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8 Ασγούζηοσ – 14 Ασγούζηοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 
 

7. ΙΖΟΤ: Ο ΚΤΡΙΟ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 
 
 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δίπε δε πάιηλ πξνο απηνχο ν Ιεζνχο· Δηξήλε πκίλ· θαζψο κε 
απέζηεηιελ ν Παηήξ, θαη εγψ πέκπσ εζάο.» Ισάλλελ 20/θ’ 21. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Β‟ Σηκ. 1/α‟ 8,9, Ζζ. 
42/κβ‟ 1-9, Γαλ. 9/ζ‟ 24-27, Λνπθ. 2/β‟ 8-14, Μαηζ. 10/η‟ 5,6, Πξάμ. 1/α‟ 1-
14. 
 
χκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Σξηαδηθφηεηαο 
είλαη ε απνζηνιή. Ο Παηέξαο, ν Τηφο, θαη ην Άγην Πλεχκα αζρνινχληαη κε 
ηνλ άλζξσπν. Σν έξγν Σνπο μεθίλεζε απφ ηελ Πηψζε θαη εμαθνινπζεί 
κέρξη ην ηέινο. Ο Παηέξαο, ν Τηφο, θαη ην Άγην Πλεχκα ζα απνθαηαζηή-
ζνπλ ηνπο ιπηξσκέλνπο θαη ζα ηνπο θέξνπλ ζε πιήξε έλσζε κε ην Θετθφ 
ζέιεκα. 
χκθσλα κε ηα Δπαγγέιηα, ν Ηεζνχο πήξε αλζξψπηλε κνξθή, κία ελέξ-
γεηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί ε απνζηνιή Σνπ. Μέζσ ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ πξνβάιιεηαη ε δξάζε ηνπ Θενχ γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Ηε-
ζνχ Υξηζηνχ θαη ηνπ αλζξψπνπ. 
ηελ Καηλή Γηαζήθε βιέπνπκε ηνλ ζθνπφ ηεο ελζάξθσζεο ηνπ Ηεζνχ 
Υξηζηνχ. Βιέπνπκε πψο νξίδεη ηελ απνζηνιή Σνπ, θαζψο θαη πψο ζπλα-
ληήζεθε κε αλζξψπνπο απφ άιια έζλε, θαη δηαθνξεηηθή ζξεζθεία. ην 
Λφγν ηνπ Θενχ βιέπνπκε ην εθπιεθηηθφ ζρέδην ηεο ζσηεξίαο απφ ηνλ 
Θεφ γηα ηελ έθπησηε αλζξσπφηεηα. 
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Κσριακή 9 Ασγούζηοσ 
 

Ο ΙΖΟΤ ΣΖΝ ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΖΚΖ 
 

«Με αηζρπλζήο ινηπφλ ηελ καξηπξίαλ ηνπ Κπξίνπ εκψλ κεδέ εκέ ηνλ 
δέζκηνλ απηνχ, αιιά ζπγθαθνπάζεζνλ κεηά ηνπ επαγγειίνπ κε ηελ 
δχλακηλ ηνπ Θενχ, φζηηο έζσζελ εκάο θαη εθάιεζε κε θιήζηλ αγίαλ, νπρί 
θαηά ηα έξγα εκψλ, αιιά θαηά ηελ εαπηνχ πξφζεζηλ θαη ράξηλ, ηελ 
δνζείζαλ εηο εκάο ελ Υξηζηψ Ηεζνχ πξν ρξφλσλ αησλίσλ» (Β‟ Σηκ. 1/α‟ 
8,9). 
Δθηφο ηνπ φηη είλαη ζπνπδαία εδάθηα γηα ηελ καηαηφηεηα ηεο ζσηεξίαο εμ 
έξγσλ, απηά ηα εδάθηα κηινχλ γηα ηελ αηψληα θχζε ηεο ζσηεξίαο θαη δεί-
ρλνπλ πσο ην ζρέδην γηα ηε ιχηξσζή καο εηνηκάζζεθε αηψλεο πξηλ. Γη‟ 
απηφ δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη φηη ζε φιε ηελ Παιαηά Γηαζήθε ν Ηε-
ζνχο θαλεξψλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ηδηαίηεξα ηζρπξέο είλαη νη 
πξνθεηείεο πνπ δείρλνπλ μεθάζαξα φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Μεζζίαο. 
Γηαβάζηε ηηο αθφινπζεο πεξηθνπέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ βξίζθνπλ 
ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ Ηεζνχ. Ση καο ιέλε γηα Δθείλνλ θαη ηελ ηδηφηεηά 
Σνπ σο Μεζζία; Ζζ. 61/μα‟ 1, Γαλ. 9/ζ‟ 24-27, Ζζ. 7/δ‟ 14, 9/ζ‟ 6, 42/κβ‟ 
1-9. 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
Ο πξνθήηεο Ζζαΐαο πεξηγξάθεη ηελ απνζηνιή ηνπ Ηεζνχ κε ηα εμήο ιφ-
γηα: «Ηδνχ, ν δνχινο κνπ, ηνλ νπνίνλ ππεζηήξημα· ν εθιεθηφο κνπ, εηο ηνλ 
νπνίνλ ε ςπρή κνπ επεξεζηήζε· έζεζα ην πλεχκα κνπ επ' απηφλ· ζέιεη 
εμαγγείιεη θξίζηλ εηο ηα έζλε… Δγψ ν Κχξηνο ζε εθάιεζα ελ δηθαηνζχλε, 
θαη ζέισ θξαηεί ηελ ρείξα ζνπ θαη ζέισ ζε θπιάηηεη θαη ζέισ ζε 
θαηαζηήζεη δηαζήθελ ηνπ ιανχ, θσο ησλ εζλψλ· δηά λα αλνίμεο ηνπο 
νθζαικνχο ησλ ηπθιψλ, λα εθβάιεο ηνπο δεζκίνπο εθ ησλ δεζκψλ, ηνπο 
θαζεκέλνπο ελ ζθφηεη εθ ηνπ νίθνπ ηεο θπιαθήο» (Ζζ. 42/κβ‟ 1, 6, 7). 
ΚΔΦΖ: Μείλεηε ζ’ απηήλ ηελ απίζηεπηε ζθέςε φηη ν Ιεζνχο, ν Γεκηνπξγφο, έγηλε άλ-
ζξσπνο, έδεζε σο άλζξσπνο, θαη πέζαλε γηα εκάο. Πνηα ζπνπδαία ειπίδα κάο δίλεη 
απηφ ζε έλαλ θφζκν πνπ δελ πξνζθέξεη θακία ειπίδα;  
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
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Γεσηέρα 10 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΕΧΖ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ 
 
Ο Ηεζνχο Υξηζηφο είλαη ν Κχξηνο ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ θφζκνπ. Ζ έιεπζή 
Σνπ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πηζηψλ ηεο Παιαηάο Γηαζή-
θεο φηη ε ζσηεξία ζα επεθηεηλφηαλ θαη πέξα ηνπ Ηνπδατθνχ έζλνπο. Με 
ηελ έιεπζε ηνπ Ηεζνχ, θαη ηδηαίηεξα κε ηα πάζε θαη ηελ αλάζηαζή Σνπ, 
μεθίλεζε κία λέα επνρή φπνπ ε δηαθνξά κεηαμχ Ηνπδαίσλ θαη Δζληθψλ, 
φζνλ αθνξά ην επαγγέιην, παχεη λα ππάξρεη. Ζ Ηεξνπζαιήκ ζα παξέκελε 
γηα ιίγν αθφκε ην θέληξν. Χζηφζν, ην ζεκείν αλαθνξάο δελ ζα ήηαλ πιέ-
νλ ν λαφο ηεο Ηεξνπζαιήκ, αιιά ην φηη νη Ηνπδαίνη πνπ πίζηεςαλ ζηνλ 
Υξηζηφ έγηλαλ ν δσληαλφο λαφο. Απηνί νη Υξηζηηαλνί Ηνπδαίνη ζα ήηαλ ην 
πηζηφ ππφινηπν ηνπ Ηζξαήι. 
Ζ παγθφζκηα θχζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Υξηζηνχ σο σηήξα φισλ ησλ 
εζλψλ, είρε αλαγγειζεί ζηε γέλλεζε, ζηελ παηδηθή ειηθία, θαη ζηε βάπηηζή 
Σνπ. 
Ση καο δηδάζθνπλ ηα παξαθάησ εδάθηα γηα ηελ παγθφζκηα θχζε ηεο α-
πνζηνιήο ηνπ Ηεζνχ ζηνλ θφζκν; 
Λνπθά 2/β‟ 8-14…………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..……… 
Λνπθά 2/β‟ 25-33………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..……… 
Λνπθά 3/γ‟ 3-6……………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ησάλ. 1/α‟ 29…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Αλακθίβνια, ν Ηεζνχο ήξζε γηα λα ζψζεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Πνηα 
είλαη ε ζεκαζία απηήο ηεο αιήζεηαο, ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο; 
«Σν ηεξαπνζηνιηθφ πλεχκα πξέπεη λα αλαδσππξσζεί ζηηο εθθιεζίεο καο. 
Κάζε κέινο ηεο εθθιεζίαο πξέπεη λα κειεηά ην πψο λα βνεζήζεη ην έξγν 
ηνπ Θενχ λα πξνρσξήζεη, ηφζν ζηε ρψξα ηνπ φζν θαη ζε μέλεο ρψξεο. 
Απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη κφιηο ην έλα ρηιηνζηφ ηνπ έξγνπ πνπ έπξεπε λα 
γίλεηαη ζηα ηεξαπνζηνιηθά πεδία. Ο Θεφο θαιεί ηνπο εξγάηεο Σνπ λα 
πξνζζέζνπλ λέεο πεξηνρέο γηα Δθείλνλ. Τπάξρνπλ πινχζηνη αγξνί πνπ 
πεξηκέλνπλ πηζηνχο εξγάηεο.» Δ. Υνπάηη, Testimonies for the Church, 
ηνκ. 6, ζ. 29. 
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Τρίηη 11 Ασγούζηοσ 
 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑΙΟΤ 
Μαηθαίον 15/ιε’ 24 

 
Καηά ηελ επίγεηα δηαθνλία Σνπ κέρξη θαη ηε ζηαχξσζή Σνπ, ν Ηεζνχο ε-
ζηίαζε ζηνπο Ηνπδαίνπο, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Γαιηιαίαο. Ο Κχξηνο 
εκθαλίζηεθε πξψηα ζην Ηζξαήι. Πξηλ ην ηαπξφ, είλαη ειάρηζηεο νη πεξη-
πηψζεηο φπνπ ηα θαιά λέα δφζεθαλ ζηνπο Δζληθνχο. Πξνθαλψο ν Ηεζνχο 
ήζειε λα αθππλίζεη ηνπο Ηνπδαίνπο θαη λα ηνπο δείμεη ηε ζέζε ηνπο, ηνλ 
ζθνπφ, θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ απνζηνιή ηνπ Θενχ γηα ηελ έθπησηε αλ-
ζξσπφηεηα. Ο Ηζξαήι είρε ηελ επθαηξία λα κεηαθέξεη ην κήλπκα ηνπ Θενχ 
ζηνλ θφζκν. 
Γηαβάζηε Μαηζ. 10/η‟ 5,6. Γηαηί ην είπε απηφ ν Ηεζνχο; Πψο θαηαλννχκε 
απηά ηα ιφγηα ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο απνζηνιήο ηνπ Υξηζηνχ; π-
γθξίλεηε απηφ ην εδάθην κε ην Μαηζ. 28/θε‟ 19. 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
Καζψο αλαινγηδφκαζηε ηε δσή θαη ηε δηαθνλία ηνπ Ηεζνχ, πξέπεη λα δνχ-
κε ηνλ μεθάζαξν δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ησλ ηδαληθψλ, 
ησλ αξρψλ, θαη ησλ ζρεδίσλ Σνπ, παξάιιεια κε ηνλ ηξφπν πνπ φια απ-
ηά εθπιεξψζεθαλ. Ενχζε θαη δηαθνλνχζε ζχκθσλα κε ηελ Ηνπδατθή λνν-
ηξνπία, φπσο νη πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο είραλ πεη γηα ηνλ 
Μεζζία. Ζ ελζάξθσζή Σνπ είρε αληίθηππν ζε φινλ ηνλ θφζκν. Με ηνλ 
ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζή Σνπ επηθνξηίζηεθε ηηο ακαξηίεο φισλ ησλ αλ-
ζξψπσλ (Ησάλ. 1/α‟ 29). 
ε απηφ ην ζεκείν βιέπνπκε κηα ζεκαληηθή βηβιηθή αξρή γηα ηελ εδξαίσ-
ζε ηεο απνζηνιήο. Πξψηα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα θέληξν, κία δπλα-
ηή θαη ζηαζεξή γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή βάζε: Ο Ηζξαήι θαη νη Ηνπδαί-
νη. ηε ζπλέρεηα, ε απνζηνιή έπξεπε λα θηλεζεί έμσ απφ ην θέληξν, θαη 
λα επεθηαζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. 
ΚΔΦΖ: θεθηείηε ηελ ηνπηθή ζαο εθθιεζία. Πφζν θαιά εθαξκφδεη ηηο παξαπάλσ ηδέεο, 
φληαο κηα ζηαζεξή θαη δπλαηή βάζε πνπ ζα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζεγγίζεη 
άιινπο; Πψο κπνξείηε σο εθθιεζία λα απνθχγεηε ηνλ θίλδπλν λα είζηε εγσθεληξηθνί θαη 
λα ελδηαθέξεζηε κφλν γηα ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο, παξακειψληαο ηελ καξηπξία θαη ηελ 
απνζηνιή; 
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Τεηάρηη 12 Ασγούζηοσ 
 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 
 

Μπνξεί ν Ηεζνχο λα πέξαζε ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ ηεο δσήο Σνπ κε 
ηνπο Ηνπδαίνπο, δηαθνλψληαο ζηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά πιαίζηα, σζηφζν 
κίιεζε μεθάζαξα γηα ηελ παγθφζκηα θχζε ηεο απνζηνιήο Σνπ. Σν επαγ-
γέιην έπξεπε λα θεξπρζεί ζηα έζλε, έρνληαο σο βάζε ην Ηζξαήι. Ζ ζσ-
ηεξία ησλ Δζληθψλ απνηεινχζε κέξνο ηνπ Θετθνχ ζρεδίνπ, θαη απηφ ήηαλ 
κία αιήζεηα πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλε ζηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ.  
Πψο δείρλνπλ νη παξαθάησ δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ ηελ απνζηνιή πξνο 
ηνπο Δζληθνχο; 
Μαηζ. 5/ε‟ 13,14…………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
……..……………………………………………………………………………… 
Μάξθν 14/ηδ‟ 9…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
.……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Λνπθά 14/ηδ‟ 10-24……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………. 
Μαηζ. 13/ηγ‟ 36-43………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
Αλ θαη ν Ηεζνχο δηαθφλεζε θπξίσο ζηνπο Ηνπδαίνπο, αλακθίβνια ε απν-
ζηνιή Σνπ εμαξρήο απεπζπλφηαλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ ηε βάπηηζή Σνπ 
ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο δήισζε μεθάζαξα, «Ηδνχ, ν Ακλφο ηνπ Θενχ ν 
αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ θφζκνπ» (Ησάλ. 1/α‟ 29). Ζ ιέμε «θφζκνο» εκθα-
λίδεηαη πεξίπνπ εθαηφ θνξέο ζηα Δπαγγέιηα. Πεξίπνπ νη κηζέο απφ απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνλ Ηεζνχ σο Λπηξσηή ζην επξχηεξν πιαίζην.  
ΚΔΦΖ: ηελ παξαβνιή ηνπ γάκνπ ζην Λνπθά 14/ηδ’ 16-24, νη πξνζθεθιεκέλνη πξφβαι-
ιαλ δηάθνξεο δηθαηνινγίεο γηα λα κελ παξεπξεζνχλ. Τπφ κία έλλνηα, φινη αηηηνιφγεζαλ 
ηελ απνπζία ηνπο. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ απηφ; 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
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Πέμπηη 13 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 
ηηο ζαξάληα κέξεο πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ηεο αλάζηαζεο θαη ηεο α-
λάιεςεο, ν Ηεζνχο πξνεηνίκαδε ηνπο καζεηέο Σνπ γηα παγθφζκην επαγ-
γειηζκφ. Ζ πην γλσζηή αλαθνξά ηεο αλάιεςεο είλαη ηνπ Μαηζαίνπ. Χ-
ζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ππήξραλ θαη άιιεο πεξη-
πηψζεηο φπνπ ν αλαζηεκέλνο Υξηζηφο κπνξνχζε λα δψζεη πεξαηηέξσ 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ επαγγειίνπ. Δκθαλίζηεθε δχν θνξέο 
ζηελ Ηεξνπζαιήκ, δχν ζηε Γαιηιαία (κία θνξά ζηε ζάιαζζα ηεο Σηβεξηά-
δαο θαη κία θνξά ζην ιφθν) θαη ηέινο ε ζπλάληεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
Πξάμεηο (1/α‟ 1-14). 
Τπάξρνπλ έμη πεξηπηψζεηο ζηα Δπαγγέιηα φπνπ ε αλαγγειία ηεο Μεγάιεο 
Απνζηνιήο γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο: ζε έλα φξνο ζηε Γαιηιαία 
(Μαηζ. 28/θε‟ 18-20), ζε έλα ηξαπέδη (Μάξθν 16/ηο‟ 15-20), ζην δξφκν 
πξνο Δκκανχο (Λνπθά 24/θδ‟ 13-31), ζην αλψγεην (Ησάλ. 20/θ‟ 19-31) 
ζηελ αθηή (Ησάλ. 21/θα‟ 4-25), θαη θαηά ηελ αλάιεςή Σνπ (Πξάμ. 1/α‟ 1-
11). Πνηα ζεκεία θιεηδηά έρνπλ θνηλά απηά ηα πεξηζηαηηθά; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Με ηελ δχλακε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη ππαθνχνληαο ζηα ιφγηα ηνπ Ηε-
ζνχ, νη απφζηνινη εμαπιψζεθαλ γξήγνξα ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν. Ο 
Παχινο έθζαζε ζηε βφξεηα αθηή ηεο Μεζνγείνπ θαη ν Φίιηππνο εξγάζηε-
θε ζηε ακάξεηα. χκθσλα κε ηελ Υξηζηηαληθή παξάδνζε, ν Μαηζαίνο 
ηαμίδεςε ζηελ Αηζηνπία θαη ν Θσκάο ζηελ Ηλδία. Αλ θαη φηαλ μεθίλεζαλ 
ήηαλ αξηζκεηηθά ιίγνη θαη δηραζκέλνη, κε ηελ ράξε ηνπ Κπξίνπ απηνί νη 
πηζηνί αθφινπζνη κπφξεζαλ λα δηαδψζνπλ ην κήλπκα ηνπ επαγγειίνπ 
ζηνλ θφζκν. Παξά ηα ειαηηψκαηα, ηηο αδπλακίεο, ηνπο θφβνπο, ηηο ακθη-
βνιίεο θαη ηνπο αγψλεο ηνπο, απνδέρηεθαλ ηελ θιήζε θαη εξγάζηεθαλ γηα 
ηελ ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. Απηφ πνπ έκαζαλ θαη έιαβαλ απφ ηνλ Ηεζνχ, 
ήζειαλ λα ην κνηξαζηνχλ θαη κε ηνπο άιινπο. Απηφο άιισζηε δελ είλαη θαη 
ν ζθνπφο ηνπ Υξηζηηαλνχ; 
ΚΔΦΖ: Ση έρεηε ιάβεη κέζσ ηνπ Υξηζηνχ; Πψο φζα έρεηε ιάβεη πξέπεη λα επεξεάζνπλ 
ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο σο πξνο ηε καξηπξία θαη ηελ απνζηνιή ζηνπο άιινπο; 
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ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
χκθσλα κε ηνλ Μαηζαίν, ν Ηεζνχο πξνείπε φηη «ζέιεη θεξπρζή ηνχην ην 
επαγγέιηνλ ηεο βαζηιείαο ελ φιε ηε νηθνπκέλε πξνο καξηπξίαλ εηο πάληα 
ηα έζλε, θαη ηφηε ζέιεη ειζεί ην ηέινο» (Μαηζ. 24/θδ‟ 14). Σελ ίδηα ζηηγκή 
ζηελ Αγία Γξαθή βιέπνπκε έλα αθφκε μεθάζαξν ζεκείν: «Πεξί δε ηεο 
εκέξαο εθείλεο θαη ηεο ψξαο νπδείο γηλψζθεη, νπδέ νη άγγεινη ησλ 
νπξαλψλ, εηκή ν Παηήξ κνπ κφλνο» (Μαηζ. 24/θδ‟ 36). Πξνζέμηε επίζεο 
ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ: «Γελ αλήθεη εηο εζάο λα γλσξίδεηε ηνπο ρξφλνπο ή 
ηνπο θαηξνχο, ηνπο νπνίνπο ν Παηήξ έζεζελ ελ ηε ηδία απηνχ εμνπζία» 
(Πξάμ. 1/α‟ 7).  
Δθφζνλ ηα θαιά λέα ηνπ επαγγειίνπ θεξχρζεθαλ θαη θεξχζζνληαη, θαη 
απφ ηε ζηηγκή πνπ πηζηεχνπκε φηη ε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ είλαη 
ήδε θνληά, θαιφ είλαη λα κελ θαηαπηαλφκαζηε κε εκεξνκελίεο θαη λα κελ 
θάλνπκε ππνζέζεηο. «Γελ πξέπεη λα θάλνπκε ππνζέζεηο φζνλ αθνξά 
θαηξνχο θαη ρξφλνπο πνπ ν Θεφο δελ απνθάιπςε. Ο Ηεζνχο είπε ζηνπο 
καζεηέο Σνπ λα αγξππλνχλ, αιιά φρη θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαηξφ. Οη α-
θφινπζνί Σνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα φπσο εθείλνη πνπ πε-
ξηκέλνπλ ηηο δηαηαγέο ηνπ αξρεγνχ ηνπο. Πξέπεη λα αγξππλνχλ, λα πεξη-
κέλνπλ, λα πξνζεχρνληαη, θαη λα εξγάδνληαη θαζψο ν θαηξφο ηεο έιεπζεο 
ηνπ Κπξίνπ πιεζηάδεη.» Δ. Υνπάηη, The Advent Review and Sabbath Her-
ald, 22 Μαξηίνπ 1892. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Παξά ηελ μεθάζαξε δηδαζθαιία λα κε ζέηνπκε εκεξνκελίεο γηα ηελ 
επηζηξνθή ηνπ Υξηζηνχ, ζρεδφλ πξηλ απφ έλαλ ρξφλν κία νκάδα Υξηζηηα-
λψλ ηζρπξίζηεθε φηη βξήθε ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηξνθήο Σνπ. Γηαηί πη-
ζηεχεηε φηη νη άλζξσπνη επηκέλνπλ ζ‟ απηφ; Γηαηί γίλεηαη θαθή καξηπξία 
ζηνλ θφζκν φηαλ απηέο νη εκεξνκελίεο, ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, δηαςεχδν-
ληαη; 
2.  θεθηείηε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Υξηζηηαλνί ηα πξψηα 
ρξφληα ηεο απνζηνιήο, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πφζν ιίγνη ήηαλ. Πνηα είλαη 
νξηζκέλα απφ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα; Ση κπνξνχκε λα 
δηδαρζνχκε απφ ηελ επηηπρία ηεο πξψηεο εθθιεζίαο πνπ ζα καο βνεζή-
ζεη λα επηηειέζνπκε ηελ απνζηνιή καο; 
 


