θξίζηκε απηή ψξα ε εξψηεζε ε
νπνία απεπζχλζεθε ζηε βαζίιηζζα Δζζήξ θαηά ηελ ηξαγηθή εθείλε ψξα
ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ηζξαήι: „Σηο εμεχξεη εάλ ζπ ήιζεο εηο ηελ βαζηιείαλ δηά
ηνηνχηνλ θαηξφλ νπνίνο νχηνο;‟» Δ. Υνπάηη, Υ.Ο. ζ. 363.
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:
1. πδεηήζηε πάλσ ζηηο πξνθεηείεο ηνπ Γαληήι, ηδηαίηεξα ηνπ Γαλ.
2,7,8/β‟, δ‟, ε‟. Με πνηνλ ηξφπν απνηεινχλ ηζρπξή καξηπξία, φρη κφλν γηα
ηελ πξνθεηηθή αμηνπηζηία ηεο Αγίαο Γξαθήο, αιιά θαη ην φηη ν Θεφο πξνγλσξίδεη ην κέιινλ; Γηα παξάδεηγκα, πξνζέμηε πψο ζ‟ απηά ηα ηξία θεθάιαηα ηνπ Γαληήι θαηνλνκάδνληαη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα βαζίιεηα. Πψο
απηφ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα δείμνπκε εκπηζηνζχλε ζηνλ Λφγν ηνπ
Θενχ θαη ζηηο ππνζρέζεηο Σνπ γηα εκάο;
2. ‟ απηέο ηηο αλαθνξέο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γαληήι, θαζψο θαη ζε άιιεο
ηζηνξίεο (φπσο ηνπ Ησζήθ), έγηλαλ ζαχκαηα πνπ ελίζρπζαλ ζηνπο εηδσινιάηξεο ηελ αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ηνπο. Πνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ελίζρπζαλ ηελ αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ηνπο; Με πνηνλ ηξφπν ν
ραξαθηήξαο θαη ε πηζηφηεηα θάλνπλ ζηνπο άιινπο πην ηζρπξή ηελ καξηπξία, αθφκε θαη απφ ηα ζεκεία θαη ηα ζαχκαηα, γηα ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ
θαη ην έξγν Σνπ ζηε δσή καο;
3. πσο είδακε, ζην Μαηζ. 24/θδ‟ 14 δηαβάδνπκε φηη ην επαγγέιην πξέπεη λα θεξπρζεί έσο ηα πέξαηα ηεο γεο, θαη ηφηε ζα έξζεη ην ηέινο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ν Ηεζνχο δελ ζα έξζεη εάλ δελ ηειεηψζνπκε ην έξγν πνπ καο
έρεη αλαζέζεη; πδεηήζηε ην.
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