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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Μεγάλη Αποστολή 
 

«Καη πξνζειζώλ ν Ιεζνύο, ειάιεζε πξνο απηνύο, ιέγσλ· Δδόζε 
εηο εκέ πάζα εμνπζία ελ νπξαλώ θαη επί γεο. Πνξεπζέληεο ινηπόλ 
καζεηεύζαηε πάληα ηα έζλε, βαπηίδνληεο απηνύο εηο ην όλνκα ηνπ 
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, δηδάζθνληεο απηνύο λα 
θπιάηησζη πάληα όζα παξήγγεηια εηο εζάο· θαη ηδνύ, εγώ είκαη κεζ' 
πκώλ πάζαο ηαο εκέξαο, έσο ηεο ζπληειείαο ηνπ αηώλνο» (Μαηζαίνλ  
28/θε’ 18-20). 

Πόζν πην μεθάζαξν ζα κπνξνύζε λα ήηαλ; Ο αλαζηεκέλνο Ιεζνύο, 
ηνλ Οπνίν ιάηξεπαλ (εδ. 17), αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο Σνπ κία απν-
ζηνιή: θάληε καζεηέο ζε όια ηα έζλε ηνπ θόζκνπ. 

Γελ είλαη δύζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηνλ ζπζρεηηζκό κεηαμύ ησλ ιό-
γσλ πνπ εηπώζεθαλ ζηνπο Γαιηιαίνπο θαη ησλ ιόγσλ πνπ εηπώζεθαλ 
ζηνλ Ισάλλε, ρξόληα αξγόηεξα, ζην λεζί ηεο Πάηκνπ: «Καη είδνλ 
άιινλ άγγεινλ πεηώκελνλ εηο ην κεζνπξάλεκα, όζηηο είρελ επαγγέιηνλ 
αηώληνλ, δηά λα θεξύμε εηο ηνπο θαηνηθνύληαο επί ηεο γεο, θαη εηο παλ 
έζλνο θαη θπιήλ θαη γιώζζαλ θαη ιαόλ. Καη έιεγε κεηά θσλήο κεγά-
ιεο, Φνβήζεηε ηνλ Θεόλ, θαη δόηε δόμαλ εηο απηόλ, δηόηη ήιζελ ε ώξα 
ηεο θξίζεσο απηνύ, θαη πξνζθπλήζαηε ηνλ πνηήζαληα ηνλ νπξαλόλ θαη 
ηελ γελ θαη ηελ ζάιαζζαλ θαη ηαο πεγάο ησλ πδάησλ» (Απνθ. 14/ηδ’ 
6,7, δείηε επίζεο ηα εδ. 8-12). 

Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην κήλπκα ηεο ηξηπιήο αγγειίαο 
ζηελ Απνθάιπςε 14/ηδ’, είλαη ε Μεγάιε Απνζηνιή ησλ πηζηώλ ζηηο 
έζραηεο εκέξεο ηεο επίγεηαο ηζηνξίαο. 

Γελ ρσξά θακία ακθηβνιία: Ο Θεόο παξήγγεηιε ζηελ εθθιεζία 
Σνπ, ζην ιαό Σνπ, λα πάλε θαη λα δηαδώζνπλ ην επαγγέιην ζε όινλ 
ηνλ θόζκν. Γη’ απηό έρνπκε θιεζεί. Γηα λα δηαδώζνπκε ηελ αιήζεηα γηα 
ην ηη έρεη θάλεη ζην παξειζόλ γηα εκάο (Ισάλ. 3/γ’ 16), γηα ην ηη θάλεη 
ηώξα (Ρσκ. 8/ε’ 34) αιιά θαη γηα ην ηη ζα θάλεη γηα εκάο ζην κέιινλ (Α’ 
Θεζ. 4/δ’ 16). Απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε απνζηνιή καο. 

Άιισζηε, απνζηνιή είλαη, «ε πξάμε κε ηελ νπνία ζηέιλεηαη θάηη». 
Οη άλζξσπνη ινηπόλ ζηέιλνληαη κε θάπνηνλ ζθνπό. ηελ πεξίπησζε 
ηεο Μεγάιεο Απνζηνιήο ζηέιλνληαη γηα λα δηαδώζνπλ ην επαγγέιην 
ζηνλ θόζκν. 

Απηήλ ηελ ηξηκελία ζα δνύκε ηελ απνζηνιή, θαηά πξώηνλ θαη θύξην 
ιόγν σο ην κέζν ηνπ Θενύ γηα ηε δηάδνζε ηνπ επαγγειίνπ ζε εθείλνπο 
πνπ ην αγλννύλ. Η απνζηνιή έρεη βαζηθό ξόιν ζην ζρέδην ηνπ Θενύ 
γηα ηελ ιύηξσζε ηεο αλζξσπόηεηαο. Γη’ απηό ζα δνύκε πώο εθπιε-
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ξώζεθε ν ζθνπόο ηνπ Θενύ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ ηεο Αγίαο Γξα-
θήο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνίεζε σο ηεξαπόζηνινπο ζην απνισιόο. 

Σειηθά, ε ρξηζηηαληθή απνζηνιή είλαη Θετθή απνζηνιή, όρη δηθή 
καο. Πξνέξρεηαη από ηελ θαξδηά ηνπ Θενύ, βαζίδεηαη ζηελ αγάπε Σνπ 
θαη εθπιεξώλεηαη κε ην ζέιεκά Σνπ.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ Θετθή απνζηνιή, ηα καζήκαηα 
απηήο ηεο ηξηκελίαο βαζίδνληαη ζην αθόινπζν πξόηππν ηεο ηζηνξίαο 
ηεο απνιύηξσζεο: 
1. Ο Θεόο δεκηνύξγεζε ηνλ άλζξσπν δίλνληάο ηνπ ηελ ειεπζεξία ηεο 

επηινγήο. 
2. Οη πξσηόπιαζηνη θαηαρξάζηεθαλ απηήλ ηελ ειεπζεξία παξαθνύν-

ληαο ηνλ Θεό, θαη θαηά ζπλέπεηα δηώρηεθαλ από ηνλ Παξάδεηζν. 
3. Ο Θεόο δελ κπνξνύζε λα επηβάιιεη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ Πα-

ξάδεηζν. 
4. Ο Θεόο έζηεηιε ηνλ Τηό Σνπ λα πεζάλεη ζηε ζέζε ησλ αλζξώπσλ 

γηα λα έξζεη ε απνθαηάζηαζε θαη ε ζπκθηιίσζε καδί Σνπ. 
5. Θετθή απνζηνιή είλαη λα γλσζηνπνηεζεί ε πξνζθνξά ηεο ζσηεξί-

αο ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ώζηε λα ηνπο αλνηρηεί ν δξόκνο γηα 
ηε Λύηξσζε. 
Βαζηθά ε απνζηνιή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο λα γλσ-

ξίζνπλ ηνλ Ιεζνύ, λα κάζνπλ ηη έθαλε γηα ηνλ θαζέλα από εκάο θαη ηη 
ππόζρεηαη λα θάλεη γηα εκάο, ηώξα θαη ζηελ αησληόηεηα. Με ιίγα ιόγηα, 
εκείο πνπ γλσξίδνπκε απηέο ηηο ππνζρέζεηο έρνπκε θιεζεί λα ηηο θά-
λνπκε γλσζηέο θαη ζηνπο άιινπο. 
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27 Ιοσνίοσ – 3 Ιοσλίοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 

 

1. Ζ ΦΤΖ ΣΖ ΘΔΨΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

 

 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Ιδνχ, έδσθα απηφλ καξηχξηνλ εηο ηνπο ιανχο, άξρνληα θαη 
πξνζηάηηνληα εηο ηνπο ιανχο.» Ηζαΐαο 55/λε’ 4. 
  
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Γελ. 1/α‟ 26-28, 2/β‟ 
15-17, Α‟ Ησάλ. 2/β‟ 16, Ησάλ. 3/γ‟ 14,15, Β‟ Κνξ. 5/ε‟ 21, Μαηζ. 5/ε‟ 13,14. 
 
Ο θφζκνο καο είλαη αλάζηαηνο, γεγνλφο γηα ην νπνίν σο άλζξσπνη θέ-
ξνπκε κεγάιε επζχλε. Καη απηφ επεηδή είκαζηε φινη ακαξησινί, έθπησηα 
δεκηνπξγήκαηα πνπ έρνπκε ζηε θχζε καο ην θαθφ. ζν θη αλ ζέινπκε λα 
πηζηεχνπκε φηη πξννδεχνπκε θαη βειηησλφκαζηε, ε ηζηνξία ησλ πεξαζκέ-
λσλ αηψλσλ δελ είλαη θαη πνιχ ελζαξξπληηθή. Καη ηψξα, ζηνλ 21

ν
 αηψλα, 

ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιχηεξα. Δάλ ην παξειζφλ είλαη πξνάγγεινο ηνπ 
κέιινληνο, ηφηε δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηε άιιν παξά κφλν 
«αίκα, δάθξπα, θφπν θαη κφρζν,» φπσο είρε πεη έλαο Βξεηαλφο πνιηηηθφο. 
Παξφια απηά δελ ράζεθαλ ηα πάληα. Αληηζέησο, ιφγσ ηεο ζπζίαο ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ έρνπκε ηελ ππφζρεζε γηα ζσηεξία θαη απνθαηάζηαζε, ηελ 
ππφζρεζε φηη φια ζα γίλνπλ λέα. «Καη είδνλ νπξαλφλ λένλ θαη γελ λέαλ, 
δηφηη ν πξψηνο νπξαλφο θαη ε πξψηε γε παξήιζε» (Απνθ. 21/θα‟ 1). 
Γελ είκαζηε κφλνη, θαη εγθαηαιειεηκκέλνη ζε έλα άπεηξν, θξχν θαη αδηά-
θνξν ζχκπαλ λα πξναζπηδφκαζηε κφλνη ηνλ εαπηφ καο. Γελ ζα κπνξνχ-
ζακε άιισζηε, κηαο θαη νη δπλάκεηο πνπ ηάζζνληαη ελαληίνλ καο είλαη η-
ζρπξφηεξεο καο. Γη‟ απηφ, πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ν Θεφο εηνί-
καζε ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο γηα λα θάλεη γηα εκάο απηφ πνπ εκείο δελ ζα 
κπνξέζνπκε πνηέ λα θάλνπκε. 
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Κσριακή 28 Ιοσνίοσ 
 

Ο ΘΔΟ ΓΖΜΙΟΤΡΓΖΔ ΣΟΝ ΑΝΓΡΑ ΚΑΙ ΣΖ ΓΤΝΑΙΚΑ 
 

Έλα απφ ηα πην καθξνρξφληα εξσηήκαηα ησλ αλζξψπσλ είλαη, «Απφ 
πνχ πξνέξρνκαη;» ηα δχν πξψηα θεθάιαηα ηεο Αγίαο Γξαθήο (αιιά θαη 
ζε φιε ηελ Αγία Γξαθή), καο δίλνληαη απαληήζεηο ζηα πην ζεκαληηθά ε-
ξσηήκαηα ησλ αλζξψπσλ. Άιισζηε ην λα γλσξίδνπκε απφ πνχ πξνήι-
ζακε είλαη ζεκαληηθφ γηα λα γλσξίζνπκε ην πνηνη είκαζηε, γηαηί ππάξρνπ-
κε, πψο πξέπεη λα δήζνπκε, θαη πνχ ζα θαηαιήμνπκε. 
Γηαβάζηε Γέλ. 1/α‟ θαη 2/β‟ αιιά εζηηάζηε ηδηαίηεξα ζηε Γέλ. 1/α‟ 26-28. 
Πνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψ-
πνπ ζε ζρέζε κε φια φζα βιέπνπκε ζ‟ απηά ηα εδάθηα; Πνην ζεκείν ζηε 
δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέξε ηεο 
δεκηνπξγίαο;…...………………………………………………………………… 
1. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα δεκηνπξγήζεθαλ ηειεπηαίνη ζε ζρέζε κε ηα 
ππφινηπα δεκηνπξγήκαηα. Δίραλ ζηε δηάζεζή ηνπο φιε ηε δεκηνπξγία γηα 
λα ηε κειεηήζνπλ θαη λα ηε θξνληίζνπλ. 
2. Ο ηξφπνο πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα δηέθεξε 
ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκηνπξγίεο. Μέρξη ηφηε δηλφηαλ ε ζετθή ελην-
ιή «Γελλεζήησ» (θσο, ζηεξέσκα, λεξφ, ςάξηα θαη πνπιηά, δψα θηι). Δλψ 
ηψξα ε εληνιή κεηαηξάπεθε ζε ζχζθεςε: «Αο θάκσκελ άλζξσπνλ…» Σα 
ηξία πξφζσπα ηεο Θεφηεηαο – Παηήξ, Τηφο θαη Άγην Πλεχκα – ζπζθέθ-
ζεθαλ γη‟ απηφ. Παξφηη ηα δχν απηά θεθάιαηα αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξ-
γία ηεο γεο θαη ηα πάληα ζ‟ απηήλ, αλακθίβνια δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. 
3. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα δεκηνπξγήζεθαλ θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε 
Θενχ, θάηη ην νπνίν δελ βιέπνπκε λα γίλεηαη κε θαλέλα άιιν απφ ηα δε-
κηνπξγήκαηα. Παξφηη ζην θείκελν δελ δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο γη‟ απηφ, ζα 
πξέπεη λα ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη αληαλαθινχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν 
ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Γεκηνπξγνχ ηνπο. Δπεηδή νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθα-
λφηεηα ηεο εζηθήο πνπ δελ βιέπνπκε ζηα άιια δεκηνπξγήκαηα (π.ρ. νη 
πεηαινχδεο κπνξεί λα είλαη φκνξθεο, αιιά δελ θαηαγίλνληαη κε ην ηη είλαη 
ζσζηφ θαη ηη ιάζνο), ην φηη είλαη θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε ηνπ Θενχ 
δείρλεη πσο σο έλα ζεκείν νη άλζξσπνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ εζηθφ Σνπ 
ραξαθηήξα.  
4. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα είραλ ηελ εμνπζία, λα απεηθνλίδνπλ ηνλ Θεφ 
ζηε γε, θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ππφινηπεο δεκηνπξγίαο. Απηή ε αλάζεζε 
ζπκπεξηιάκβαλε κεγάιε επζχλε. 
ΚΔΦΖ: ην πξψην θεθάιαην ηεο Αγίαο Γξαθήο βιέπνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλπ-
πάξρνπλ θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνλ Θεφ. Ση καο ιέεη απηφ γηα ην πφζν βαζηθή 
ζέζε πξέπεη λα έρεη ν Θεφο ζηε δσή καο θαη γηαηί ρσξίο Απηφλ δελ είκαζηε πξαγκαηηθά 
«νινθιεξσκέλνη»; Γείηε επίζεο Πξάμ. 17/ηδ’ 28. 
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Γεσηέρα 29 Ιοσνίοσ 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΒΟΤΛΖΖ 
ηελ αλαθνξά ηεο Γεκηνπξγίαο ππάξρεη θαη ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Θενχ 
πξνο ηνπο πξσηφπιαζηνπο λα κε θάλε απφ ην «μχινλ ηεο γλψζεσο ηνπ 
θαινχ θαη ηνπ θαθνχ» (Γέλ. 2/β‟ 9). Απφ ηελ αξρή ν άλζξσπνο είρε ην 
εζηθφ ζηνηρείν ζε αληίζεζε κε ηα άιια δσληαλά δεκηνπξγήκαηα. πσο 
αλαθέξακε ήδε ε ηθαλφηεηα γηα εζηθή θξίζε απνδεηθλχεη πσο νη άλζξσ-
πνη είλαη θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε ηνπ Θενχ. 
Ση καο ιέεη ε Γέλ. 2/β‟ 15-17 γηα ηελ χπαξμε ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο 
ζηνλ άλζξσπν; 
.……………………………………………………………………………………. 
Ο Θεφο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ απ-
ηνκάησο ην ζέιεκά Σνπ, φπσο δεκηνπξγήζεθαλ λα θάλνπλ ην θσο, ν ήιη-
νο, ην θεγγάξη θαη ηα αζηέξηα. Τπαθνχνπλ ηνλ Θεφ ρσξίο λα έρνπλ δπλα-
ηφηεηα επηινγήο. Δθπιεξψλνπλ απηφκαηα ην ζέιεκα ηνπ Θενχ κέζσ ησλ 
θπζηθψλ λφκσλ πνπ νξίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Αιιά ε δεκηνπξγία ηνπ 
άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ήηαλ μερσξηζηή. Σνπο δεκηνχξγεζε ν Ίδηνο ν 
Θεφο. Ήζειε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο, λα Σνλ ια-
ηξεχνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη φρη εμαλαγθαζηηθά. Γηαθνξεηηθά δελ ζα 
Σνλ αγαπνχζαλ, επεηδή ε αγάπε, ε αιεζηλή αγάπε, πξνζθέξεηαη ειεχ-
ζεξα. Δπεηδή έρεη ζετθή πξνέιεπζε, ε ειεπζεξία επηινγήο ηνπ αλζξψπνπ 
ππνζηεξίδεηαη θαη ηηκάηαη απφ ηνλ Θεφ. Ο Γεκηνπξγφο δελ επεκβαίλεη ζηηο 
επηινγέο ησλ αλζξψπσλ. Οη θαθέο επηινγέο έρνπλ ζπλέπεηεο, νξηζκέλεο 
θνξέο πνιχ άζρεκεο, σζηφζν, είλαη ελάληηα ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Κπξίνπ 
ε εμαλαγθαζηηθή ππνηαγή ή ππαθνή.  
Ζ ειεπζεξία βνχιεζεο ηνπ αλζξψπνπ έρεη ηξία ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 
ζηε: 
Θξεζθεία: ν Παληνδχλακνο Θεφο δελ θαηεπζχλεη ηελ ζέιεζε θαη ηηο επη-
ινγέο ηνπ αηφκνπ. 
Ζζηθή: νη άλζξσπνη είλαη εζηθά ππφινγνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. 
Δπηζηήκε: νη ελέξγεηεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ δελ θαζνξίδνληαη απν-
θιεηζηηθά απφ ηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα. Οη θπζηθνί λφκνη εκπιέθνληαη 
ζηηο πξάμεηο καο, σζηφζν, ειεχζεξε βνχιεζε ζεκαίλεη φηη  κπνξνχκε λα 
επηιέμνπκε ηηο πξάμεηο καο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ εζηθή. 
ΚΔΦΖ: Πνηεο εζηθέο επηινγέο πξέπεη λα θάλεηε κέζα ζηηο επφκελεο ψξεο, κέξεο, εβδν-
κάδεο; Πψο κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά απηφ ην ηεξφ δψξν; 
θεθηείηε ηηο ζπλέπεηεο πνπ θέξλεη ε θαθή ρξήζε απηνχ ηνπ πξνλνκίνπ. 
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Τρίηη 30 Ιοσνίοσ 
 

Ζ ΠΣΧΖ 
Γένεζις 3/γ’ 6,7 

 
Ζ βξψζε ηνπ θξνχηνπ δελ ήηαλ απφ κφλε ηεο ακαξηία. Χζηφζν, πξέπεη 
λα ιάβνπκε ππφςε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έγηλε. Οη πξσηφπιαζηνη δε-
κηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Θεφ, θαη‟ εηθφλα Σνπ έρνληαο ειεπζεξία επηινγήο. 
Ζ ειεπζεξία φκσο απηή ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ επζχλε λα ζπκκνξθσ-
ζνχλ ζην απνθεθαιπκκέλν ζέιεκα ηνπ Θενχ. Έθαγαλ ην θξνχην φρη απφ 
αλάγθε, αιιά απφ επηινγή. Ήηαλ κία ελέξγεηα βάζε ηεο ειεχζεξεο επη-
ινγήο ηνπο αγλνψληαο ηηο μεθάζαξεο νδεγίεο ηνπ Θενχ. Παξνκνίσο, θαη 
εκείο πξέπεη λα επηιέμνπκε εάλ ζα αθνινπζήζνπκε ηνλ Θεφ ή φρη, αλ ζα 
δερηνχκε ή ζα απνξξίςνπκε ην Λφγν ηνπ Θενχ. Ο Θεφο δελ ζα αλαγθά-
ζεη πνηέ θαλέλαλ λα πηζηέςεη ην Λφγν Σνπ. Γελ ζα καο αλαγθάζεη πνηέ 
λα Σνλ ππαθνχζνπκε ή λα Σνλ αγαπήζνπκε. Ο Θεφο επηηξέπεη ζηνλ θα-
ζέλα απφ εκάο λα επηιέμεη ην κνλνπάηη πνπ ζα αθνινπζήζεη. ην ηέινο 
φκσο πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
επηινγψλ καο. 
Σξψγνληαο ην θξνχην, ν Αδάκ θαη ε Δχα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δήισζαλ 
ζηνλ Θεφ φηη δελ ήηαλ ηέιεηνο θπβεξλήηεο. Ακθηζβήηεζαλ ηελ θπξηαξρία 
Σνπ. Απνδείρηεθαλ αλππάθνπνη, θαη σο απνηέιεζκα, έθεξαλ ηελ ακαξηία 
θαη ην ζάλαην ζηελ αλζξψπηλε θπιή. 
«ζελ Κχξηνο ν Θεφο εμαπέζηεηιελ απηφλ εθ ηνπ παξαδείζνπ ηεο Δδέκ, 
δηά λα εξγάδεηαη ηελ γελ εθ ηεο νπνίαο ειήθζε. Καη εμεδίσμε ηνλ Αδάκ· 
θαη θαηά αλαηνιάο ηνπ παξαδείζνπ ηεο Δδέκ έζεζε ηα Υεξνπβείκ, θαη ηελ 
ξνκθαίαλ ηελ θινγίλελ, ηελ πεξηζηξεθνκέλελ, δηά λα θπιάηησζη ηελ 
νδφλ ηνπ μχινπ ηεο δσήο» (Γέλ. 3/γ‟ 23,24). 
Οη πξσηφπιαζηνη έπξεπε λα θχγνπλ απφ ηνλ Παξάδεηζν. Ήηαλ κία απα-
ξαίηεηε αιιά θαη ζπγρξφλσο γεκάηε έιενο ζπλέπεηα. Ο Κχξηνο δελ ζα 
επέηξεπε ζηελ αλππφηαθηε αλζξψπηλε θπιή λα έρεη πξφζβαζε ζην δέ-
ληξν ηεο δσήο. Σνπο απνκάθξπλε κε ζηνξγή απφ ηνλ θαξπφ πνπ ζα ηνπο 
έδηλε ηελ αζαλαζία θαη ζα ζπλέρηδε ηελ ηξνκεξή θαηάζηαζε πνπ ε ακαξ-
ηία ηνπο έθεξε. (Φαληαζηείηε κία αηψληα δσή ζε έλαλ θφζκν γεκάην πφλν, 
ζιίςε, θαη θαθφ!) Ο Αδάκ θαη ε Δχα δηψρηεθαλ απφ ηνλ φκνξθν Κήπν λα 
εξγάδνληαη ζε έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ (εδ. 23,24). 
ΚΔΦΖ: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, δηαβάζηε Α’ Ισάλ. 2/β’ 16. Πψο ζπλδένληαη νη πξν-
εηδνπνηήζεηο απηέο κε ηελ Πηψζε; Πψο εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηνπο ίδηνπο πεηξα-
ζκνχο ζήκεξα; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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Τεηάρηη 1 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΝΑ ΜΑ ΧΔΙ 
 
χκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή, ν Θεφο ήηαλ Δθείλνο πνπ έςαμε κεηά ηελ 
Πηψζε ηνπο πξσηφπιαζηνπο. Δθείλνη, αληηζέησο, πξνζπάζεζαλ λα 
θξπθζνχλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ Κπξίνπ. Ση αληηπξνζσπεπηηθή απεηθφλη-
ζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο έθπησηεο αλζξψπηλεο θπιήο: Φεχγνπλ απφ Δθεί-
λνλ πνπ ηνπο ςάρλεη, απφ ηνλ Μφλν πνπ κπνξεί λα ηνπο ζψζεη. Απηφ 
πνπ έθαλαλ ν Αδάκ θαη ε Δχα ζηελ Δδέκ, θάλνπλ ζήκεξα θαη φζνη δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ έθθιεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 
Δπηπρψο φκσο, φπσο δελ εγθαηέιεηςε ηφηε ν Θεφο ηνπο πξνπάηνξέο 
καο, δελ εγθαηαιείπεη νχηε θαη εκάο ζήκεξα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Θεφο 
αλαδήηεζε ηνλ άλζξσπν, «Πνχ είζαη;» (Γέλ. 3/γ‟ 9), δελ ζηακάηεζε πνηέ 
κέρξη ζήκεξα λα ηνλ αλαδεηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ε πξψηε 
Θετθή απνζηνιή. 
«Με ηελ αζχγθξηηε δσξεά ηνπ Τηνχ Σνπ, ν Θεφο πεξηέβαιε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο ράξεο Σνπ πνπ είλαη ηφζν αιεζηλή, φζν θαη 
ν αέξαο πνπ πεξηβάιιεη ηε γε. ζνη απνθαζίδνπλ λα αλαπλένπλ ηε δσν-
γφλν απηή αηκφζθαηξα, δνπλ θαη απμάλνπλ θαηά ην παξάζηεκα ηνπ Ηε-
ζνχ.» Δ. Υνπάηη, Β.Υ. ζ. 56. 
Φπζηθά, ε κεγαιχηεξε απνθάιπςε ηεο Θετθήο απνζηνιήο θαίλεηαη ζηελ 
ελζάξθσζε θαη ζηε δηαθνλία ηνπ Ηεζνχ. Αλ θαη ν Ηεζνχο ήξζε ζηε γε γηα 
πνιινχο ιφγνπο – λα θαηαζηξέςεη ηνλ αηαλά, λα θαλεξψζεη ηνλ αιεζη-
λφ ραξαθηήξα ηνπ Παηέξα, λα απνδείμεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ αηαλά ςεπ-
δείο, λα δείμεη φηη ν λφκνο ηνπ Θενχ κπνξεί λα ηεξεζεί – ν βαζηθφο ιφγνο 
ήηαλ λα πεζάλεη ζην ηαπξφ, γηα λα καο ζψζεη απφ ηνλ αηψλην ζάλαην. 
Ση καο δηδάζθνπλ απηά ηα εδάθηα γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεζνχ; 
Ησάλ 3/γ‟ 14,15…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζζ. 53/λγ‟ 4-6.…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Β‟ Κνξ. 5/ε‟ 21.…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
«Σνλ κε γλσξίζαληα ακαξηίαλ έθακελ ππέξ εκψλ ακαξηίαλ.» Καη απηφ, 
απηή ε κεγάιε αληαιιαγή, ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα δηθαη-
σζνχκε ελψπηνλ ηνπ Θενχ. Ο Ηεζνχο επσκίζηεθε ηηο ακαξηίεο θαη ηηο 
ζιίςεηο πνπ έρνπκε σο ακαξησινί, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζηαζνχκε 
δίθαηνη ελψπηνλ ηνπ Θενχ φπσο ν Ίδηνο ν Ηεζνχο.  
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Πέμπηη 2 Ιοσλίοσ 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

Ζ απνζηνιή είλαη ε πξσηνβνπιία ηνπ Θενχ λα ζψζεη ηελ έθπησηε αλ-
ζξσπφηεηα. Ζ απνζηνιή ζσηεξίαο ηνπ Θενχ παξαθηλείηαη απφ ηελ αγά-
πε Σνπ γηα ηνλ θαζέλα απφ καο. Γελ ππάξρεη πην βαζηά αηηία απφ απηήλ. 
Ο Θεφο αλέζεζε ζηνλ Υξηζηφ ηελ απνζηνιή λα ζψζεη φινλ ηνλ θφζκν. 
ην επαγγέιην ηνπ Ησάλλε κφλν, ζα βξνχκε πάλσ απφ ζαξάληα δηαθεξχ-
μεηο ηεο παγθφζκηαο δηάζηαζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ Ηεζνχ. (Γείηε γηα πα-
ξάδεηγκα, Ησάλ. 3/γ‟ 17, 12/ηβ‟ 47.) πσο ν Υξηζηφο ζηάιζεθε απφ ηνλ 
Παηέξα γηα λα ζψζεη ηνλ θφζκν, Δθείλνο κε ηε ζεηξά Σνπ ζηέιλεη ηνπο 
καζεηέο Σνπ ιέγνληαο, «θαζψο κε απέζηεηιελ ν Παηήξ, θαη εγψ πέκπσ 
εζάο» (Ησάλ. 20/θ‟ 21). 
Γηαβάζηε Μαηζ. 5/ε‟ 13,14. Πνηεο δχν κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ απνζηνιή ζ‟ απηά ηα εδάθηα, θαη ηη πξεζβεχνπλ; 
…………………………………………………………………………………….. 
Σν αιάηη θαη ην θσο εθθξάδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Υξηζηηαληθήο 
επηξξνήο ζηελ αλζξσπφηεηα. Δλψ ην αιάηη ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά, γελφ-
κελν έλα κε ην ζχλνιν πνπ έξρεηαη ζε επαθή, ην θσο έρεη εμσηεξηθή ιεη-
ηνπξγία θσηίδνληαο φπνπ θζάλεη. Ο φξνο γε, ζηε κεηαθνξά ηνπ αιαηηνχ, 
έρεη λα θάλεη κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο κε ηνπο νπνίνπο νη Υξηζηηα-
λνί πξέπεη λα αλακηρζνχλ, ελψ ε θξάζε «θσο ηνπ θφζκνπ» δείρλεη ζηνπο 
αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη θαη έρνπλ ηελ αλάγθε λα θσηη-
ζηνχλ. 
Ο ιαφο Ηζξαήι θιήζεθε λα δεη ζχκθσλα κε ηηο εζηθέο αξρέο θαη ηνπο θα-
λφλεο πγείαο πνπ ν Θεφο ηνπο έδσζε. Έπξεπε λα είλαη ην θσο – εζείο 
είζηε «θσο εηο ηα έζλε» (Ζζ. 49/κζ‟ 6). Ο πγηεηλφο ηξφπνο δσήο ηνπο, ε 
επεκεξία,θαη ε αθνζίσζή ηνπο ζην άββαην θαη ζηηο ππφινηπεο εληνιέο 
ηνπ Θενχ, ζα καξηπξνχζαλ ζηα έζλε ηηο ζαπκαζηέο Θετθέο ελέξγεηεο ηεο 
Γεκηνπξγίαο θαη ηεο Λχηξσζεο. Βιέπνληαο ηελ επεκεξία ηνπο ηα έζλε ζα 
ηνπο πιεζίαδαλ ζέινληαο λα κάζνπλ γηα ηνλ Κχξην.  
ηαλ ήξζε ν Υξηζηφο, κίιεζε γηα ην αιάηη – έλαλ άιιν ηξφπν καξηπξίαο. 
Με ηελ επηξξνή ηνπο ζηνλ θφζκν, νη Υξηζηηαλνί θαινχληαη λα ζπγθξαηή-
ζνπλ ηε δηαθζνξά ηνπ θφζκνπ. Οη άπηζηνη, πνιιέο θνξέο δελ πξνρσξνχλ 
ζηα πνλεξά ηνπο έξγα ιφγσ ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο Υξηζηηαληθήο 
επηξξνήο. Οη Υξηζηηαλνί δελ αζθνχλ απιψο θαιή επηξξνή ζ‟ απηφλ ηνλ 
δηεθζαξκέλν θφζκν κε ηελ παξνπζία ηνπο, αιιά αλακηγλχνληαη κε ηνπο 
αλζξψπνπο γηα λα κνηξαζηνχλ ην Υξηζηηαληθφ κήλπκα ηεο ζσηεξίαο. 
ΚΔΦΖ: Φσο θαη/ή αιάηη, πφζν θαινί κάξηπξεο είζηε εζείο θαη ε εθθιεζία ζαο ζην πε-
ξηβάιινλ ζαο; Μήπσο ην θσο ζαο αξγνζβήλεη θαη ην αιάηη ζαο ράλεη ηελ έληαζή ηνπ; 
Δάλ λαη, πψο κπνξεί ε αλαδσπχξσζε θαη ε κεηαξξχζκηζε λα μεθηλήζνπλ απφ εζάο 
πξνζσπηθά;
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Παραζκεσή 3 Ιοσλίοσ                     Γύζη ηλίοσ: 20:51’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Αλαθεξζήθακε ζηε θχζε ηεο Θετθήο απνζηνιήο. Ζ απνζηνιή είλαη έξγν 
ηνπ ηξηαδηθνχ Θενχ θαη έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ε Δλ-
ζάξθσζε ηνπ Οπνίνπ είλαη θαίξηα ζηελ Υξηζηηαληθή πίζηε θαη απνζηνιή. 
Με ηε δσή θαη ην ζάλαηφ Σνπ, ν Ηεζνχο έδεημε ην δξφκν γηα ηελ ζσηεξία 
ηεο αλζξψπηλεο θπιήο. Δκείο, σο αθφινπζνη θαη ηεξαπφζηνινί Σνπ, πξέ-
πεη λα θέξνπκε ζηνπο αλζξψπνπο ηα θαιά λέα ηνπ ηη έθαλε ν Ηεζνχο γη‟ 
απηνχο.  
«Ζ εθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ ζηε γε έρεη ηεξαπνζηνιηθφ ζθνπφ θαη ν Κχξηνο 
επηζπκεί λα δεη φιε ηελ εθθιεζία λα εθεπξίζθεη ηξφπνπο θαη κέζα κε ηα 
νπνία φινη, επψλπκνη θαη άζεκνη, πινχζηνη θαη θησρνί, λα αθνχζνπλ ην 
κήλπκα ηεο αιήζεηαο. Γελ θαινχληαη φινη λα εξγαζηνχλ ζε μέλνπο α-
γξνχο, αιιά φινη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν κε ηηο 
πξνζεπρέο θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο.» Δ. Υνπάηη, Testimonies for the 
Church, ηνκ. 6, ζ. 29. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Γηαηί ην ζέκα ηεο πξνέιεπζεο είλαη ζεκαληηθφ; Πψο ε ζσζηή θαηαλφ-
εζε κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην πνηνη είκαζηε 
θαη ηνλ ζθνπφ ηεο χπαξμήο καο; 
2.  Πψο κπνξεί ην παξαθάησ απφζπαζκα λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαιά-
βεηε ηελ χπαξμε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, ηεο αγάπεο, θαη ηνπ θαθνχ 
ζηνλ θφζκν καο; «Δπνκέλσο, εθφζνλ ν Θεφο ήζειε λα δεκηνπξγήζεη π-
πάξμεηο ηθαλέο λα αγαπνχλ (ζχκθσλα κε ηελ ηέιεηα αγάπε Σνπ), έπξεπε 
λα δεκηνπξγήζεη θαη ειεχζεξα φληα πνπ ζα έθεξλαλ ζιίςε θαη θαθφ ζηνλ 
θφζκν κε ηηο επηινγέο ηνπο. Ζ αγάπε θαη ε ειεπζεξία πξνυπνζέηνπλ λα 
καο επηηξέςεη ν Θεφο λα αλαπηπρζνχκε ζε αγάπε κέζα απφ ηελ αλζξψ-
πηλε ειεπζεξία. Ζ κφλε ελαιιαθηηθή απφ ην λα επέηξεπε ζε ειεχζεξα 
φληα λα κελ επηιέμνπλ πξάμεηο θαθίαο, ήηαλ λα δεκηνπξγνχζε ππάξμεηο 
ηθαλέο κφλν λα αγαπνχλ.» Robert J. Spitzer, New Proofs for the Exist-
ence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy, 
Kindle Edition, ζ. 233. 
3.  Ο ζάλαηνο ηνπ Ηεζνχ είλαη έλα γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα κηθξφ 
ππνδνπισκέλν έζλνο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο πξηλ απφ πεξίπνπ 
2000 ρξφληα. Χζηφζν, απηφ ην γεγνλφο έρεη αηψληα ζεκαζία γηα φινπο 
ηνπο αλζξψπνπο. Πνηα ε επζχλε καο γλσξίδνληαο απηφ ην γεγνλφο θαη ηε 
ζεκαζία ηνπ, πξνο εθείλνπο πνπ δελ ην γλσξίδνπλ; Πψο ζα κπνξνχζαλ 
λα ην κάζνπλ, εάλ εκείο δελ ηνπο ην απνθαιχςνπκε;  
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4 Ιοσλίοσ – 10 Ιοσλίοσ                                        Σάββαηο απόγεσμα 
 

2. ΑΒΡΑΑΜ: Ο ΠΡΧΣΟ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 
 
 

 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καζψο ν Αβξαάκ επίζηεπζελ εηο ηνλ Θεφλ, θαη εινγίζζε εηο απηφλ 
εηο δηθαηνζχλελ. Δμεχξεηε ινηπφλ φηη νη φληεο εθ πίζηεσο, νχηνη είλαη πηνί ηνπ Αβξαάκ. 

Πξντδνχζα δε ε γξαθή φηη εθ πίζηεσο δηθαηφλεη ηα έζλε ν Θεφο, πξνήγγεηιελ εηο ηνλ 
Αβξαάκ, ‘Ό,ηη ζέινπζηλ επινγεζή ελ ζνη πάληα ηα έζλε’.» Γαιάηαο 3/γ’ 6-8.  
 

Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Γέλ. 12/ηβ‟ 1-3, 14/ηδ‟ 8-
24, Δβξ. 11/ηα‟ 8-19, Γαι. 3/γ‟ 6, Γέλ 12/ηβ‟ 6,7, 18/ηε‟ 18,19. 
 
Γελ είλαη ζχκπησζε φηη ηξεηο απφ ηηο βαζηθφηεξεο παγθφζκηεο ζξεζθείεο, 
Ηνπδατζκφο, Υξηζηηαληζκφο θαη Ηζιακηζκφο, είλαη γλσζηέο θαη σο «Αβξα-
κηαίεο ζξεζθείεο». Καη απηφ επεηδή θαη νη ηξεηο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηνλ 
ζπνπδαίν απηφ άλζξσπν ηνπ Θενχ. 
Αλ θαη ν Αβξαάκ ζεσξείηαη παξάδεηγκα γηα ηελ πηζηφηεηά ηνπ, απηήλ ηελ 
εβδνκάδα ζα εμεηάζνπκε ηελ πίζηε ηνπ απφ άιιε νπηηθή. Θα ηνλ δνχκε 
σο ηεξαπφζηνιν, σο θάπνηνλ πνπ θάιεζε ν Κχξηνο ζε άιιν ηφπν λα καξ-
ηπξήζεη ζηνπο αλζξψπνπο γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ, ηνλ Γεκηνπξγφ θαη Λπ-
ηξσηή. 
Ο Θεφο έδσζε ζηνλ Αβξαάκ θαη ζηηο γελεέο κεηά απφ απηφλ (δείηε Γαι. 
3/γ‟ 29) έλαλ ηξηκεξή ζθνπφ: (1) λα απνδερηνχλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ 
ηελ Θετθή αιήζεηα γηα ηε βαζηιεία ηνπ Θενχ πνπ είρε ραζεί απφ ηα πξψηα 
ρξφληα ηεο αλζξσπφηεηαο, (2) λα γίλνπλ ην θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 
Λπηξσηήο ζα εξρφηαλ θαη (3) λα γίλνπλ πηζηνί ππεξέηεο ηνπ Θενχ, θσο 
ζηα έζλε, θσο ζε εθείλνπο πνπ ρξεηάδνληαλ λα γλσξίζνπλ ηνλ Κχξην. 
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Κσριακή 5 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΚΛΖΖ ΣΟΝ ΑΒΡΑΑΜ 
Γένεζη 12/ιβ’ 1-3 

 

Ο Άβξακ – ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζεκαίλεη «ν παηέξαο εμπςψλεηαη» θαη 
ηνπ νπνίνπ ην φλνκα άιιαμε ζε Αβξαάκ, «παηέξαο πιήζνπο εζλψλ» - 
θαηαγφηαλ απφ ηελ Οπξ, ζην ζεκεξηλφ Ηξάθ. Ο Θεφο ηνλ θάιεζε λα απν-
ρσξηζηεί απφ ην θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη λα κεηα-
λαζηεχζεη ζε κία άγλσζηε ρψξα. ε δηάζηεκα εθαηφ εηψλ, ν Θεφο ηνλ 
άιιαμε πλεπκαηηθά θαη ηνλ έθαλε «παηέξα ησλ πηζηψλ». Μέζα απφ πξν-
ζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ν Αβξαάκ έγηλε πξφηππν ηεξαπν-
ζηφινπ γηα πνιινχο αλζξψπνπο θαη έλαο επζεβήο εγέηεο πνπ έδσζε 
καξηπξία γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Θεφ.  
Γηαβάζηε Γέλ. 12/ηβ‟ 1-3. Πψο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο αξ-
ρέο ζηε δηθή καο δσή; Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ηνπ Αβξαάκ πνπ κπνξεί λα 
βηψζνπκε θαη εκείο κε θάπνηνλ ηξφπν; Γείηε επίζεο Δβξ. 11/ηα‟ 8-10. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο παηξηάξρεο θιήζεθε λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην παξειζφλ, λα πξνρσξήζεη 
κε πίζηε θαη λα πηζηέςεη ζε θάηη απίζαλν, εθηειψληαο απηφ πνπ ν Θεφο 
ηνλ θάιεζε λα θάλεη. Καη ζε απνηέιεζκα ηεο πίζηεο ηνπ ζα επινγνχληαλ 
φια ηα έζλε ηνπ θφζκνπ. Πνιινί απφ καο δνθηκαδφκαζηε φπσο ν Α-
βξαάκ. Μπνξεί εκείο λα κελ αθνχκε απεπζείαο ηε θσλή ηνπ Θενχ, αιιά 
καο κηιάεη κέζα απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Λφγνπ Σνπ θαη ηηο εθδειψζεηο 
ηεο πξφλνηάο Σνπ. Ίζσο ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςνπκε κία ππνζρφκελε κε 
πινχηε θαη ηηκέο θαξηέξα, ίζσο ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςνπκε επράξηζηεο 
θαη επηθεξδείο ζπλαλαζηξνθέο θαη λα απνρσξηζηνχκε ζπγγεληθά καο 
πξφζσπα. Ίζσο ρξεηαζηεί λα βαδίζνπκε ην κνλνπάηη ηεο απηαπάξλεζεο, 
ησλ ζιίςεσλ, θαη ησλ ζπζηψλ. κσο, εθφζνλ καο θάιεζε, πψο γίλεηαη λα 
αξλεζνχκε; 
ΚΔΦΖ: ην αξραίν Δβξατθφ θείκελν, ζηε Γέλεζε, δηαβάδνπκε, «Καη ν Θεφο είπε ζηνλ 
Άβξακ, ‘Φχγε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηε γε ζνπ…» Σνπ εηπψζεθε λα θχγεη «γηα ηνλ εαπ-
ηφ ηνπ», δειαδή γηα ην δηθφ ηνπ θαιφ. Πψο θαηαλννχκε απηά ηα ιφγηα, θαη πψο κπνξνχκε 
λα ηα εθαξκφζνπκε ζηε δσή καο; 
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Γεσηέρα 6 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟΤ ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙ 
 
Ο Λση ήηαλ ζπγγελήο ηνπ Αβξαάκ ν νπνίνο αξρηθά ηνλ αθνινχζεζε, αξ-
γφηεξα φκσο επέιεμε λα θαηνηθίζεη ζηελ εχθνξε θνηιάδα ηνπ Ηνξδάλε, 
ζηελ ακαξησιή πφιε ησλ νδφκσλ. (Γέλ. 13/ηγ‟ 1-13). Αξρηθά δηαζψζεθε 
απφ ηνλ Αβξαάκ (Γέλ. 14/ηδ‟ 11-16) θαη αξγφηεξα απφ δχν αγγέινπο (Γέλ. 
19/ηζ‟). 
ηαλ ν Αβξαάκ έκαζε φηη ν Λση, έζπεπζε κε ηξηαθφζηνπο δεθανρηψ δνχ-
ινπο ηνπ θαη ηνλ ειεπζέξσζε απφ ηνπο θαηαθηεηέο βαζηιείο.  
Γηαβάζηε Γέλ. 14/ηδ‟ 8-24. Ση δείρλνπλ νη πξάμεηο ηνπ Αβξαάκ γηα ηνλ ρα-
ξαθηήξα ηνπ θαη γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Θεφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Νηθψληαο ηνπο βαζηιείο, ν Αβξαάκ έδεημε ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Αθφκε θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηάζσζεο, ν παηέξαο ησλ πηζηψλ δελ μέραζε 
ηε Θετθή θιήζε λα είλαη επινγία ζηα έζλε. 
«Ο ιαηξεπηήο ηνπ Κπξίνπ φρη είρε πξνζθέξεη κεγάιε ππεξεζία ζηε ρψξα, 
αιιά είρε απνδείμεη φηη ήηαλ θαη γελλαίνο. Δίρε θαλεξσζεί φηη δηθαηνζχλε 
δελ ζεκαίλεη αλαλδξία θαη φηη ε ζξεζθεία ηνπ Αβξαάκ ηνλ θαηέζηεζε γελ-
λαίν ζηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ θαηαδπλαζηεπ-
νκέλσλ. Ζ εξσηθή πξάμε ηνπ πξνζέδσζε επξεία επηξξνή έλαληη ησλ γεη-
ηνληθψλ θπιψλ. ηαλ επέζηξεςε, ν βαζηιηάο ησλ νδφκσλ βγήθε κε ηελ 
αθνινπζία ηνπ λα ηηκήζεη ην ληθεηή. Σνπ δήηεζε λα θξαηήζεη ηα ππάξρν-
ληα, παξαθαιψληαο κφλν λα ηνπ απνδνζνχλ νη αηρκάισηνη. χκθσλα κε 
ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πνιέκνπ, ηα ιάθπξα αλήθαλ ζηνλ θαηαθηεηή. Ο Α-
βξαάκ φκσο δελ είρε αλαιάβεη απηήλ ηελ εθζηξαηεία απνβιέπνληαο ζην 
θέξδνο θαη αξλήζεθε λα επσθειεζεί απφ ηνπο δπζηπρηζκέλνπο. πκθψ-
λεζε κφλν λα ιάβνπλ νη ζχκκαρνί ηνπ ην κεξηηθφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε.» 
Δ. Υνπάηη, Π.Π. ζ. 112,113. 
ΚΔΦΖ: θεθζείηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο ζηνπο άιινπο. Ση καξηπξία δίλεηε ζηνπο άιινπο 
γηα ηελ πίζηε ζαο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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Τρίηη 7 Ιοσλίοσ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΣΖ 
 
Αλ θαη δελ ήηαλ ηέιεηνο, ν Αβξαάκ ήηαλ άλζξσπνο ηνπ Θενχ, θαη ζηελ 
Αγία Γξαθή, (αθφκε θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε), ρξεζηκνπνηείηαη σο παξά-
δεηγκα πίζηεο θαη ηνπ ηη ζεκαίλεη ζσηεξία κέζσ πίζηεο (δείηε Γέλ. 15/ηε‟ 
6, Γαι. 3/γ‟ 6). 
Γηαβάζηε Δβξ. 11/ηα‟ 8-19. Ση καο ιέεη απηή ε πεξηθνπή γηα ηνλ Αβξαάκ 
θαη ηελ πίζηε ηνπ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θαζέλα πνπ ζέιεη λα 
γίλεη ηεξαπφζηνινο γηα ηνλ Θεφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Ο Κχξηνο ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Αβξαάκ, φκσο πξψηα έπξεπε ν 
Αβξαάκ λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην παξειζφλ ηνπ. Απηφ ην κάζεκα είλαη ζε-
καληηθφ θαη γηα εκάο, κηαο θαη ιίγν πνιχ φινη έλα παξειζφλ πνπ δελ ε-
λαξκνλίδεηαη κε ην ζέιεκα θαη ην λφκν ηνπ Θενχ. 
Σν απίζηεπην είλαη φηη ν Αβξαάκ, «εμήιζε κε εμεχξσλ πνχ ππάγεη» (Δβξ. 
11/ηα‟ 8). Δλψ νη πεξηζζφηεξνη ηεξαπφζηνινη γλσξίδνπλ γεσγξαθηθά πνχ 
πεγαίλνπλ, ππφ κία άιιε έλλνηα φηαλ θάλνπκε έλα κεγάιν βήκα πίζηεο 
θαη δίλνπκε ηελ θαξδηά καο νινθιεξσηηθά ζηνλ Θεφ, πξαγκαηηθά – ηνπ-
ιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα – δελ γλσξίδνπκε ην πνχ ζα θαηαιήμνπκε (αλ 
θαη γηα ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ έρνπκε ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα). Δάλ 
γλσξίδακε, δελ ζα ρξεηαδφηαλ πίζηε. Έηζη, ππφ κία έλλνηα απηή ε άγλνηα 
κάο βνεζάεη λα δήζνπκε κε πίζηε. 
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη ν Αβξαάκ «πεξηέκελε ηελ πφιηλ ηελ 
έρνπζαλ ηα ζεκέιηα, ηεο νπνίαο ηερλίηεο θαη δεκηνπξγφο είλαη ν Θεφο» 
(εδ. 10). Ο Αβξαάκ είρε απηή ηε κεγάιε εηθφλα ζην λνπ ηνπ θαη ήμεξε πσο 
απηφ πνπ ηνλ πεξίκελε ζην ηέινο άμηδε φ,ηη θη αλ αληηκεηψπηδε εδψ, νπνη-
εζδήπνηε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. 
Ήμεξε φηη ήηαλ «μέλνο θαη παξεπίδεκνο επί ηεο γεο» (εδ. 13). Ο θφζκνο 
καο θαη ε δσή καο εδψ, φζν πνιχηηκε θη αλ είλαη, δελ είλαη ην παλ. Καη 
θπζηθά ην κεγαιχηεξν παξάδεηγκα πίζηεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ήηαλ ε 
ζπζία πνπ πξνζπκνπνηήζεθε ν Αβξαάκ λα πξνζθέξεη, θαηφπηλ εληνιήο 
ηνπ Θενχ, ζην φξνο Μνξηά. 
ΚΔΦΖ: Πψο έρεηε βηψζεη ην λα πξνρσξάηε κε πίζηε; Πνηεο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησ-
πίζαηε θαη πνηεο νη ραξέο; Ση ην δηαθνξεηηθφ ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε, έρνληαο απνθηή-
ζεη πιένλ εκπεηξία; 
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Τεηάρηη 8 Ιοσλίοσ 
 

ΑΒΡΑΑΜ, Ο ΠΔΡΙΖΓΖΣΖ 
 

Μειεηψληαο ηε δσή ηνπ Αβξαάκ βιέπνπκε φηη ε πίζηε ηνπ πεξηιάκβαλε 
θαη ζηηγκέο ακθηβνιίαο θαη απηζηίαο γηα ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Οη πξφγνλνη 
ηνπ Αβξαάκ ήηαλ εηδσινιάηξεο (Ναπή 24/θδ‟ 2), θαη πηζαλφλ απηφ λα ε-
μεγεί γηαηί δελ είρε πάληα πιήξε εκπηζηνζχλε ζηε δχλακε ηνπ Θενχ. Γχν 
θνξέο έδεημε δεηιία θαη δήηεζε απφ ηε άξα λα πεη ηε κηζή αιήζεηα (Γέλ. 
12/ηβ‟ 11-13, 20/θ‟2). Δλψ φηαλ έκαζε φηη ζα απνθηνχζε γην απφ ηε άξα, 
γέιαζε (Γέλ. 17/ηδ‟ 17). Ο Κχξηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Αβξαάκ παξά ηα 
ειαηηψκαηά ηνπ, επεηδή αθξηβψο ν Αβξαάκ αθέζεθε ζηνλ Κχξην γηα λα 
ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Έηζη, ν Κχξηνο κπφξεζε λα κνξθψζεη ηνλ ραξαθηή-
ξα Σνπ. 
Ο Κχξηνο άιιαμε ηνλ Αβξαάκ κέζα απφ ηηο πεξηεγήζεηο. Σν ηαμίδη απφ 
κφλν ηνπ είλαη κία κνξθή εθπαίδεπζεο. Κάλεη ηνλ άλζξσπν δεθηηθφ ζε 
λέεο ηδέεο θαη ζε επθαηξίεο γηα αιιαγή. Σν νδνηπνξηθφ πξνο ηελ Ηεξνπζα-
ιήκ ήηαλ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην θνκκάηη ηεο ιαηξείαο ησλ Ηζξαειη-
ηψλ. Οη αιιαγέο πνπ βίσλαλ νη πξνζθπλεηέο θαζψο δηέλπαλ απνζηάζεηο, 
ζηε δηαλπθηέξεπζε, ζηελ ηξνθή, ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε 
ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο αλζξψπνπο, ελίζρπαλ ηελ πίζηε ηνπο. Ζ ια-
ηξεία κε ηηο ζπζίεο θαη ηηο πξνζθνξέο, ηνπο ρνξνχο θαη ηνπο ςαικνχο, 
βνεζνχζαλ ην ιαφ ηνπ Θενχ λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο πα-
ξαδφζεηο ηνπ. 
ην ηαμίδη ηνπ απφ ηε γελέηεηξά ηνπ Οπξ κέρξη ηνλ εληαθηαζκφ ηνπ ζηε 
Υεβξψλ, ν Αβξαάκ επηζθέθζεθε ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. 
Σα πην ζεκαληηθά θαη κεηαξξπζκηζηηθά θαη ηεξαπνζηνιηθά ζπκβάληα ηεο 
δσήο ηνπ ζπλδένληαη κε ηα ηαμίδηα ηνπ. 
Πνηα πλεπκαηηθά δηδάγκαηα είρε ν Αβξαάκ ζηα παξαθάησ κέξε; 
Μνξέρ ζηε πρέκ (Γέλ. 12/ηβ‟ 6,7)………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
Υεβξψλ (Γέλ. 13/ηγ‟ 18-14/ηδ‟ 20)……………………………………………... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
Μακβξή (Γέλ. 18/ηε‟ 1, 20-33)……………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
ξνο Μνξηά (Γέλ. 22/θβ‟ 1-14)………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
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Πέμπηη 9 Ιοσλίοσ 
 

ΑΒΡΑΑΜ: ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟ ΓΙΚΟ ΣΟΤ ΠΙΣΙ 
 

Γηαβάζηε Γέλ. 18/ηε‟ 18,19. Πνηα ζεκαληηθά δηδάγκαηα απνξξένπλ απφ 
απηά ηα εδάθηα γηα ηελ πίζηε θαη ηελ ππεξεζία ηνπ Αβξαάκ ζηνλ Θεφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..... 
«Ο Θεφο θάιεζε ηνλ Αβξαάκ λα γίλεη δάζθαινο ηνπ ιφγνπ Σνπ, ηνλ έθιε-
με λα γίλεη ν παηέξαο ελφο κεγάινπ έζλνπο, επεηδή ήμεξε φηη ν Αβξαάκ 
ζα δίδαζθε ηα παηδηά ηνπ θαη ην ζπηηηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ 
Θενχ. Καη απηφ πνπ έδσζε ηε δχλακε ζηε δηδαρή ηνπ Αβξαάκ, ήηαλ ε 
επηξξνή ηεο ίδηαο ηεο δσήο ηνπ. Σα κέιε ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηάο ηνπ π-
πεξέβαηλαλ ηηο ρίιηεο ςπρέο. Πνιιά απφ απηά ήηαλ ήδε αξρεγνί νηθνγε-
λεηψλ, θαη δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ είραλ πξφζθαηα πξνζειπηηζζεί απφ 
ηελ εηδσινιαηξία.» Δ. Υνπάηη, Δ. ζ. 176. 
Οη ηεξαπνζηνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη πην επηηπρεκέλεο φηαλ ππν-
ζηεξίδνληαη απφ κία νηθνγελεηαθή δσή πνπ είλαη ζε αξκνλία κε ην ζέιεκα 
ηνπ Θενχ. ηελ Αγία Γξαθή θαη ζηελ ηζηνξία ηεο εθθιεζίαο βιέπνπκε φηη 
νη πξψηεο Υξηζηηαληθέο εθθιεζίεο ήηαλ εθθιεζίεο θαη‟ νίθνλ, θαη θαηά βά-
ζε, νηθνγελεηαθέο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Αβξαάκ 
θιήζεθε απφ ηνλ Θεφ, ήηαλ ιφγσ ηνπ φηη θαηεχζπλε ηνλ νίθν ηνπ ζην 
δξφκν ηνπ Κπξίνπ. Ο ζθνπφο ηνπ Θενχ ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ίδηνο κ‟ απ-
ηφλ ζηελ απνζηνιή, δειαδή «λα θάκλε ηηο δηθαηνζχλελ θαη θξίζελ» (Παξ. 
21/θα‟ 3). 
θεθζείηε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ Αβξαάκ έδεημε ηελ πίζηε 
θαη ηελ αθνζίσζή ηεο ζηνλ Κχξην. Γείηε γηα παξάδεηγκα Δβξ. 11/ηα‟ 
11,20. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Φπζηθά ζηελ Αγία Γξαθή βξίζθνπκε θαη παξαδείγκαηα πηζηψλ αλζξψ-
πσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δελ αθνινχζεζαλ ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ. 
Χζηφζν, ην λφεκα ησλ εδαθίσλ είλαη μεθάζαξν: ε πίζηε θαη ην παξάδεηγ-
κα ηνπ Αβξαάκ ήηαλ ηφζν δπλαηά πνπ ην ζπίηη ηνπ έκαζε λα «θπιάμεη ηελ 
νδφλ ηνπ Κπξίνπ» (Γέλ. 18/ηε‟ 19). 
ΚΔΦΖ: «Να θπιάμεη ηελ νδφλ ηνπ Κπξίνπ.» Ση ζεκαίλεη απηή ε θξάζε γηα ζαο; Πψο 
κπνξνχκε λα «θπιάμνπκε ηελ νδφ ηνπ Κπξίνπ»; 
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Παραζκεσή 10 Ιοσλίοσ                    Γύζη ηλίοσ: 20:50’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ:  
 
«Ο Θεφο θάιεζε ηνλ Αβξαάκ, ηνλ επλφεζε θαη ηνλ ηίκεζε, θαη ε πηζηφηεηα 
ηνπ παηξηάξρε έγηλε θσο ζηνπο ιανχο φισλ ησλ ρσξψλ φπνπ θαηνίθεζε. 
Ο Αβξαάκ δελ απνκνλψζεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Γηαηήξεζε 
θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο βαζηιείο ησλ γεηηνληθψλ εζλψλ θαη κεξηθνί απφ 
απηνχο ηνπ θέξζεθαλ κε κεγάιν ζεβαζκφ. Ζ αθεξαηφηεηα θαη ε αθηιαπηία 
ηνπ, ε γελλαηφηεηα θαη ε θαινθαγαζία ηνπ παξίζηαλαλ ην ραξαθηήξα ηνπ 
Θενχ. ηε Μεζνπνηακία, ζηε Υαλαάλ, ζηελ Αίγππην, αθφκε θαη ζηνπο 
θαηνίθνπο ησλ νδφκσλ, ν Θεφο ηνπ νπξαλνχ απνθαιχθζεθε κέζν ηνπ 
αληηπξνζψπνπ Σνπ.» Δ. Υνπάηη, Π.Π. ζ. 349. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Γηα ρηιηάδεο ρξφληα ε ηζηνξία ηνπ Αβξαάκ θαη ηνπ Ηζαάθ ζην φξνο 
Μνξηά ζπγθινλίδεη ηνπο πηζηνχο, αιιά θαη θαηαθξνλείηε θαη ριεπάδεηε 
απφ εθείλνπο πνπ ηελ ζεσξνχλ ζθιεξή θαη βάξβαξε. Γηαβάζηε μαλά ηελ 
ηζηνξία ζηε Γέλ. 22/θβ‟. Ση καζήκαηα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απ‟ απ-
ηήλ; Ση καο δηδάζθεη γηα ηνλ ηαπξφ θαη ην ηξνκεξφ θφζηνο ηεο ακαξηίαο; 
Ση καο δηδάζθεη γηα ηε ζσηεξία εθ πίζηεσο; Γηαηί απηή ε ηζηνξία πξνβιε-
καηίδεη πνιινχο; 
2.  Γηαβάζηε Γέλ. 12/ηβ‟ 11-13, 20/θ‟ 2 ηηο δχν αλαθνξέο φπνπ ν Αβξαάκ, 
ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ, έδεημε απηζηία. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ 
απηέο ηηο ηζηνξίεο; 
3.  Έλα απφ ηα πην γλσζηά εδάθηα ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη ην Γέλ. 15/ηε‟ 
6. Ση ιέεη; ε πνηα πεξίπησζε εηπψζεθαλ απηά ηα ιφγηα; Πψο ρξεζηκν-
πνηείηαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε; (Γείηε Ρσκ. 4/δ‟ 3, Γαι. 3/γ‟ 6, Ηαθ. 2/β‟ 23) 
Ση καο δηδάζθεη γηα ηελ πίζηε, ηα έξγα, θαη ηελ ζσηεξία; 
4.  Αλαθέξεηε νξηζκέλνπο πηζηνχο ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δελ αθν-
ινχζεζαλ «ηελ νδφ ηνπ Κπξίνπ». Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ ηηο 
ηζηνξίεο ηνπο πνπ ζα βνεζήζεη εκάο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο καο λα 
είκαζηε πηζηνί ζηνλ Κχξην; 
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11 Ιοσλίοσ – 17 Ιοσλίοσ                                            Σάββαηο απόγεσμα 
 

3. ΔΝΑ ΑΠΡΟΓΟΚΖΣΟ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 
 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καη πνιινί ιεπξνί ήζαλ επί Διηζζαίνπ ηνπ πξνθήηνπ ελ ησ 
Ιζξαήι, θαη νπδείο απηψλ εθαζαξίζζε, εηκή Νεεκάλ ν χξνο.» Λνπθά 4/δ’ 27.  
 

Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Β‟ Βαζ. 5/ε‟, Μάξθ. 1/α‟ 
40-45, Β‟ Βαζ. 2/β‟ 1-15, Ησάλ. 15/ηε‟ 5, Ρσκ. 6/ο‟ 4-11, Ρσκ. 6/ο‟ 1. 
 
Σν βηβιίν ησλ Βαζηιέσλ θαιχπηεη ηελ ηζηνξία ησλ βαζηιείσλ ηνπ Ηζξαήι 
απφ ην 970-560 π.Υ., φπνπ θαηαγξάθνληαη δξακαηηθά γεγνλφηα θαη πνιη-
ηηθέο αλαηαξάμεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ιαφ ηνπ Θενχ. ‟ απηέο ηηο αλαθν-
ξέο βξίζθνπκε ηηο ηζηνξίεο ηνπ Ζιία θαη ηνπ Διηζζαίε, δχν κεγάισλ πξν-
θεηψλ ηνπ Θενχ ησλ νπνίσλ νη πεξηπέηεηεο έρνπλ ραξαρζεί ζην λνπ κη-
θξψλ θαη κεγάισλ φισλ ησλ γελεψλ. 
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο δηαθνλίαο 
ηνπ Διηζζαίε θαη ηνπ Ηεζνχ. ηηο δηαθνλίεο θαη ησλ δχν, λεθξνί αλαζηήζε-
θαλ, ιεπξνί θαζαξίζζεθαλ, θαη πεηλαζκέλνη ρφξηαζαλ απφ ειάρηζηεο πν-
ζφηεηεο ηξνθήο. 
Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα εμεηάζνπκε έλα απφ απηά ηα ζαχκαηα: ηελ ζεξα-
πεία ηνπ Νεεκάλ – ελφο πινχζηνπ θαη ηζρπξνχ εηδσινιάηξε ν νπνίνο, 
κέζα ζηε κεγάιε ηνπ αλάγθε, βίσζε ηε δχλακε ηνπ δσληαλνχ Θενχ θαη 
απηφ σο απνηέιεζκα κίαο αλαπάληερεο καξηπξίαο. 
Μεηαμχ ησλ πνιιψλ πλεπκαηηθψλ αιεζεηψλ πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ζ‟ 
απηήλ ηελ αλαθνξά, ζα δνχκε θαη έλα πξφηππν πνιηηηζκηθήο καξηπξίαο 
ελ κέζσ δηεζλψλ εληάζεσλ θαη δηακαρψλ. Δπίζεο, ζα δνχκε πψο ιεη-
ηνπξγεί ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. 
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Κσριακή 12 Ιοσλίοσ 
 

ΣΑ ΔΙΥΔ ΟΛΑ… ΟΜΧ 
Β’ Βαζιλεών 5/ε’ 1 

 
‟ απηφ ην εδάθην δίλνληαη ηέζζεξηο ηίηινη ή πεξηγξαθέο γηα ηνλ Νεεκάλ, 
ηνπνζεηψληαο ηνλ πνιχ ςειά ζηελ θνηλσλία ηεο πξίαο. Δίρε κεγάιε 
επηξξνή ζηνλ βαζηιηά Αξάκ, θαηείρε πςειή ζέζε, θαη ήηαλ ην δεμί ρέξη 
ηνπ βαζηιηά ζε ζξεζθεπηηθά θαη ζηξαηησηηθά δεηήκαηα (εδ. 18). Δπίζεο, 
ήηαλ πνιχ πινχζηνο (εδ. 5). 
Χζηφζν, ζην εδάθην 1 ππάξρεη έλα κεγάιν «φκσο». ιε ε δχλακε θαη ε 
ηηκή ηνπ Νεεκάλ επηζθηάζηεθε απφ ηελ πην ηξνκεξή αζζέλεηα ηεο επνρήο 
ηνπ, ηελ ιέπξα πνπ επηζθίαδε φια ηνπ ηα θαηνξζψκαηα. Αιιά απηή ηνπ ε 
δπζηπρία ήηαλ πνπ ηνλ έθεξε ζε επαθή κε ηνλ πξνθήηε ηνπ Θενχ θαη 
ηειηθά πίζηεςε ζηνλ αιεζηλφ Θεφ. 
Γηαβάζηε Μάξθν 1/α‟ 40-45, Λνπθά 8/ε‟ 41-56 θαη Μάξθν 2/β‟ 1-12. Πέξα 
απφ ηελ πξνθαλή ζαπκαηνπξγηθή ζεξαπεία απφ ηνλ Ηεζνχ, ηη άιιν θνηλφ 
παξνπζηάδνπλ απηέο νη αλαθνξέο; Ση είλαη απηφ πνπ έθεξε απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο ζηνλ Ηεζνχ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Σα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη νη ηξαγσδίεο ηεο δσήο θάλνπλ ηνπο αλ-
ζξψπνπο πην δεθηηθνχο ζηελ πλεπκαηηθή αιήζεηα θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 
Θενχ. Φπζηθέο, ςπρνινγηθέο, πνιηηηθέο, ή άιιεο θαηαζηξνθέο, θάλνπλ ηνλ 
άλζξσπν πην δεθηηθφ ζην Θετθφ ζηνηρείν. Πξνζσπηθέο απψιεηεο, εζληθέο 
θαηαζηξνθέο, θαη πφιεκνη, είλαη θπξίσο ηα θίλεηξα πνπ θάλνπλ ηνπο αλ-
ζξψπνπο λα αλαδεηνχλ κία δχλακε ηζρπξφηεξε απφ ηε δηθή ηνπο. Σν επ-
αγγέιην παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πξφνδν ζε πεξηνρέο φπνπ νη άλζξσπνη 
αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο δπζθνιίεο.  
ΚΔΦΖ: Απφ ηε κία πιεπξά ν Νεεκάλ έκνηαδε λα ηα έρεη φια, θαη απφ ηελ άιιε ήηαλ 
έλαο θαηαξξαθσκέλνο άλδξαο δίρσο ειπίδα. Τπφ κία έλλνηα θαη εκείο είκαζηε ζαλ ηνλ 
Νεεκάλ, θαζψο θαη ζηε δσή καο ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο επράξηζηεο αιιά θαη δπζάξε-
ζηεο. Πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο γηα λα παξακείλνπκε 
ελσκέλνη κε ηνλ Κχξην; 
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Γεσηέρα 13 Ιοσλίοσ 
 

ΔΝΑ ΑΠΡΟΓΟΚΖΣΟ ΜΑΡΣΤΡΑ 
 
Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 1-7. Ση ζπκβαίλεη εδψ; Γηαηί νη χξηνη άθνπζαλ ηα 
ιφγηα κίαο ζθιάβαο; Ση κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε απφ απηφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
ηελ Αγία Γξαθή δελ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο απηφ ην θνξίηζη 
ήηαλ ζην ζπίηη ηεο, αιιά ην ζίγνπξν είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ηξάβεμε 
ηελ πξνζνρή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Νεεκάλ. θεθηείηε: βαζηζκέλνο ζηα ιφ-
γηα κίαο λεαξήο ζθιάβαο, ν πινχζηνο θαη ηζρπξφο ζηξαηεγφο κεηαθέξεη 
ηα ιφγηα ηεο ζην βαζηιηά ηνπ θαη παίξλεη ηελ άδεηα ηνπ λα πάεη ζηε ρψξα 
ηεο. Καη επηπιένλ, παίξλεη καδί ηνπ δψξα γηα λα ηα δψζεη ζηνλ πξνθήηε. 
Δίλαη ζίγνπξν φηη ζπλέβεζαλ πξάγκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκε-
λν. πσο θαη λα έρεη, κία κηθξή Δβξαηνπνχια, ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ 
γλσξίδνπκε αιιά μέξνπκε φηη είρε αξπαρζεί απφ ην ζπίηη ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα κίαο πξηαθήο επηδξνκήο, έγηλε φξγαλν ηνπ Θενχ ζηελ πεξηνρή 
ηεο πξίαο. Υσξίο λα θξαηήζεη θαθία γη‟ απηφ πνπ ηεο ζπλέβε, κνηξάζηε-
θε κε ζάξξνο ηελ πίζηε ηεο γηα ηελ αλαιινίσηε δχλακε ηνπ Θενχ πνπ 
εθδεισλφηαλ κέζσ ηνπ Διηζζαίε ζηε ακάξεηα (εδ. 3). πσο ν Γαληήι 
θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ζηελ Βαβπιψλα, έηζη θαη απηή κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ηεο κεηέηξεςε απηήλ ηελ αληημνφηεηα ζε κέζν γηα λα δνμαζηεί ην φλνκα 
ηνπ Θενχ, θαη έηζη ν Θεφο κεηέηξεςε ηελ αηρκαισζία ηεο ζε επθαηξία λα 
κνηξαζηεί ηελ πίζηε ηεο. χκθσλα κε ηελ Δ. Υνπάηη: «Ζ δηαγσγή ηεο αηρ-
κάισηεο κηθξήο θφξεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ζπκπεξηθεξφηαλ ζην εη-
δσινιαηξηθφ εθείλν ζπηηηθφ, είλαη κία δπλακηθή καξηπξία ηεο αμίαο πνπ 
απνδίδεηαη ζηελ αξρηθή νηθνγελεηαθή δηαπαηδαγψγεζε.» Π.Β. ζ. 169. 
Ση καο ιέεη απηφ γηα ην πψο ε πίζηε καο, ε δσή καο θαη νη πξάμεηο καο 
κπνξνχλ λα ειθχζνπλ ηνπο άιινπο ζε καο θαη ζηηο αιήζεηεο πνπ καο έρεη 
εκπηζηεπζεί ν Θεφο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Σν εθπιεθηηθφ ζ‟ απηήλ ηελ ηζηνξία είλαη ε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά ηνπ Ηζ-
ξαήι φηαλ έιαβε ηελ επηζηνιή. «Θεφο είκαη εγψ… λα ηαηξεχζσ άλζξσ-
πνλ απφ ηεο ιέπξαο απηνχ;» Σα ιφγηα ηνπ δείρλνπλ πφζν δχζθνιε ήηαλ 
απηή ε αζζέλεηα θαη πσο κφλν έλα ζαχκα κπνξνχζε λα θέξεη ηε ζεξα-
πεία. κσο ε επηζηνιή ππνδήισλε ηελ πξνζδνθία φηη ν βαζηιηάο ζα έ-
θεξλε ηε ζεξαπεία – πξάγκα αδχλαηνλ. Έηζη, ππέζεζε φηη απηφ ήηαλ κία 
πξφθαζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα κε ηε πξία. 
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Τρίηη 14 Ιοσλίοσ 
 

ΔΛΙΑΙΔ, Ο ΠΡΟΦΖΣΖ 
 
Ζ δηαθνλία ηνπ πξνθήηε Διηζζαίε ηνλ 9

ν
 αη. π.Υ. παξνπζηάδεηαη ζε 18 

γεγνλφηα επεθηεηλφκελα ζε κία πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ 50 ρξφλσλ. Δίρε 
ηελ εγεζία ζηε ζρνιή ησλ πξνθεηψλ θαη ην έξγν ηνπ ήηαλ θαηά θχξην 
ιφγν δεκφζην. Πεξηιάκβαλε ζεκεία θαη ζαχκαηα, ηφζν ζε πξνζσπηθφ 
φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ο Διηζζαίε ήηαλ έλαο πξνθήηεο ηνπ νπνίνπ ε 
ζπκβνπιή θαη ε βνήζεηα δεηήζεθε απφ θάζε θνηλσληθή ηάμε. 
Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 2/β‟ 1-15. Ση καζαίλνπκε γηα ηελ θιήζε θαη ηε δηαθνλία 
ηνπ Διηζζαίε; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Αλακθίβνια, ν Διηζζαίε θιήζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη είρε θάπνηεο ηδηαίηεξεο 
εκπεηξίεο πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ θιήζε ηνπ. Εεηψληαο «δηπιάζηα κεξίδα 
Πλεχκαηνο», αλαγλψξηδε φηη γηα ηε δηαθνλία ηνπ ρξεηαδφηαλ Θετθή δχλα-
κε, γηαηί ρσξίο απηήλ ζα ήηαλ αλήκπνξνο. Απηφο ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ 
είρε ήδε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ησλ ιφγσλ πνπ ν Ηεζνχο είπε 
πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα: «Δγψ είκαη ε άκπεινο, ζεηο ηα θιήκαηα. Ο 
κέλσλ ελ εκνί θαη εγψ ελ απηψ, νχηνο θέξεη θαξπφλ πνιχλ, δηφηη ρσξίο 
εκνχ δελ δχλαζζε λα θάκεηε νπδέλ» (Ησάλ. 15/ηε‟ 5). Δίλαη έλα κάζεκα ην 
νπνίν, αλεμαξηήηνπ ηεο ζέζεο καο ζην έξγν ηνπ Κπξίνπ, πξέπεη φινη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε. 
πσο βιέπνπκε, απηή ε δχλακε ηνχ δφζεθε. Έηζη, ν Διηζζαίε έδεημε φηη 
είρε κία ζπλεηδεηνπνηεκέλε θαη εηιηθξηλή θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο 
θιήζεο ηνπ φηαλ είπε ζηνλ βαζηιηά: «Αο έιζε ηψξα πξνο εκέ, θαη ζέιεη 
γλσξίζεη φηη είλαη πξνθήηεο ελ ησ Ηζξαήι» (Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 8).  
Δίλαη επίζεο ηδηαίηεξν φηη απηφο ν ζηξαηεγφο, καδί κε ηε ζπλνδεία ηνπ 
εκθαλίζηεθαλ κε φιε ηνπο ηε δφμα ζην, θαηά πάζα πηζαλφηεηα κηθξφ θαη 
ιηηφ ζπίηη ηνπ Διηζζαίε. Ο Διηζζαίε σζηφζν δελ έδεημε λα εληππσζηάδε-
ηαη. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ βγήθε θαλ λα ζπλαληήζεη απηφλ ηνλ ηζρπξφ επη-
ζθέπηε αιιά ηνπ κεηέθεξε ηελ εληνιή κε ηνλ κελπηή! Ζ απάληεζε ζην 
κεγάιν ηνπ απηφ ηαμίδη απφ ηελ Γακαζθφ ήηαλ ε θνθηή εληνιή λα πάεη λα 
πιπζεί ζηνλ Ηνξδάλε πνηακφ. Χζηφζν, ζπλνδεπφηαλ απφ κία ππφζρεζε: 
«θαη…ζέιεηο θαζαξηζζή» (εδ. 10). 
Αλακθίβνια, ε ππεξεθάλεηα απηνχ ηνπ άλδξα θαηαξξαθψζεθε. Πηζαλφλ, 
φκσο, απηφο λα ήηαλ θαη ν ζθνπφο. 
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Τεηάρηη 15 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΝΔΔΜΑΝ 
 
Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 11-14. Ση καο δηδάζθεη απηή ε αλαθνξά γηα ηνλ Νε-
εκάλ θαη ηα καζήκαηα πνπ έπξεπε λα πάξεη; Ση κπνξνχκε λα δηδαρηνχκε 
εκείο απφ φια απηά; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Δάλ ν πξνθήηεο Διηζζαίε είρε βγεη λα ζπλαληήζεη ηνλ Νεεκάλ θαη ηνπ 
δεηνχζε λα θάλεη δηάθνξα ηειεηνπξγηθά φπσο ζπλεζηδφηαλ ζηηο εηδσιν-
ιαηξηθέο ζξεζθείεο, ν Νεεκάλ δελ ζα δίζηαδε. Γχν ζεκεία φκσο ηνλ πξφ-
ζβαιιαλ. ρη κφλν δελ βγήθε ν πξνθήηεο λα ηνλ ζπλαληήζεη, αιιά θαη 
ηνπ ππέδεημε ηνλ Ηνξδάλε πνηακφ σο ην κέξνο φπνπ ζα ζεξαπεπφηαλ 
απφ ηελ ιέπξα ηνπ. 
Ο Νεεκάλ είρε δίθην. Ο Διηζζαίε ζα έπξεπε λα είρε βγεη γηα λα ηνλ ραηξε-
ηίζεη. Δπίζεο, ηα πνηάκηα ηεο Γακαζθνχ ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξα θαζψο 
θαη ηα λεξά ηνπο ήηαλ θαζαξφηεξα απφ ηα ιαζπσκέλα λεξά ηνπ Ηνξδάλε. 
Χζηφζν, κέζσ ηνπ Διηζζαίε, ν Θεφο θαηεχζπλε ηνλ Νεεκάλ ζηνλ Ηνξδάλε, 
ζε έλαλ πνηακφ ηνπ Ηζξαήι. Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο είρε σο 
ζθνπφ, πξψηνλ, λα θαλεί φηη ππήξρε πξνθήηεο ηνπ αιεζηλνχ Θενχ ζηνλ 
Ηζξαήι, θαη δεχηεξνλ, φηη ν Θεφο αληακείβεη ηελ πηζηφηεηα. 
Οη δνχινη ηνπ Νεεκάλ ηνλ έπεηζαλ λα ππνηαρζεί ζηελ Θετθή εληνιή θαη λα 
δνθηκάζεη. Θα πξέπεη λα ήηαλ δχζθνιν γηα ηνλ Νεεκάλ λα θαηαπηεί ηελ 
πεξεθάληα ηνπ θαη λα αθνχζεη κία κηθξή ζθιάβα, έλαλ μέλν πξνθήηε πνπ 
δελ ηνλ ζεβάζηεθε, θαη ηέινο ηνπο ππεξέηεο ηνπ. Παξφια απηά, δεηνχζε 
απεγλσζκέλα ηελ ζεξαπεία ηνπ. 
«Σφηε θαηέβε θαη εβπζίζζε επηάθηο εηο ηνλ Ηνξδάλελ, θαηά ηνλ ιφγνλ ηνπ 
αλζξψπνπ ηνπ Θενχ, θαη ε ζαξμ απηνχ απνθαηέζηε σο ζαξμ παηδίνπ 
κηθξνχ, θαη εθαζαξίζζε» (Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 14). 
Γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ Νεεκάλ απαηηνχληαλ πίζηε θαη ππνρσξεηηθφηεηα. 
Μφιηο λίθεζε ηελ ππεξεθάληα ηνπ θαη ζπκκνξθψζεθε ζην ζέιεκα ηνπ 
Θενχ βνπηψληαο εθηά θνξέο ζηα λεξά ηνπ Ηνξδάλε, ζεξαπεχζεθε.  
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Ρσκ. 6/ο’ 4-11. Πψο ε ηζηνξία ηνπ Νεεκάλ αληηθαηνπηξίδεη θάπνηεο 
απφ ηηο αξρέο πνπ δηαβάδνπκε ζ’ απηά ηα εδάθηα; Πψο έρεηε βηψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ηεο «λέαο δσήο» ζηνλ Υξηζηφ; 
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Πέμπηη 16 Ιοσλίοσ 
 

ΔΝΑ ΝΔΟ ΠΙΣΟ 
 
«Σψξα εγλψξηζα φηη δελ είλαη Θεφο ελ πάζε ηε γε, εηκή ελ ησ Ηζξαήι. 
ζελ ηψξα δέρζεηη, παξαθαιψ, δψξνλ παξά ηνπ δνχινπ ζνπ» (Β‟ Βαζ. 
5/ε‟ 15). Με πνηνλ ηξφπν απηά ηα ιφγηα κάο βνεζάλε λα δνχκε ηελ εκπεη-
ξία ηεο ζσηεξίαο; Γείηε Απνθ. 14/ηδ‟ 12, Α‟ Ησάλ. 5/ε‟ 2,3, Ρσκ. 6/ο‟ 1. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Ο Νεεκάλ ζα κπνξνχζε λα επηζηξέςεη θαηεπζείαλ απφ ηνλ Ηνξδάλε ζηε 
Γακαζθφ κεηά ηε ζεξαπεία ηνπ. Χζηφζν, σο έλδεημε επγλσκνζχλεο, ε-
πέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ πξνθήηε θαη απηή ηε θνξά ζπλαληήζεθε θαη κε 
ηνλ Διηζζαίε. Ζ νκνινγία ηνπ φηη ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι είλαη ν Κπξίαξρνο 
ηνπ θφζκνπ είλαη ην βαζηθφ ζέκα ηεο Αγίαο Γξαθήο. Απηά ηα ιφγηα πνπ 
εηπψζεθαλ απφ έλαλ εηδσινιάηξε είλαη απφ ηα πην δπλαηά ζεκεία ηεο 
Παιαηάο Γηαζήθεο. Ζ πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ Νεεκάλ ηνλ βνήζεζε λα 
θαηαιάβεη πσο έπξεπε λα απνθηήζεη ζηελή ζρέζε κε ηνλ Θεφ ηνπ Ηζ-
ξαήι. Ο πξνθήηεο ήηαλ Ηζξαειίηεο, ν πνηακφο ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο 
ηνπ Ηζξαήι, θαη ν αξηζκφο επηά ζπλδέεηαη κε ηνλ Γεκηνπξγφ Θεφ. 
ηνλ Νεεκάλ έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ε αιεζηλή πί-
ζηε: Έιαβε θάηη πνπ πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη απφ κφλνο 
ηνπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Διηζζαίε αξλήζεθε ηα δψξα ηνπ (Β‟ Βαζ. 
5/ε‟ 16) ήηαλ γηα λα δείμεη φηη θαλείο δελ κπνξεί νχηε λα θεξδίζεη νχηε λα 
αγνξάζεη ηελ ζσηεξία, ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθφ δψξν Θετθήο ράξεο. 
Σελ ίδηα ζηηγκή, ε πξνζπκία ηνπ Νεεκάλ λα δψζεη δψξα ζηνλ Διηζζαίε 
είλαη αληαπφθξηζε πίζηεο, έδεημε επγλσκνζχλε γη‟ απηφ πνπ ηνπ δφζεθε. 
Ο Διηζζαίε αξλήζεθε ηα δψξα αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Α-
βξαάκ, ν νπνίνο αξλήζεθε ηηο ακνηβέο πνπ ηνπ πξφζθεξαλ νη εηδσινιά-
ηξεο βαζηιείο φηαλ ηνπο έζσζε, ψζηε λα κελ κπνξέζεη θαλείο λα πεη «Δ-
γψ επινχηηζα ηνλ Άβξακ» (Γέλ. 14/ηδ‟ 23). Ο Διηζζαίε ήμεξε πσο αλ δε-
ρφηαλ ηα δψξα ζα θαηέζηξεθε ην κάζεκα πνπ έπξεπε λα πάξεη ν Νεε-
κάλ. Ζ ζεξαπεία ηνπ ήηαλ έξγν ηνπ Θενχ θαη πξάμε ράξεο. 
«Αο έρνπκε απηφ ην ζεκείν μεθάζαξν ζην λνπ καο: Δθφζνλ απνδερφκα-
ζηε ηνλ Υξηζηφ σο Λπηξσηή, πξέπεη λα Σνλ απνδερφκαζηε θαη σο Κπξί-
αξρν. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε βεβαηφηεηα θαη πιήξε εκπηζηνζχλε ζηνλ 
Υξηζηφ σο σηήξα καο εάλ δελ Σνλ αλαγλσξίδνπκε σο Βαζηιηά καο θαη 
δελ ππαθνχκε ζηηο εληνιέο Σνπ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δείρλνπκε ηελ ππν-
ηαγή καο ζηνλ Θεφ. Έηζη ε πίζηε καο είλαη εηιηθξηλήο, είλαη πίζηε πνπ ε-
λεξγεί. Δλεξγεί κε αγάπε.» Δ. Υνπάηη, Faith and Works, ζ. 16. 
ΚΔΦΖ: Βιέπνπλ νη άιινη ζηε δσή ζαο λα εθδειψλεηαη ε αγάπε ηνπ Θενχ γηα φζα έρεη 
θάλεη γηα εζάο κέζσ ηνπ Υξηζηνχ; 
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Παραζκεσή 17 Ιοσλίοσ                                 Γύζη ηλίοσ: 20:46’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ:  
«Αηψλεο κεηά πνπ ν Νεεκάλ επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ ζηε πξία, ζσκαηη-
θά ζεξαπεπκέλνο θαη πλεπκαηηθά κεηαιιαγκέλνο, ε ζαπκάζηα πίζηε ε-
παηλέζεθε απφ ην σηήξα ζαλ παξάδεηγκα γηα φινπο εθείλνπο νη νπνίνη 
ηζρπξίδνληαη φηη ππεξεηνχλ ην Θεφ. Ο σηήξαο δήισζε: «Πνιινί ιεπξνί 
ήζαλ επί Διηζαίνπ ηνπ πξνθήηνπ ελ ησ Ηζξαήι, θαη νπδείο απηψλ εθαζα-
ξίζζε, εηκή Νεεκάλ ν χξηνο.» (Λνπθά 4:27). Ο Θεφο πξνζπέξαζε ηνπο 
πνιινχο ιεπξνχο ζηνλ Ηζξαήι, επεηδή ε απηζηία ηνπο είρε θιείζεη ηε ζχ-
ξα ηεο αγαζνεξγίαο γη‟ απηνχο. Έλαο εηδσινιάηξεο επγελήο, ν νπνίνο 
ππήξμε πηζηφο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ν νπνίνο έλησ-
ζε ηελ αλάγθε πνπ είρε γηα βνήζεηα, ζηα κάηηα ηνπ Θενχ ήηαλ πεξηζζφηε-
ξν άμηνο ηεο επινγίαο Σνπ απφ ηνπο θαηαηξπρνκέλνπο ηνπ Ηζξαήι πνπ 
είραλ αγλνήζεη θαη είραλ πεξηθξνλήζεη ηα ζεφδνηα πξνλφκηά ηνπο. Ο 
Θεφο εξγάδεηαη γη‟ απηνχο πνπ εθηηκνχλ ηελ εχλνηά Σνπ θαη αληαπνθξίλν-
ληαη ζην θσο πνπ ηνπο ζηέιλεη ν Οπξαλφο.» Δ. Υνπάηη, Π.Β, ζ. 173, 174. 
«Ζ ρήξα ηεο αξεπηά θαη ν Νεεκάλ ν χξηνο δνχζαλ ζχκθσλα κε ην θσο 
πνπ γλψξηδαλ. Γη‟ απηφ θαη ζεσξήζεθαλ δηθαηφηεξνη απφ ηνλ ιαφ ηνπ 
Θενχ πνπ είρε απνζηαηήζεη απφ Απηφλ, ζπζηάδνληαο ηηο αξρέο ηνπ γηα 
ηελ άλεζε θαη ηηο θνζκηθέο ηηκέο.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 367. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ: 
1.  Πνιινί έρνπλ αλαξσηεζεί ηη ζπλέβε κε ηνλ Νεεκάλ κεηά ηε ζεξαπεία 

ηνπ. ην Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 17-19 ν Νεεκάλ θάλεη κία κεγάιε νκνινγία πίζηεο, 
«δηφηη ν δνχιφο ζνπ δελ ζέιεη πξνζθέξεη εηο ην εμήο νινθαχησκα νπδέ 
ζπζίαλ εηο άιινπο ζενχο, παξά κφλνλ εηο ηνλ Κχξηνλ» (εδ. 17). Ακέζσο 
κεηά φκσο ιέεη, «πεξί ηνχηνπ ηνπ πξάγκαηνο αο ζπγρσξήζε ν Κχξηνο 
ηνλ δνχινλ ζνπ, φηη, φηαλ εηζέξρεηαη ν θχξηφο κνπ εηο ηνλ νίθνλ ηνπ 
Ρηκκψλ δηά λα πξνζθπλήζε εθεί, θαη ζηεξίδεηαη επί ηελ ρείξα κνπ, θαη 
εγψ θιίλσ εκαπηφλ ελ ησ νίθσ ηνπ Ρηκκψλ, ελψ θιίλσ εκαπηφλ ελ ησ 
νίθσ ηνπ Ρηκκψλ, ν Κχξηνο αο ζπγρσξήζε ηνλ δνχινλ ζνπ πεξί ηνπ 
πξάγκαηνο ηνχηνπ» (εδ. 18). Ση ππνλνεί ε απάληεζε ηνπ Διηζζαίε; Μέ-
ρξη πνην ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη ππνκνλεηηθνί θαη λα δείρλνπλ θαηα-
λφεζε νη Υξηζηηαλνί ηεξαπφζηνινη κε ηνπο λενθψηηζηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ 
έξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ πεξηβάιινλ; 

2.  Ζ ζεξαπεία θαη ε ζσηεξία ηνπ Νεεκάλ ήξζαλ ιφγσ ηεο πίζηεο πνπ 
εθδειψζεθε κε ηηο πξάμεηο ηνπ. πδεηήζηε ηε ζρέζε κεηαμχ πίζηεο θαη 
έξγσλ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο βαζηθνχο αιιά ζπ-
λάκα θαη δηαθνξεηηθνχο ηνπο ξφινπο ζηε ζσηεξία; 
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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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Πέμπηη 23 Ιοσλίοσ 
 

Ο ΘΡΖΝΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 
 

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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Παραζκεσή 24 Ιοσλίοσ                            Γύζη ηλίοσ: 20:42’ 
 
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; 
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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 Παξνπ-
ζία ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ είλαη θνληά. Ζ έιεπζή Σνπ ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηνπ 
θφζκνπ θαη ζα εδξαηψζεη ηελ αηψληα βαζηιεία ηνπ Θενχ, φπσο αλαθέξε-
ηαη 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 πί-
ζηεο 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 ηεξαπνζηνιη-
θή δξαζηεξηφηεηα. ε απηφ κπνξνχκε λα δνχκε ην πψο ρξεζηκνπνίεζε ν 
Κχξηνο θάπνηα απφ ηα παηδηά Σνπ γηα λα δψζνπλ καξηπξία ζε αλζξψ-
πνπο 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 απνθηή-
ζνπλ 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 εδά-
θηα; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
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 π-
πνζηήξηδε ζηε ιαηξεία ηνπο ζηνλ Θεφ, αιιά θαη πνιιέο θνξέο ηνπο ελα-
ληηψλνληαλ 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 ε-
δάθηα γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Γαληήι πνπ ηνλ θαηέζηεζε έλα ηφζν ζπνπ-
δαίν 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 εηδσινια-
ηξηθά 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 ια-
ηξεία 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 ζπ-
κπαηξηψηεο ηνπ ηνλ Θεφ πνπ απάληεζε ζηελ πξνζεπρή ηνπο (Γαλ. 2/β‟ 
20-23), εξκήλεπζε ην φλεηξν ηνπ βαζηιηά θαη έδσζε καξηπξία γηα ηελ ε-
μνπζία 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, ζηά-
ζεθαλ 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 Re-
view and Sabbath Herald, 3 Μαΐνπ 1892. 
Ση νκνινγεί γηα κία αθφκε θνξά ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξ φζνλ αθν-
ξά 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 πηψ-
ζε 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 ιπ-
πεξφ 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 ζαηξά-
πεο 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 πξαγκαηη-
θφηεηα σο ζηφρν κφλν ηνλ Γαληήι. Σειηθά, ν Γαληήι ξίρηεθε ζηνλ ιάθθν 
κε ηα ιηνληάξηα, αιιά ν Θεφο ηνλ ειεπζέξσζε – θάηη ην νπνίν ήηαλ αδχ-
λαηνλ λα θάλεη ν βαζηιηάο. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Γαληήι πξνθάιεζε ηέ-
ηνηα 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 εθπιεθηη-
θή 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 θά-
πνηα 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‟ 14-
16). 
Οη εζραηνινγηθέο πξνθεηείεο ηνπ Ηεζνχ ζην Μαηζ. 24/θδ‟ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο πξνθεηείεο ηνπ Γαληήι. Σν «βδέιπγκα ηεο εξεκψζεσο» πνπ πξνιέ-
ρζεθε απφ ηνλ Γαληήι (Γαλ. 11/ηα‟ 31, 12/ηβ‟ 11) εμεγήζεθε εθηελέζηεξα 
απφ ηνλ Ηεζνχ θαη ηνπνζεηήζεθε ζηηο κέξεο Σνπ θαη ιίγα ρξφληα αξγφηε-
ξα. Γελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην φηη ν Ηεζνχο ζπλέδεζε ην βηβιίν ηνπ 
Γαληήι κε ηνλ έζραην θαηξφ, επεηδή ν Γαληήι ζε πνιιά ζεκεία αλαθέξε-
ηαη 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 επη-
ζηξέςεη. 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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Πέμπηη 30 Ιοσλίοσ 
 

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 πεξηβάι-
ινλ. Δπηπιένλ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Θενχ, κπφξεζαλ λα απνθηήζνπλ ζε-
καληηθέο ζέζεηο ζ‟ απηέο ηηο μέλεο ρψξεο. ινη ηνπο έδεζαλ κία δεκηνπξ-
γηθή, 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 απνηε-
ιεζκαηηθνί ηεξαπφζηνινη γηα ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι. Ζ καξηπξία ζηελ εμνξία 
πεξηιάκβαλε ηαπεηλή παξνπζία θαη δξαζηήξηα δηαθήξπμε. 
 

Δζζήξ Γαλίει 

1. Γελ ηελ ήμεξαλ σο Ηνπδαία 1. Ήμεξαλ φηη ήηαλ Ηνπδαίνο 

2. Κξάηεζε ηε ζξεζθεία ηεο θξπθή 2. Φαλέξσζε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ 
πεπνηζήζεηο 

3. Ο Θεφο πξνζηάηεςε εθείλε θαη 
ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

3. Ο Θεφο πξνζηάηεςε απηφλ θαη 
ηνπο θίινπο ηνπ 

4. Έδσζε ηελ καξηπξία ηεο ζε 
πςειά ηζηάκελα πξφζσπα γηα λα 
ζψζεη ηε δηθή ηεο δσή θαη ηνπ ιανχ 
ηεο 

4. Έδσζε ηε καξηπξία ηνπ ζε πςε-
ιά ηζηάκελα πξφζσπα γηα λα ζψ-
ζεη ηε δηθή ηνπ δσή θαη άιισλ αλ-
ζξψπσλ 

5. πλέβαιιε ζηελ εδξαίσζε ηεο 
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο ηεο 
ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο 

5. Έκκεζα, επεξέαζε ηνλ Βαζηιηά 
Κχξν λα επηηξέςεη ζηνπο εμφξη-
ζηνπο 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 ελεξγε-
ηηθνί 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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Παραζκεσή 31 Ιοσλίοσ                            Γύζη ηλίοσ: 20:36’ 
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ:  
«Πιήζε άιισλ ζα θιεζνχλ ζε κία επξχηεξε ππεξεζία. Οιφθιεξνο ν θφ-
ζκνο 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 κεηαδψ-
ζνπκε, 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 πξν-
γλσξίδεη ην κέιινλ; Γηα παξάδεηγκα, πξνζέμηε πψο ζ‟ απηά ηα ηξία θεθά-
ιαηα 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 εηδσ-
ινιάηξεο ηελ αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ηνπο. Πνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηή-
ξα ηνπο ελίζρπζαλ ηελ αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ηνπο; Με πνηνλ ηξφπν ν 
ραξαθηήξαο θαη ε πηζηφηεηα θάλνπλ ζηνπο άιινπο πην ηζρπξή ηελ καξηπ-
ξία, 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 πξέ-
πεη 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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1 Ασγούζηοσ – 7 Ασγούζηοσ                Σάββαηο απόγεσμα 
 

6. ΔΘΖΡ ΚΑΙ ΜΑΡΑΓΟΥΑΙΟ 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Γηφηη, εάλ ζησπήζεο δηφινπ ελ ησ θαηξψ ηνχησ, ζέιεη ειζεί 
άιινζελ αλαςπρή θαη ζσηεξία εηο ηνπο Ινπδαίνπο, ζπ δε θαη ν νίθνο ηνπ παηξφο ζνπ 
ζέιεηε απνιεζζή· θαη ηηο εμεχξεη εάλ ζπ ήιζεο εηο ηελ βαζηιείαλ δηά ηνηνχηνλ θαηξφλ 
νπνίνο νχηνο;» Δζζήξ 4/δ’ 14. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Δζζήξ 1-10/α‟ – η‟, Α‟ 
Κνξ. 9/ζ‟ 19-23, Ησάλ. 4/δ‟ 1-26, Πξάμ. 17/ηδ‟ 26, Μαηζ. 22/θβ‟ 21, Ρσκ. 
1/α‟ 18-20. 
 
Ζ Δζζήξ είρε κία πνιχ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξε θαη επηθίλδπλε απνζηνιή 
ζηελ πνιηηηθή ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ απνζηνιή ηεο ηελ πεξηέ-
πιεμε ζε κία ζεηξά έληνλσλ αληηζέζεσλ. Ήηαλ νξθαλή, κέινο ηεο εζληθήο 
θαη ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο ζηελ ρψξα πνπ ήηαλ ε ππεξδχλακε ηεο 
επνρήο, θαη έγηλε ζχδπγνο ηνπ Πέξζε βαζηιηά. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα 
έλα παξακχζη φπνπ ε θησρή θνπέια έγηλε πινχζηα, αιιά ζα ιέγακε φηη 
απφ ηελ αθάλεηα απηή ε θνπέια δέρζεθε κία πνιχ ζεκαληηθή απνζηνιή. 
ηελ αξρή έπξεπε λα δηαθηλδπλεχζεη θαη λα εξγαζηεί κπζηηθά. Αξγφηεξα 
φκσο, αλαγθάζηεθε λα απνθαιχςεη πιήξσο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ πίζηε 
ηεο. 
Ζ ηνικεξή καξηπξία ηεο ζηελ απιή ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο, κε ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ μαδέξθνπ θαη ζεηνχ παηέξα ηεο, Μαξαδνραίνπ, έθεξε 
ηελ ζσηεξία ηνπ ιανχ ηεο, ηελ εμχςσζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα, θαη 
πξνθάιεζε ηνλ ζαπκαζκφ φιεο ηεο απηνθξαηνξίαο.  
Χο απνηέιεζκα ηεο πίζηεο ηεο, ε γλψζε γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ δηαδφζεθε 
ζηνπο θαηαθηεηέο ηνπο. Παξφηη δελ πξφθεηηαη γηα κία «ηππηθή» ηεξαπν-
ζηνιηθή ηζηνξία, ε αθήγεζε γηα ηελ Δζζήξ θαη ηνλ Μαξαδνραίν παξνπ-
ζηάδεη ελδηαθέξνπζεο αξρέο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε ηε ζεκα-
ζία ηεο καξηπξίαο ζε ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο. 
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Κσριακή 2 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΔΘΖΡ ΣΖΝ ΠΔΡΙΑ 
 

Γηαβάζηε Δζζήξ 1/α‟ 2-20. Ση ζπκβαίλεη εδψ; Πνηα ζεκεία απηήο ηεο η-
ζηνξίαο είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε; (Καζψο δηαβάδεηε λα ζπκάζηε 
φηη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο δελ αλαθέξνληαη.) 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζ γηνξηή ηνπ βαζηιηά Αζνπήξε, δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο πξνο ηηκή ησλ 
αμησκαηνχρσλ ηνπ, δείρλεη ππεξβνιηθή αθφκε θαη γηα θάπνηνλ κε ηέηνηα 
πνιηηηθή δχλακε. Ζ αζπιιφγηζηε θαηαλάισζε αιθνφι (Δζζήξ 1/α‟ 7,8) 
ήηαλ αζπλήζηζηε, επεηδή ην πνηφ ζηηο επίζεκεο γηνξηέο ζπλήζσο ειεγρφ-
ηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηα ήζε. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζφ-
ισζε ηελ θξίζε ηνπ βαζηιηά ζε ζεκείν πνπ δήηεζε απφ ηε ζχδπγφ ηνπ 
Αζηίλ λα δηαζθεδάζεη ηνπο κεζπζκέλνπο θαιεζκέλνπο ηνπ. Απηφ έζημε ηελ 
αμηνπξέπεηα ηεο σο ζπδχγνπ θαη κέινπο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. πνηα 
θη αλ ήηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θηλδχλεπε λα ράζεη ηε ζέζε ηεο, θαη έηζη ε 
ζαξξαιέα επηινγή ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηεο ελψπηνλ ηνπ 
απηνθξάηνξα, πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ δχλακε ηνπ θαινχ 
πνπ έρεη κία γπλαίθα κε αξρέο, αθφκε θαη κέζα ζε κία αλδξνθξαηνχκελε 
βαζηιηθή απιή. 
Χζηφζν, εκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Δζζήξ. ην Δζζήξ 
2/β‟ 3 θαίλεηαη φηη απηέο νη γπλαίθεο δελ ελεξγνχζαλ κε δηθή ηνπο ζέιεζε. 
Ο βαζηιηάο εμέδσζε ην δηάηαγκα θαη ε Δζζήξ έπξεπε λα παξνπζηαζηεί. 
Δάλ αξλνχηαλ, πνηνο μέξεη πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα! 
Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 19-23. Πψο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο 
αξρέο απηέο ζε φζα ζπλέβεζαλ ζηελ Δζζήξ; Ή κήπσο δελ εθαξκφδν-
ληαη; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
ΚΔΦΖ: Μέρξη ηψξα εξσίδα είλαη ε Αζηίλ, ε νπνία θαη εμαθαλίδεηαη απφ ηελ ηζηνξία. Η 
ζεκλφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηηο αξρέο ηεο, άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ Δζζήξ. Ωζηφζν, ε 
πξνάζπηζε ησλ αξρψλ καο δελ έρεη πάληνηε αίζην ηέινο. Γηαηί πξέπεη λα κέλνπκε ζηα-
ζεξνί ζηηο αξρέο καο αθφκε θη αλ δελ μέξνπκε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεψλ 
καο; 
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Γεσηέρα 3 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΔΘΖΡ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ 
 
Γηαβάζηε Δζζήξ 2/β‟ 10,20. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ε εζληθφηεηα ή ε ζξε-
ζθεπηηθή πεπνίζεζε πξέπεη λα θξχβνληαη, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα δηάζηεκα; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Γηαβάζηε Ησάλ. 4/δ‟ 1-26 ηελ ηζηνξία ηνπ Ηεζνχ θαη ηεο ακαξείηηζζαο. 
Γηαηί ν Ηεζνχο ηεο είπε ηφζν θαζαξά φηη είλαη ν Μεζζίαο φηαλ ζηνλ ιαφ 
Σνπ δελ ήηαλ ηφζν άκεζνο; Πψο απηή ε πεξηθνπή κάο βνεζάεη λα θαηα-
ιάβνπκε ηα ιφγηα ηνπ Μαξαδνραίνπ ζηελ Δζζήξ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Γχν θνξέο ν Μαξαδνραίνο δήηεζε απφ ηελ Δζζήξ λα κελ απνθαιχςεη 
ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Απηφ πξνβιεκάηηζε νξηζκέλνπο 
ζρνιηαζηέο, νη νπνίνη ακθηζβήηεζαλ ηελ αλάγθε γηα ζπγθάιπςε ζηνηρεί-
σλ, δεδνκέλνπ φηη εθείλε ηελ επνρή νη Ηνπδαίνη δελ απεηινχληαλ. Γελ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη κάξηπξαο ηνπ Θενχ ζηνπο εηδσινιάηξεο κε ην λα πεη 
θαλεξά πνηνλ Θεφ ιάηξεπε; Απφ ηελ άιιε φκσο, ζα κπνξνχζε λα πεη 
θαλείο φηη σο Ηνπδαία δελ ήηαλ ηφζν αμηφπηζηε ζηελ Πεξζηθή απιή θαη κε 
ην λα θαλέξσλε ηελ εζληθφηεηά ηεο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε 
ζηνλ βαζηιηά γηα λα παξαθαιέζεη γηα ην ιαφ ηεο. Χζηφζν, ν Μαξαδνραίνο 
πξνεηδνπνηεί ηελ Δζζήξ λα κελ απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο πξηλ ηελ 
θαηάιιειε ζηηγκή. Ζ Αγία Γξαθή δελ καο απνθαιχπηεη ηνλ ιφγν, σζηφ-
ζν, απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Ηεζνχ κπνξνχκε λα δνχκε φηη δελ ρξεηάδεηαη 
πάληνηε λα ηα απνθαιχπηνπκε φια απφ ηελ αξρή. Ζ ζχλεζε είλαη αξεηή. 
Δλησκεηαμχ, γηαηί ν Ηεζνχο κίιεζε αλνηθηά ζηε ακαξείηηζζα θαη φρη ζην 
ιαφ Σνπ; 
«Ο Υξηζηφο ήηαλ πνιχ επηθπιαθηηθφο φηαλ κηινχζε κ‟ εθείλνπο. Απηφ πνπ 
δελ είρε αλαθνηλψζεη ζηνπο Δβξαίνπο θαη πνπ αξγφηεξα είρε δηαηάμεη 
ζηνπο καζεηέο λα θξαηήζνπλ κπζηηθφ, (ηε Μεζζηαληθή Σνπ ηδηφηεηα) ην 
απνθάιπςε ζ‟ απηήλ. Ο Ηεζνχο έβιεπε φηη ε γπλαίθα εθείλε ζα ρξεζηκν-
πνηνχζε ηε γλψζε ηεο γηα λα θέξεη θαη άιινπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ρά-
ξε Σνπ.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ.159. 
ΚΔΦΖ: Βξεζήθαηε πνηέ ζε κία θαηάζηαζε φπνπ ζεσξήζαηε ζπλεηφ λα κελ πείηε πνιιά 
γηα ηελ πίζηε θαη ην πηζηεχσ ζαο; Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη ζαο; Ση ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε 
δηαθνξεηηθά, εάλ ζέιαηε λα αιιάμεηε θάηη; 
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Τρίηη 4 Ασγούζηοσ 
 

«ΓΙΑ ΣΟΙΟΤΣΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΤΣΟ» 
Δζθήρ 2/β’ 19 - 5/ε’ 8 

 

ην Δζζήξ 3/γ‟ 1-5 ε ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο αξρίδεη θαη μεηπιίγεηαη. Ο Μα-
ξαδνραίνο, έλαο Ηνπδαίνο – ηεξψληαο ηελ εληνιή ελαληίνλ ηεο εηδσινια-
ηξίαο – αξλείηαη λα πξνζθπλήζεη ηνλ Ακάλ, έλαλ θνηλφ άλζξσπν. Δμνξγη-
ζκέλνο ν Ακάλ πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ ηξφπν λα ηνλ εθδηθεζεί. Μέζσ 
ησλ πξάμεψλ ηνπ, ν Μαξαδνραίνο έδσζε καξηπξία ζηνπο εηδσινιάηξεο 
γηα ηνλ αιεζηλφ Θεφ. 
Πνηα αηηηνινγία ρξεζηκνπνίεζε ν Ακάλ γηα λα εμαθαλίζεη ηνπο Ηνπδαίνπο 
απφ ηελ απηνθξαηνξία; Ση καο δείρλεη απηφ γηα ην πφζν εχθνιν είλαη λα 
αθήζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο λα καο ηπθιψζνπλ θαη λα κελ δνχκε 
ηελ αλζξψπηλε πιεπξά; Δζζήξ 3/γ‟ 8-13, δείηε επίζεο Πξάμ. 17/ηδ‟ 26. 
…..………………………………………………………………………………… 
ηαλ ην ζρέδην ηνπ Ακάλ απνθαιχθζεθε, ν Μαξαδνραίνο εμέθξαζε θα-
λεξά ηε ζιίςε ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κνλαδηθή Ηνπδατθή ζξεζθεπηηθή 
ηειεηή πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Δζζήξ: «δηέζρηζε ηα ηκάηηα απηνχ 
θαη ελεδχζε ζάθθνλ ελ ζπνδψ… θαη εβφα κεηά βνήο κεγάιεο θαη πηθξάο» 
(Δζζήξ 4/δ‟ 1). ην κεηαμχ, ε Δζζήξ πξνεηνηκαδφηαλ λα αληηκεησπίζεη 
ηελ θαηεγνξία ηνπ Ακάλ. Θα ήηαλ ε Ηνπδαία πνπ ζα παξαβίαδε ηνλ Πεξ-
ζηθφ λφκν κπαίλνληαο απξφζθιεηε κε γελλαηφηεηα ζηνλ ζξφλν ηνπ βαζη-
ιηά, κε ζθνπφ λα μεζθεπάζεη ηελ κεραλνξξαθία ηνπ Ακάλ. Ο βαζηιηάο 
ηελ δέρηεθε θαη απνδέρηεθε ηελ πξφζθιεζή ηεο γηα γεχκα. Σψξα ε Δ-
ζζήξ εγείηαη ηνπ δξάκαηνο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Ηνπδαίνη εμφξηζηνη ζε 
φιε ηελ Πεξζία. ‟ απηήλ ηελ ηζηνξία, ε Δζζήξ έδεημε απηαπάξλεζε θαη 
εξσηζκφ (Δζζήξ 4/δ‟ 16), δηαθξηηηθφηεηα (Δζζήξ 5/ε‟ 8), θαη θνπξάγην 
(Δζζήξ 7/δ‟ 6). 
«Μέζσ ηεο βαζίιηζζαο Δζζήξ, ν Κχξηνο ειεπζέξσζε κε ζαπκαηνπξγηθφ 
ηξφπν ην ιαφ Σνπ. Σε ζηηγκή πνπ φια έδεηρλαλ φηη ηίπνηα δελ κπνξνχζε 
λα ηνπο ζψζεη, ε Δζζήξ θαη νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαλ καδί ηεο αληηκε-
ηψπηζαλ κε λεζηεία θαη πξνζεπρή ηελ θαηάζηαζε, θαη νδήγεζαλ ηνλ ιαφ 
ζηε ζσηεξία. Αλ κειεηήζνπκε ην έξγν απηψλ ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε 
ηνλ ζθνπφ ηνπ Θενχ ζηνλ θαηξφ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κπνξνχκε λα 
πάξνπκε καζήκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζχγ-
ρξνλεο πξνθιήζεηο. Μπνξεί λα κε βξεζνχκε πνηέ ζε ηφζν θξίζηκε θαηά-
ζηαζε φπσο ν ιαφο ηνπ Θενχ ζηελ επνρή ηεο Δζζήξ, αιιά ζπρλά πηζηέο 
γπλαίθεο κπνξεί λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηαπεηλέο ζέζεηο.» Δ. 
Υνπάηη ρφιηα, The SDA Bible Commentary, ηνκ. 3, ζ. 1140. 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Δζζήξ 4/δ’ 14 ηα γλσζηά ιφγηα ηνπ Μαξαδνραίνπ ζηελ Δζζήξ: «Καη 
ηηο εμεχξεη εάλ ζπ ήιζεο εηο ηελ βαζηιείαλ δηά ηνηνχηνλ θαηξφλ νπνίνο νχηνο;» Πψο κπν-
ξεί ε αξρή πίζσ απφ απηά ηα ιφγηα λα βξεη εθαξκνγή θαη ζηε δηθή καο δσή; 
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Τεηάρηη 5 Ασγούζηοσ 
 

ΜΑΡΑΓΟΥΑΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΝ 
 
Γηαβάζηε Δζζήξ 5-8/ε‟-ε‟. Πψο κπφξεζε ε Δζζήξ λα ζψζεη ηνλ ιαφ ηεο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζ αλαθνξά ζηα δχν γεχκαηα πνπ παξέζεζε ε Δζζήξ θέξλνπλ ηελ ηζην-
ξία ζην πην θξίζηκν ζεκείν. Δθεί θαίλεηαη ε ζπνπδαία αλαηξνπή ηεο 
ζθεπσξίαο γηα εζληθή εμφλησζε. ζν εμειίζζεηαη ε ηζηνξία βιέπνπκε ηε 
δηαθνξά ηεο αιεζηλήο ηηκήο θαη ηεο απηφ-εμχςσζεο ελψ αλαθέξεηαη θαη ε 
ηηκσξία ησλ θαθψλ. Οη δνινπινθίεο ζην παξαζθήλην είραλ κεγάιεο ζπ-
λέπεηεο. Ζ Δζζήξ θαη ν Μαξαδνραίνο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζέζε, ηε λνν-
ηξνπία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηηο ππν-
ζρέζεηο ηεο δηαζήθεο ηνπ Θενχ ζην ιαφ Σνπ, γηα λα θέξνπλ ηελ ζσηεξία 
ηνπο. 
Δλησκεηαμχ, παξά ηελ ηαπεηλή ππεξεζία ηνπ, ν Μαξαδνραίνο γλσζην-
πνίεζε ηελ πίζηε ηνπ κε ηελ άξλεζή ηνπ λα πξνζθπλήζεη ηνλ Ακάλ. Ζ 
θίλεζή ηνπ απηή δελ έκεηλε απαξαηήξεηε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ βαζη-
ιηά νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ηνλ κεηαπείζνπλ, σζηφζν εθείλνο αξλή-
ζεθε λα ζπκβηβάζεη ηελ πίζηε ηνπ (Δζζήξ 3/γ‟ 3-5). Απηφ ήηαλ ζίγνπξα 
κία καξηπξία ζηνπο άιινπο. 
Γηαβάζηε Δζζήξ 6/ο‟ 1-3. Ση δηαβάδνπκε γηα ηνλ Μαξαδνραίν; Ση καζαί-
λνπκε απφ ην παξάδεηγκά ηνπ γηα ην πψο πξέπεη λα ελεξγνχλ ηα παηδηά 
ηνπ Θενχ θαη λα δίλνπλ καξηπξία αθφκε θαη φηαλ βξίζθνληαη ζε μέλεο ρψ-
ξεο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Μαξαδνραίνο ήηαλ πηζηφο ζηνλ Κχξην, σζηφζν, έδεημε ππνηαγή θαη 
αθνζίσζε ζηελ εμνπζία ηνπ έζλνπο πνπ βξηζθφηαλ. Αξλήζεθε λα πξν-
ζθπλήζεη έλαλ αλζξψπν, σζηφζν ήηαλ θαιφο πνιίηεο θαη θαλέξσζε ηελ 
δνινπινθία ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά. Έθαλε ην κέξνο ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα 
έθπγε ρσξίο λα πεξηκέλεη θακία αληακνηβή. Ήξζε ν θαηξφο φκσο πνπ απ-
ηή ε θαιή ηνπ πξάμε ακείθζεθε κε ην παξαπάλσ. Σν παξάδεηγκά ηνπ 
εθθξάδεηαη φκνξθα κε ηα παξαθάησ ιφγηα: «Απφδνηε ινηπφλ ηα ηνπ 
Καίζαξνο εηο ηνλ Καίζαξα θαη ηα ηνπ Θενχ εηο ηνλ Θεφλ» (Μαηζ. 22/θβ‟ 
21). 
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Πέμπηη 6 Ασγούζηοσ 
 

ΟΣΑΝ ΟΡΙΜΔΝΟΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΔΓΙΝΑΝ ΙΟΤΓΑΙΟΙ 
 
Γηαβάζηε Δζζήξ 8/ε‟. Δζηηάζηε ηδηαίηεξα ζην εδ. 17. Πψο θαηαλννχκε 
απηφ ην εδάθην ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο καξηπξίαο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Αλακθίβνια ην βηβιίν ηεο Δζζήξ δελ είλαη κία «ηππηθή» ηζηνξία πξνζέγ-
γηζεο θαη επαγγειηζκνχ. Καη παξφια απηά βιέπνπκε ην ίδην ζελάξην λα 
εμειίζζεηαη θαη ζε καο θαζψο βαδίδνπκε πξνο ην ηέινο. Χο απνηέιεζκα 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ βαζηιηά πξνο φθεινο ησλ Ηνπδαίσλ, «πνιινί εθ ησλ 
ιαψλ ηεο γεο έγεηλαλ Ηνπδαίνη δηφηη ν θφβνο ησλ Ηνπδαίσλ επέπεζελ επ' 
απηνχο» (Δζζήξ 8/ε‟ 17). Οξηζκέλνη ζρνιηαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κε-
ηαζηξνθή ηνπο απηή δελ πξέπεη λα ήηαλ εηιηθξηλήο, θαζψο ν θφβνο θαη ε 
αγσλία δελ έρνπλ ρψξν ζηνλ πξνζειπηηζκφ. Δλψ απηή ε ζθέςε έρεη θά-
πνηα δφζε αιήζεηαο, πνηνο μέξεη, αλεμάξηεηα απφ ηα θίλεηξα πνπ είραλ 
αξρηθά, πψο αληαπνθξίζεθαλ απηνί νη άλζξσπνη αξγφηεξα ζην έξγν ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο βιέπνληαο ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ηεο πίζηεο ηνπο ζε 
ζρέζε κε ηελ πίζηε θαη ηελ ιαηξεία ζηνλ έλαλ θαη αιεζηλφ Θεφ; 
Γηαβάζηε Ρσκ. 1/α‟ 18-20. Πψο απηέο νη έλλνηεο εθαξκφδνληαη ζ‟ απηνχο 
ηνπο αλζξψπνπο, δεδνκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Σν πξψην δηάηαγκα, ελαληίνλ ησλ Ηνπδαίσλ, επέβαιιε ηε ζαλάησζε ησλ 
Ηνπδαίσλ αιιά θαη ηελ αξπαγή ησλ ππαξρφλησλ ηνπο (Δζζήξ 3/γ‟ 13). 
Έηζη, φηαλ νη Ηνπδαίνη πήξαλ ηελ άδεηα λα ζθνηψζνπλ ηνπο ερζξνχο ηνπο, 
κπνξνχζαλ θαη εθείλνη λα πάξνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο (Δζζήξ 8/ε‟ 11). 
Χζηφζν, ηξεηο θνξέο ζην βηβιίν ηεο Δζζήξ (9/ζ‟ 10, 15, 16) αλαθέξεη φηη 
νη Ηνπδαίνη δελ πήξαλ ιάθπξα. Παξφηη δελ αλαθέξεηαη ν ιφγνο, ην φηη ην-
λίδεηαη ηξεηο θνξέο δείρλεη ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζ‟ απηήλ ηελ ελέξγεηα. 
Πνιχ πηζαλφ λα κελ πήξαλ ιάθπξα σο έλδεημε φηη νη ελέξγεηέο ηνπο ήηαλ 
απνηέιεζκα απηνάκπλαο θαη φρη πιενλεμίαο. 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξνχκε λα βεβαησζνχκε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ζηελ καξηπξία καο πνπ 
ζα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ακθηζβεηήζνπλ ηα θίλεηξά καο; Γηαηί απηφ είλαη ηφζν ζε-
καληηθφ; 
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Παραζκεσή 7 Ασγούζηοσ                                Γύζη ηλίοσ: 20:28’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Π.Β. ζ. 413-417. 
 
«Σν δηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ ιανχ ηνπ Θενχ ησλ εζράησλ 
εκεξψλ, ζα κνηάδεη πνιχ κε εθείλν πνπ εμέδσζε ν Αζζνπήξεο ελαληίνλ 
ησλ Ηνπδαίσλ. ήκεξα νη ερζξνί ηεο πξαγκαηηθήο εθθιεζίαο βιέπνπλ ζηε 
κηθξή νκάδα πνπ ηεξεί ην άββαην ηεο ηεηάξηεο εληνιήο, έλα Μαξαδν-
ραίν ζηελ πχιε. Ο απνδηδφκελνο απφ ην ιαφ ηνπ Θενχ ζεβαζκφο πξνο 
ην λφκν Σνπ, απνηειεί κία ζπλερή επίπιεμε γη‟ απηνχο πνπ έρνπλ απνβά-
ιεη ην θφβν ηνπ Κπξίνπ θαη πνδνπαηνχλ ην άββαηφ Σνπ.» Δ. Υνπάηη, 
Π.Β. ζ. 417. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Ση νκνηφηεηεο κπνξνχκε λα βξνχκε ζην δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ηφηε 
γηα ηνπο Ηνπδαίνπο κε απηφ πνπ ζα εθδνζεί ζηηο έζραηεο εκέξεο, ην «ρά-
ξαγκα ηνπ Θεξίνπ»; 
2.  Σφζν νη Ηνπδαίνη φζν θαη νη Υξηζηηαλνί, είραλ ακθηβνιίεο γηα ην εάλ ην 
βηβιίν ηεο Δζζήξ έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαλφλα ηεο Παιαηάο 
Γηαζήθεο. Αξρηθά δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ηεο θνη-
λφηεηαο πνπ αλέζπξε ηνπο παπχξνπο ηεο Νεθξάο Θάιαζζαο, νχηε ζηελ 
Παιαηά Γηαζήθε ησλ εθθιεζηψλ ηεο αξραίαο Σνπξθίαο θαη ηεο πξίαο. Σν 
φλνκα ηνπ Θενχ δελ εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Δζζήξ, ελψ γίλνληαη πε-
ξίπνπ 190 αλαθνξέο ζηνλ εηδσινιάηξε βαζηιηά. Γελ γίλεηαη θακία αλα-
θνξά ζε πξνζεπρέο, ζπζίεο ζην λαφ ή ζε ιαηξεία παξφηη γίλεηαη αλαθνξά 
ζηε λεζηεία. Σέινο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ έκθαζε ηεο δηαζήθεο 
ζηε ζπγρψξεζε θαη ζην έιενο. Καη παξφια απηά, ν Κχξηνο ζπκπεξηέιαβε 
ην βηβιίν απηφ ζηνλ θαλφλα. Γηαηί; Ση ζπνπδαία πλεπκαηηθά καζήκαηα 
κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα ην πψο ελεξγεί ν Θεφο γηα ην θαιφ καο, 
αθφκε θαη ζε πνιχ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο; 
3.  πδεηήζηε πεξηζζφηεξν γχξσ απφ ηελ ηδέα φηη νξηζκέλεο θνξέο νη 
ηεξαπφζηνινη θαηά ηελ πξνζέγγηζή ηνπο δελ κηιάλε αλνηθηά γηα ηελ ηαπ-
ηφηεηα θαη ην έξγν ηνπο. Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε, η-
δηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο; Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο πνπ είλαη 
ερζξηθέο πξνο ηνλ Υξηζηηαληζκφ, νη Υξηζηηαλνί είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζην 
λα αλαθέξνπλ πνηνη είλαη. Δάλ δελ είλαη ζσζηφ λα απνθαιχςνπκε ακέ-
ζσο ηελ ηαπηφηεηά καο, πψο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ρσξίο λα πνχκε 
ςέκαηα ή λα απαηήζνπκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο; 
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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; 



 
54 

Παραζκεσή 14 Ασγούζηοσ                                  Γύζη ηλίοσ: 20:20’  
 
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; 
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15 Ασγούζηοσ – 21 Ασγούζηοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 
 

8. ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ 
 

 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Ιδνχ, ν δνχινο κνπ, ηνλ νπνίνλ έθιεμα, ν αγαπεηφο κνπ, εηο ηνλ 
νπνίνλ ε ςπρή κνπ επεξεζηήζε.·Θέισ ζέζεη ην Πλεχκα κνπ επ' απηφλ, θαη ζέιεη 
εμαγγείιεη θξίζηλ εηο ηα έζλε.» Μαηζαίνλ 12/ηβ’ 18. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Ησάλ. 4/δ‟ 4-30, Μαηζ. 
8/ε‟ 5-13, Μάξθν 5/ε‟ 1-20, Μαηζ. 15/ηε‟ 21-28, Λνπθ. 17/ηδ‟ 11-19, Ησάλ. 
12/ηβ‟ 20-32. 
 
Πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Ηεζνχο κεγάισζε ζηε Γαιηιαία 
πνπ ήηαλ γλσζηή θαη σο «Γαιηιαία ησλ εζλψλ» (Μαηζ. 4/δ‟ 15), επεηδή 
ζηελ πεξηνρή ππήξραλ πνιινί εζληθνί. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 
Σνπ, πξηλ μεθηλήζεη ηε δεκφζηα δηαθνλία Σνπ, ν Ηεζνχο ην πέξαζε ζηε 
Ναδαξέη. Υάξε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε Ναδαξέη βξηζθφηαλ θνληά 
ζε κεγάινπο δξφκνπο φπνπ ηαμίδεπαλ νη Ρσκατθέο ιεγεψλεο θαη πνιιά 
εκπνξηθά θαξαβάληα. πλεπψο, ν Ηεζνχο ζα πξέπεη απφ ηα πξψηα ρξφ-
ληα ηεο δσήο Σνπ λα εξρφηαλ πνιιέο θνξέο ζε επαθή κε Δζληθνχο. 
Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ Ναδσξαίσλ (δείηε Λνπθά 4/δ‟ 16-31), ν Ηεζνχο 
επηθεληξψζεθε ζηελ θνζκνπνιίηηθε πφιε ηεο Γαιηιαίαο, ηελ Καπεξ-
λανχκ. Οη επαθέο πνπ είρε κε ηνπο Δζληθνχο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο επε-
ξέαζαλ ζεκαληηθά ηε δηαθνλία θαη ηε δηδαζθαιία Σνπ. Παξφηη εζηίαδε ζην 
Ηζξαήι, εμαθνινπζνχζε λα ελδηαθέξεηαη γηα φινλ ηνλ θφζκν. Μέζα ζηα 
ηξία θαη πιένλ ρξφληα ηεο δηαθνλίαο Σνπ, ήξζε ζε ηνπιάρηζηνλ έμη πεξη-
πηψζεηο ζε άκεζε επαθή κε Δζληθνχο. Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα εμεηά-
ζνπκε κέζα απφ ηα επαγγέιηα ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο. 
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Κσριακή 16 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΑΜΑΡΔΙΣΙΑ 
 
ηελ επνρή ηνπ Ηεζνχ, ην Ηζξαήι ρσξηδφηαλ ζε ηξεηο επαξρίεο: ζηε Γαιη-
ιαία, ζηε ακάξεηα θαη ζηελ Ηνπδαία. Ζ ακάξεηα βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηε 
Γαιηιαία θαη ζηελ Ηνπδαία. Οη ακαξείηεο ιάηξεπαλ ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι, 
αιιά επίζεο θαη μέλνπο ζενχο. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε α-
κάξεηα ήηαλ ηδαληθφ κέξνο γηα λα μεθηλήζνπλ νη απφζηνινη ην ηεξαπνζην-
ιηθφ ηνπο έξγν. 
Γηαβάζηε Ησάλ. 4/δ‟ 4-30. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ ηνλ ηξφπν 
πνπ έδσζε καξηπξία ν Ηεζνχο ζηνπο αιινεζλείο; Πψο μεπέξαζε ν Ηεζνχο 
ηα φξηα ηεο παξάδνζεο γηα λα πξνζεγγίζεη απηήλ ηε γπλαίθα; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζ ακαξείηηζζα γλψξηδε ηελ ηζηνξία ηνπ ιανχ ηεο θαη νη εξσηήζεηο ηεο 
ήηαλ έμππλεο. Μέζσ απηψλ θαηεχζπλε ηε ζπδήηεζε. Χζηφζν, ν Ηεζνχο 
επέιεμε απφ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο δειψζεηο ηεο κφλν φζα ζα ηελ σθε-
ινχζαλ πλεπκαηηθά. Ζ κνλαδηθή ζηηγκή πνπ ν Ηεζνχο άιιαμε ηε ζπδήηε-
ζε ήηαλ φηαλ ηεο δήηεζε λα θέξεη ηνλ ζχδπγφ ηεο, γλσξίδνληαο φηη δελ 
ήηαλ παληξεκέλε θαη φηη ζην παξειζφλ είρε πνιινχο άλδξεο. Φπζηθά, ε 
εξψηεζε απηή βνήζεζε ηνλ Ηεζνχ λα πιεζηάζεη ηε ακαξείηηζζα, φζν 
άβνια θη αλ ηελ έθαλε λα αηζζαλζεί. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο κπφξεζε 
λα δψζεη έληνλε καξηπξία ζε εθείλε. 
Δπίζεο, δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε θαη απηφ πνπ ζπλέβε ζην Ησάλ. 
4/δ‟ 27. Οη καζεηέο εμεπιάγεζαλ πνπ είδαλ ηνλ Ηεζνχ λα κηιάεη κε κία 
μέλε γπλαίθα. Ο Ηεζνχο παξέβεθε θάπνηεο Ηνπδατθέο ζπλήζεηεο: πξψηνλ, 
δήηεζε απφ κία ακαξείηηζζα λα ηνπ δψζεη λεξφ, θαη δεχηεξνλ, ήηαλ κφ-
λνο καδί ηεο. ην Ηζξαήι δελ επηηξεπφηαλ λα κείλεη έλαο άλδξαο κφλνο κε 
κία γπλαίθα, εθηφο εάλ ήηαλ ζπγγελείο. Ο Ηεζνχο ηεξνχζε ηηο Ηνπδατθέο 
παξαδφζεηο ζην Ηζξαήι. Χζηφζν, ζηε ακάξεηα δελ βξηζθφηαλ ζε Ηνπδατ-
θφ έδαθνο, θαη έηζη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο Ηνπδατθέο πα-
ξαδφζεηο – παξφηη φπσο μέξνπκε ν Ηεζνχο δηαρψξηζε ηηο αλζξψπηλεο 
παξαδφζεηο απφ ηηο εληνιέο θαη ηα δηαηάγκαηα ηνπ Θενχ. 
ΚΔΦΖ: Πφζν καθξηά είζηε δηαηεζεηκέλνη λα επεθηαζείηε γηα ηελ δηαθνλία ησλ άιισλ; 
Πφζν καθξηά πξέπεη λα πάηε;   
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Γεσηέρα 17 Ασγούζηοσ 
 

Ο ΔΚΑΣΟΝΣΑΡΥΟ 
 
Γηαβάζηε Μαηζ. 8/ε‟ 5-13 (δείηε επίζεο Λνπθά 7/δ‟ 1-10). Ση καο δηδάζθεη 
απηή ε ηζηνξία γηα ην πψο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ αθφκε θαη νη κεγαιχ-
ηεξεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ράξε ηνπ επαγγειίνπ; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
ηελ Καπεξλανχκ, έλαο Ρσκαίνο Δθαηφληαξρνο πήγε ζηνλ Ηεζνχ. Οη Η-
νπδαίνη κηζνχζαλ ηνπο θαηαθηεηέο Ρσκαίνπο, θαη δελ ήηαλ ιίγνη νη Ρσ-
καίνη πνπ κηζνχζαλ ηνπο Ηνπδαίνπο. Παξά ηνλ κεγάιν πνιηηηζκηθφ θαη 
πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ, ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε ηελ ζηελή ζρέζε 
πνπ είρε απηφο ν Ρσκαίνο κε ηνπο Ηνπδαίνπο. 
χκθσλα κε ηνλ Λνπθά, ν εθαηφληαξρνο δήηεζε απφ ηνπο «πξεζβπηέ-
ξνπο ησλ Ηνπδαίσλ» (Λνπθά 7/δ‟ 3) λα ηνπ θέξνπλ ηνλ Ηεζνχ. Καη ην ζπ-
λαξπαζηηθφ είλαη φηη ην έθαλαλ, πήγαλ θαη δήηεζαλ απφ ηνλ Ηεζνχ λα ζε-
ξαπεχζεη ηνλ δνχιν ηνπ. ην θείκελν δελ αλαθέξεηαη πνηνη ήηαλ απηνί νη 
πξεζβχηεξνη, αιιά απφ φ,ηη θαίλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Ηεζνχ ήηαλ δη-
αθνξεηηθή ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο εγέηεο. 
Δλησκεηαμχ, ν εθαηφληαξρνο ήηαλ άλζξσπνο πίζηεο. Σα ιφγηα ηνπ ζηνλ 
Ηεζνχ, «Δηπέ ιφγνλ, θαη ζέιεη ηαηξεπζή ν δνχινο κνπ» (Μαηζ. 8/ε‟ 8) ήηαλ 
κία κεγάιε καξηπξία ηεο πίζηεο ηνπ ζ‟ Απηφλ. Ο εθαηφληαξρνο, «δελ πε-
ξίκελε πξψηα λα δεη αλ νη ίδηνη νη Ηνπδαίνη ζα δέρνληαλ Δθείλνλ πνπ δηα-
ηείλνληαλ φηη ήηαλ ν Μεζζίαο ηνπο. ηαλ „ην θσο ην αιεζηλφλ, ην νπνίνλ 
θσηίδεη πάληα άλζξσπνλ‟ (Ησάλ. 1/α‟ 9) έιακςε πάλσ ηνπ, εθείλνο έζησ 
θαη απφ καθξηά, δηέθξηλε ηε δφμα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 
289. 
Ο εθαηφληαξρνο θαηαλννχζε θαη ζεβφηαλ ηελ Ηνπδατθή ζξεζθεία θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Ήμεξε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, έλαο Ηνπδαίνο δελ 
επηηξεπφηαλ λα κπεη ζην ζπίηη ελφο Δζληθνχ, θαη γη‟ απηφ δήηεζε απφ ηνλ 
Ηεζνχ λα ηνλ βνεζήζεη απφ καθξηά. Ο δνχινο ηνπ ζεξαπεχζεθε. Ζ πίζηε 
ηνπ Ρσκαίνπ εθαηφληαξρνπ ακείθζεθε. Ο Ηεζνχο είπε φηη ε πίζηε ηνπ έ-
δεηρλε ζηελ εκέξα φπνπ άλζξσπνη απφ φινλ ηνλ θφζκν ζα ελψλνληαλ κε 
ηνπο παηξηάξρεο ηνπ Ηζξαήι ζην ηξαπέδη ηνπ Κπξίνπ. 
ΚΔΦΖ: Απφ απηφ ην ζαχκα βιέπνπκε πσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δελ δηαρψξηζαλ 
ηνπο Ινπδαίνπο απφ απηφλ ηνλ Ρσκαίν. Πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε λα παξακεξίζνπκε 
ηηο φπνηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο καο, ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο άιινπο; 
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Τρίηη 18 Ασγούζηοσ 
 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΕΟΝΣΑ ΣΑ ΓΑΙΜΟΝΙΑ 
 

Γηαβάζηε Μάξθν 5/ε‟ 1-20 θαη Μαηζ. 15/ηε‟ 21-28. Πψο απηέο νη ηζηνξίεο 
κάο βνεζάλε λα θαηαιάβνπκε ην πψο ζρεηηδφηαλ ν Ηεζνχο κε ηνπο εζλη-
θνχο; Πψο θαηαλννχκε ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ ζηελ Υαλαλαία; Δπίζεο, ηη δη-
δάρηεθαλ νη καζεηέο βιέπνληαο ηνλ Ηεζνχ λα δηαθνλεί ζε εθείλνπο πνπ 
δελ άλεθαλ ζηνλ ιαφ ηεο δηαζήθεο; 
.……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
Ζ πεξηνρή ησλ Γαδαξελψλ βξηζθφηαλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο ζάιαζζαο 
ηεο Γαιηιαίαο. ηελ πεξηνρή απηή αξρηθά θπξηαξρνχζαλ νη Έιιελεο, αιιά 
ζηε ζπλέρεηα έγηλε κέξνο ηεο Ρσκατθήο επηθξάηεηαο ζηελ Ηνπδαία. Ήηαλ 
θαλεξφ φηη απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ δαηκνληζκέλνο, θαη ηα δαηκφληα εθδε-
ιψλνληαλ κε ηξνκεξφ ηξφπν. Δίρε απφιπηε αλάγθε Θετθήο βνήζεηαο, ηελ 
νπνία θαη έιαβε. Σν φηη ην ζαχκα απηφ έγηλε ζε πεξηνρή Δζληθψλ, θαίλεηαη 
θαη απφ ηελ χπαξμε ησλ ρνίξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αληίδξαζε ησλ 
θαηνίθσλ νη νπνίνη δήηεζαλ απφ ηνλ Ηεζνχ λα θχγεη απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δεκηάο πνπ είραλ επεηδή ηα γνπξνχληα ηνπο 
πλίγεθαλ. Ο Ηεζνχο, αληίζεηα, δήηεζε απφ ηνλ ζεξαπεπκέλν άλδξα λα 
παξακείλεη. Έπξεπε λα δψζεη ηελ καξηπξία ηνπ ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 
γηα Δθείλνλ, θαη αλακθίβνια, ε αιιαγή ζηε δσή ηνπ ζα ήηαλ πην δπλαηή 
καξηπξία θαη απφ ηα ιφγηα ηνπ. ην επφκελν πεξηζηαηηθφ, έλα θνξίηζη ζηε 
ηδψλα ήηαλ δαηκνληζκέλν (Μαηζ. 15/ηε‟ 22). Ζ κεηέξα ηεο, κία Υαλαλαία, 
ήηαλ κία δσληαλή έλδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάκημεο πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 
πεξηνρή. Οη Υαλαλαίνη είραλ δησρζεί απφ ηε ρψξα φηαλ ν ιαφο Ηζξαήι 
θιεξνλφκεζε ηε γε Υαλαάλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ηεζνχ ηνπ Ναπή. Γηα κία 
αθφκε θνξά βιέπνπκε ηνλ Ηεζνχ λα πξνζεγγίδεη άηνκα θαη εθηφο ηνπ 
ιανχ Ηζξαήι. 
ην δηάινγν πνπ είρε καδί ηεο ν Ηεζνχο ρξεζηκνπνίεζε ζθιεξά ιφγηα, 
παξνκνηάδνληαο ηελ ίδηα θαη ηνλ ιαφ ηεο κε ζθπιηά. Έηζη φκσο δνθηκά-
ζηεθε ε πίζηε ηεο θαη θαλεξψζεθε ε ηαπεηλή ηεο επηζπκία λα ιάβεη ηε 
βνήζεηα πνπ ρξεηαδφηαλ. 
«Ο σηήξαο έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο. Γνθίκαζε ηελ πίζηε ηεο ζ‟ Απηφλ. Με 
ηε ζπκπεξηθνξά Σνπ έδεημε φηη απηή πνπ είρε ζεσξεζεί ζαλ απφβιεηε 
απφ ηνλ Ηζξαήι, δελ ήηαλ πηα κηα μέλε, αιιά έλα παηδί ηεο νηθνγέλεηαο 
ηνπ Θενχ. αλ παηδί, είρε θαη απηή ην πξνλφκην λα ζπκκεηέρεη ζηα δψξα 
ηνπ Παηέξα. Σφηε ν Υξηζηφο ηθαλνπνίεζε ην αίηεκά ηεο θαη νινθιήξσζε 
ην κάζεκα ζηνπο καζεηέο.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 375. 
Δθείλν ην νπνίν ήζειε λα ηνπο δηδάμεη, ήηαλ φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ αληί-
ιεςή ηνπο, ην επαγγέιην δελ πξννξηδφηαλ κφλν ζηνπο Ηνπδαίνπο αιιά θαη 
επεθηεηλφηαλ θαη ζηα άιια έζλε.
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Τεηάρηη 19 Ασγούζηοσ 
 

ΟΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΡΟΙ 
 

Γηαβάζηε Λνπθά 17/ηδ‟ 11-19. Ση δηδάγκαηα ππάξρνπλ γηα καο, αζρέησο 
ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζήο καο; 
..…………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………. 
Απηνί νη δπζηπρηζκέλνη άλδξεο γλψξηδαλ ηνλ Ηεζνχ. Σνλ θάιεζαλ κε ην 
φλνκά Σνπ, εθιηπαξψληαο ηελ επέκβαζή Σνπ. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεη-
σζεί επίζεο είλαη φηη δελ θαζαξίζζεθαλ ακέζσο. Ο Ηεζνχο ηνπο είπε λα 
παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ηεξείο, φπσο αλαθέξεηαη ζην Λεπηη. 14/ηδ‟ 2. Σν φηη 
πήγαλ δείρλεη ηελ πίζηε ηνπο ζ‟ Απηφλ θαη ζηε δχλακή Σνπ λα ηνπο ζεξα-
πεχζεη. 
Χζηφζν, κφλν ν ακαξείηεο εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ Ηεζνχ 
γηα ηε ζεξαπεία ηνπ. Οη ππφινηπνη ελλέα δελ μέραζαλ λα πάλε ζηνπο ηε-
ξείο, αιιά ακέιεζαλ λα επραξηζηήζνπλ ηνλ Θεξαπεπηή ηνπο. Ο ακαξεί-
ηεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηθνπή, γχξηζε πξηλ αθφκε πάεη ζηνπο ηεξείο. 
Παξφηη ζην θείκελν δελ αλαθέξεηαη αλ νη ππφινηπνη ελλέα ήηαλ Ηνπδαίνη, 
ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαλ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ν Λνπθάο αλα-
θέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ακαξείηε, ηνλ νπνίν ν Ηεζνχο απνθάιεζε 
«αιινγελή» (Λνπθά 17/ηδ‟ 18), νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππφινηπνη 
ελλέα ήηαλ Ηνπδαίνη. Αλ θαη νη Ηνπδαίνη δελ είραλ πνιιέο δνζνιεςίεο κε 
ηνπο ακαξείηεο, ε ηξαγσδία ηνπο ηνχο έθαλε λα μεπεξάζνπλ απηέο ηηο 
πξνθαηαιήςεηο. Ζ θνηλή δπζηπρία θαη ε ηξαγσδία, απηφ πνπ ν Albert 
Schweitzer απνθάιεζε «ζπλαδέιθσζε ηεο ζιίςεο», θαηέξξηςε ηνλ εζλη-
θφ θξαγκφ. Ζ θνηλή ηνπο αλάγθε γηα θαζαξηζκφ, ζεξαπεία, θαη ζσηεξία, 
ηνπο έθεξε φινπο καδί ζηνλ Ηεζνχ. 
Παξφια απηά, ν Ηεζνχο δελ ζηφρεπε άκεζα ζηνπο ακαξείηεο θαη ζηνπο 
άιινπο εζληθνχο – «Γελ απεζηάιελ εηκή εηο ηα πξφβαηα ηα απνισιφηα 
ηνπ νίθνπ Ηζξαήι» (Μαηζ. 15/ηε‟ 24). Πξψηα, ήζειε λα εδξαηψζεη κία γεξή 
ηεξαπνζηνιηθή βάζε ζηνπο Ηνπδαίνπο. Με ηε δηαθνλία Σνπ σζηφζν, έδσ-
ζε ζηνπο αθνινχζνπο Σνπ ελδείμεηο φηη ην επαγγέιην έπξεπε λα δηαδνζεί 
ζ‟ φινλ ηνλ θφζκν. Παξφηη απηφ ην ζεκείν έγηλε μεθάζαξν κεηά ηελ αλά-
ζηαζή Σνπ, θαη απφ πξηλ ν Ηεζνχο έθαλε πξάγκαηα γηα λα δηεπξχλεη ζην 
λνπ ησλ καζεηψλ Σνπ ηελ ηδέα φηη βαζηθφ ηνπο κέιεκα ζα ήηαλ ε παγθφ-
ζκηα απνζηνιή. 
ΚΔΦΖ: Παξφηη θαη νη δέθα έδεημαλ πίζηε, κφλν έλαο γχξηζε λα επραξηζηήζεη ηνλ Κχξην 
γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ. Ση καο δείρλεη απηφ γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δνμνινγία θαη ε 
επραξηζηία ζηελ πίζηε; Γηα πνηα πξάγκαηα πξέπεη λα είκαζηε επγλψκνλεο; θεθηείηε 
πφζν πην ραξνχκελνη ζα ήκαζηαλ εάλ ηα αλαινγηδφκαζηαλ δηαξθψο θαη ηη θαιχηεξν απφ 
ην λα επραξηζηνχκε ηνλ Θεφ γηα φια φζα είκαζηε επγλψκνλεο! 



 
60 

Πέμπηη 20 Ασγούζηοσ 
 

ΟΙ ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΙ Ο ΙΖΟΤ 
 
«Ήζαλ δε ηηλέο Έιιελεο κεηαμχ ησλ αλαβαηλφλησλ δηά λα πξνζθπλήζσ-
ζηλ ελ ηε ενξηή. Οχηνη ινηπφλ ήιζνλ πξνο ηνλ Φίιηππνλ ηνλ απφ 
Βεζζατδά ηεο Γαιηιαίαο, θαη παξεθάινπλ απηφλ, ιέγνληεο· Κχξηε, ζέινκελ 
λα ίδσκελ ηνλ Ηεζνχλ. Έξρεηαη ν Φίιηππνο θαη ιέγεη πξνο ηνλ Αλδξέαλ, 
θαη πάιηλ ν Αλδξέαο θαη ν Φίιηππνο ιέγνπζη πξνο ηνλ Ηεζνχλ. Ο δε 
Ηεζνχο απεθξίζε πξνο απηνχο ιέγσλ· Ήιζελ ε ψξα δηά λα δνμαζζή ν 
Τηφο ηνπ αλζξψπνπ» (Ησάλ. 12/ηβ‟ 20-23). 
Πψο απηφ ην πεξηζηαηηθφ καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε ηελ απεγλσζκέλε 
έθθιεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ζσηεξία, ειπίδα, θαη απαληήζεηο πνπ κπν-
ξνχλ λα βξεζνχλ κφλν ζηνλ Ηεζνχ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………… 
Απηνί νη Έιιελεο πηζαλφλ λα είραλ πξνζειπηηζηεί ζηνλ Ηνπδατζκφ, εθφ-
ζνλ ηνπο επηηξάπεθε λα κπνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ λανχ, κέρξη ην ζεκείν 
γηα ηνπο Δζληθνχο. Απηνί νη Έιιελεο πήγαλ ζηνλ Φίιηππν, ν νπνίνο αλ 
θαη Ηνπδαίνο είρε ειιεληθφ φλνκα, γεγνλφο πνπ ηνπο έιθπζε ζ‟ απηφλ. Έ-
ηζη, κπνξεί αξρηθά ην Υξηζηηαληθφ έξγν λα γίλεηαη απφ μέλνπο ηεξαπφζην-
ινπο πνπ έρνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ζέινπλ λα θέξνπλ ςπρέο ζηνλ Υξη-
ζηφ, σζηφζν, πην απνηειεζκαηηθφ είλαη ην έξγν πνπ γίλεηαη απφ εθείλνπο 
πνπ έρνπλ ην ίδην ππφβαζξν κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ.  
Οη Έιιελεο πήγαλ ζηνλ Ηεζνχ ιίγεο κέξεο πξηλ ηε ζηαχξσζή Σνπ. Αλακ-
θίβνια εμεπιάγεζαλ απφ απηά πνπ είπε γηα ηε ζιίςε Σνπ, ηνλ ζάλαηφ 
Σνπ, θαη ηελ ηειηθή λίθε. (Δπίζεο, θαη ε θσλή απφ ηνλ νπξαλφ, ηνπο βνή-
ζεζε λα ζθεθηνχλ.) Ο Ηεζνχο ζα πξέπεη λα έιαβε θνπξάγην απφ ηελ επη-
ζπκία ηνπο λα Σνλ «δνπλ». Ζ επίζθεςή ηνπο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε 
ηνπ παγθφζκηνπ επαγγειηζκνχ. Απηφ έγηλε θαλεξφ αθφκε θαη απφ ηνπο 
Φαξηζαίνπο, νη νπνίνη είπαλ: «Ηδνχ, ν θφζκνο νπίζσ απηνχ ππήγελ» (Η-
σάλ. 12/ηβ‟ 19). 
Δδψ ινηπφλ βιέπνπκε αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη Ηνπδαίνη λα ζέινπλ λα 
δνπλ ηνλ Ηεζνχ. Ση ζεκείν γηα ην φηη ν θφζκνο ήηαλ έηνηκνο γηα ηνλ εμηιε-
σηηθφ Σνπ ζάλαην! Απηνί νη Έιιελεο, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηα έζλε, ηηο 
θπιέο θαη ηνπο αλζξψπνπο αλά ηνλ θφζκν, ειθχζηεθαλ απφ Απηφλ. χ-
ληνκα ν ζηαπξφο ηνπ σηήξα ζα έιθπε ηνπο αλζξψπνπο θάζε ρψξαο θαη 
γεληάο πξνο Απηφλ (εδ. 32). Οη καζεηέο ζα έβξηζθαλ ηνλ θφζκν έηνηκν λα 
απνδερηεί ην επαγγέιην. 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Ισάλ. 12/ηβ’ 20-32. Ση ελλνεί ν Ιεζνχο φηαλ ιέεη φηη πξέπεη λα ράζεηο 
ηε δσή ζνπ γηα λα ηελ έρεηο; Πψο έρεηε βηψζεη ηα ιφγηα απηά; 
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Παραζκεσή 21 Ασγούζηοσ                              Γύζη ηλίοσ: 20:11’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
 
«αο ιέγσ δε, φηη πνιινί ζέινπζηλ ειζεί απφ αλαηνιψλ θαη δπζκψλ, θαη 
ζέινπζη θαζίζεη κεηά ηνπ Αβξαάκ θαη Ηζαάθ θαη Ηαθψβ ελ ηε βαζηιεία ησλ 
νπξαλψλ, νη δε πηνί ηεο βαζηιείαο ζέινπζηλ εθβιεζή εηο ην ζθφηνο ην 
εμψηεξνλ· εθεί ζέιεη είζζαη ν θιαπζκφο θαη ν ηξπγκφο ησλ νδφλησλ» 
(Μαηζ. 8/ε‟ 11,12). Παξφηη απηά ηα ιφγηα εηπψζεθαλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέ-
λν ζθνπφ θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, δελ πξέπεη λα ράζνπκε 
ηελ αξρή πίζσ απφ απηά. Δθείλνη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δνζεί κεγάια 
πξνλφκηα θαη πιενλεθηήκαηα ζε πλεπκαηηθά ζέκαηα θαη ζενινγηθέο αιή-
ζεηεο, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα εθεζπραζηνχκε 
κε ηηο αιήζεηεο πνπ έρνπκε, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ κφλν εκείο έρνπκε 
θαη δηδάζθνπκε. Πξψηνλ, πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη είκαζηε ζηέξενη ζ‟ 
απηέο ηηο αιήζεηεο, θαη δεχηεξνλ, πξέπεη λα είκαζηε πξφζπκνη λα ηηο δηδά-
μνπκε ζε εθείλνπο πνπ δελ ηηο γλσξίδνπλ. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1. Ο ηαπξφο κάο δείρλεη ην φηη ελψπηνλ ηνπ Θενχ είκαζηε φινη ακαξησ-
ινί, θαη φηη φινη έρνπκε ηελ αλάγθε γηα ζσηεξία. Χζηφζν, πνιινί είλαη 
εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλψηεξν ησλ άιισλ. Απηφ είλαη θάηη 
πνπ ζπλαληάκε ζε φιε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Ση γίλεηαη κε ηε δηθή ζαο 
εζληθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή ή πνιηηηζκηθή νκάδα; Πψο ππνζάιπεηαη 
κέζα ζαο (κελ απηαπαηάζηε κηαο θαη ζίγνπξα ππνζάιπεηαη) ηελ αίζζεζε 
αλσηεξφηεηαο πξνο εθείλνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ζαο; Πνχ βξί-
ζθεηαη ην ιάζνο ζ‟ απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηη έρεη ν ηαπξφο πνπ ζα 
ζαο βνεζήζεη λα ηελ αιιάμεηε; 
2.  Ζ γπλαίθα ζην πεγάδη έδσζε καξηπξία ζηνπο ζπληνπίηεο ηεο γηα ηνλ 
Ηεζνχ. Ση δηδαζθφκαζηε απ‟ απηφ γηα ηελ απνζηνιή θαη ηελ ζεκαζία ηνπ 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη άηνκα ηεο ίδηαο θνπιηνχξαο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 
άιισλ; 
3.  Οη Έιιελεο ήζειαλ λα δνπλ ηνλ Ηεζνχ. ίγνπξα είραλ αθνχζεη γη‟ Απ-
ηφλ, θαη ίζσο λα είραλ νη ίδηνη δεη πξάγκαηα πνπ είρε θάλεη. Ο Ηεζνχο ζή-
κεξα βξίζθεηαη ζηνλ νπξαλφ, θαη ε εθθιεζία, ν ιαφο Σνπ, Σνλ εθπξνζσ-
πεί εδψ ζηε γε. Ση ζεκαίλεη απηφ γηα καο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 
δνχκε θαη ην ηη καξηπξία δίλνπκε; 
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22 Ασγούζηοσ – 28 Ασγούζηοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 
 

9. Ο ΠΔΣΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΘΝΙΚΟΙ 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καη ν Πέηξνο είπε πξνο απηνχο· Μεηαλνήζαηε, θαη αο βαπηηζζή 
έθαζηνο πκψλ εηο ην φλνκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, θαη ζέιεηε ιάβεη ηελ 
δσξεάλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Γηφηη πξνο εζάο είλαη ε επαγγειία θαη πξνο ηα ηέθλα ζαο, 
θαη πξνο πάληαο ηνπο εηο καθξάλ, φζνπο αλ πξνζθαιέζε Κχξηνο ν Θεφο εκψλ.» Πξάμεηο 
2/β’ 38,39. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Πξάμ. 2/β‟ 5-21, 10/η‟ 1-
8, 23-48, Ρσκ. 2/β‟ 14-16, Πξάμ. 10/η‟ 9-22, 11/ηα‟ 1-10, 15/ηε‟ 1-35. 
 
Ο Πέηξνο ήηαλ ν πξψηνο απφζηνινο πνπ δηαθήξπμε ην κήλπκα ηεο ζσ-
ηεξίαο ζηνπο Δζληθνχο. Δμαθνινπζνχζε λα έρεη κία εγεηηθή ζέζε ζηελ 
εθθιεζία γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, αθφκε θαη αθφηνπ ν 
Παχινο έγηλε ν θαη‟ εμνρήλ ηεξαπφζηνινο ησλ εζλψλ. Ο Πέηξνο καδί κε 
ηνλ Παχιν βνήζεζαλ ηελ πξψηε εθθιεζία θαη ηελ εγεζία ηεο, θπξίσο ηνπ 
Ηνπδαίνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο Μεγάιε Απνζηνιήο. 
Ο Πέηξνο εξγάζηεθε γηα κία ελσκέλε εθθιεζία, ελψλνληαο ηνπο πξνζή-
ιπηνπο Δζληθνχο – πνπ αγλννχζαλ ηα ζεκεία ηεο Ηνπδατθήο θνπιηνχξαο – 
κε ηνπο Ηνπδαίνπο πξνζήιπηνπο ησλ νπνίσλ νη ζπλήζεηεο ζεσξνχληαλ 
αδηακθηζβήηεηεο. πσο φινη νη πξσηνπφξνη ηεξαπφζηνινη, ν Πέηξνο έ-
πξεπε λα δηαρσξίζεη απφ ηηο ακεηάβιεηεο εληνιέο, ηηο εθαξκνγέο θαη ζπ-
λήζεηεο πνπ ήηαλ πνιηηηζκηθέο θαη δελ ήηαλ ζεκαληηθέο ζηε δσή ησλ πη-
ζηψλ, Ηνπδαίσλ ή Δζληθψλ. Γη‟ απηφ θαη ν Πέηξνο, ζην ζπκβνχιην ηεο Ηε-
ξνπζαιήκ, είπε γηα ηνπο Δζληθνχο: «θαη δελ έθακελ νπδεκίαλ δηάθξηζηλ 
κεηαμχ εκψλ θαη απηψλ, θαζαξίζαο ηαο θαξδίαο απηψλ δηά ηεο πίζηεσο» 
(Πξάμ. 15/ηε‟ 9) βνεζψληαο έηζη λα δηεπζεηεζεί ην δήηεκα πνπ απεηινχζε 
ηελ ελφηεηα ηεο πξψηεο εθθιεζίαο. 
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Κσριακή 23 Ασγούζηοσ 
 

Ο ΠΔΣΡΟ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖ 
 

Σα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ Ηεζνχ πξηλ ηελ αλάιεςή Σνπ είραλ ηεξαπνζηνιηθφ 
ραξαθηήξα: «Καη ζέιεηε είζζαη εηο εκέ κάξηπξεο θαη ελ Ηεξνπζαιήκ θαη ελ 
πάζε ηε Ηνπδαία θαη ακαξεία θαη έσο εζράηνπ ηεο γεο» (Πξάμ. 1/α‟ 8). 
Γηα κία αθφκε θνξά βιέπνπκε ηελ εληνιή γηα ηελ δηαθήξπμε ηνπ επαγγε-
ιίνπ ζε φινλ ηνλ θφζκν. Πελήληα κέξεο αξγφηεξα απηή ε θιήζε άξρηζε 
λα εθηπιίζζεηαη, θαη ν Πέηξνο είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 2/β‟ 5-21. Πψο απηφ ην γεγνλφο δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ 
Θενχ λα δηαδνζεί ην επαγγέιην ζε φινλ ηνλ θφζκν, αιιά θαη ην ξφιν ησλ 
Ηνπδαίσλ ζηελ δηαθήξπμή ηνπ; 
…..………………………………………………………………………………… 
Ζ Μεγάιε Απνζηνιή βξήθε ηελ πξψηε ηεο εθπιήξσζε ηελ εκέξα ηεο 
Πεληεθνζηήο. Ζ επηθνίηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο απνζθνπνχζε ζηνλ 
επαγγειηζκφ ηνπ θφζκνπ, θαη είρε ζπνπδαία απνηειέζκαηα ηελ εκέξα ηεο 
Πεληεθνζηήο. Απηφ σζηφζν, ήηαλ κία πξφγεπζε κφλν ησλ ζπνπδαίσλ 
απνηειεζκάησλ πνπ ζα έξρνληαλ ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Σν θή-
ξπγκα ηνπ Πέηξνπ εκπεξηείρε νξηζκέλα ζεκεία πνπ είλαη ζρεηηθά κέρξη 
θαη ζήκεξα: 
Πξψηνλ, φιεο νη πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαη νη ππνζρέζεηο εθ-
πιεξψζεθαλ ζηνλ Υξηζηφ (Πξάμ. 2/β‟ 17-21), κία αιήζεηα πνπ θαλέξσζε 
ηα δπλακηθά έξγα θαη ζεκεία πνπ ζπλφδεπαλ ηε δηαθνλία Σνπ κέρξη ηνλ 
ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζή Σνπ (εδ. 22-24). 
Γεχηεξνλ, ν Ηεζνχο εμπςψλεηαη ζηα δεμηά ηνπ Θενχ θαη είλαη πιένλ ν 
Υξηζηφο (ν Μεζζίαο) θαη ν Κχξηνο φισλ (εδ. 33-36). ινη φζνη κεηαλννχλ, 
θαη βαπηίδνληαη ζην φλνκά Σνπ, ζα ιάβνπλ ζπγρψξεζε γηα ηηο ακαξηίεο 
ηνπο (εδ. 38,39). 
Δδψ βιέπνπκε ηνλ δξαζηήξην θαη απζφξκεην Πέηξν λα ππεξαζπίδεηαη 
ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Ηεζνχ. Ο Ηεζνχο ηνλ θάιεζε λα έρεη εγεηηθφ ξφιν ζηα 
πξψηα ρξφληα ηεο εθθιεζίαο. Παξφηη δελ ήηαλ εληειψο απαιιαγκέλνο 
απφ ηηο εζληθέο πξνθαηαιήςεηο, θαη ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο θαη 
πξνζαξκνζηηθφο ζηηο άιιεο θνηλσλίεο, ζε ζρέζε κε ηνλ απφζηνιν Παχιν 
(δείηε Γαι. 2/β‟ 11-14), ν Πέηξνο άλνημε ην δξφκν γηα ην επαγγέιην ζε πε-
ξίπνπ 15 έζλε, θαζψο θήξπμε ζηνπο Ηνπδαίνπο ηεο δηαζπνξάο ζηελ Ηε-
ξνπζαιήκ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζε κία ζεκαληηθή γέθπξα γηα 
λα θέξεη ηα θαιά λέα ζηνλ θφζκν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ηεο επνρήο ηνπ. 
ΚΔΦΖ: Ση θαλεξψλεη ε ηζηνξία ηεο Πεληεθνζηήο γηα ηελ απφιπηε αλάγθε καο γηα Άγην 
Πλεχκα ζηε δσή καο; Ση επηινγέο κπνξνχκε λα θάλνπκε ψζηε λα είκαζηε πην αλνηθηνί 
ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο; 
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Γεσηέρα 24 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΑΦΤΠΝΙΖ ΣΟΤ ΚΟΡΝΖΛΙΟΤ: ΜΔΡΟ Α’ 
 

Γηαβάζηε Πξάμ. 10/η‟ 1-8, 23-48. Ση δηδαζθφκαζηε απφ ηελ ηζηνξία απηνχ 
ηνπ Δζληθνχ γηα ηελ ζσηεξία θαη ηελ καξηπξία; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….………. 
Ζ αιιαγή ηνπ Κνξλήιηνπ, ελφο εηδσινιάηξε Ρσκαίνπ εθαηφληαξρνπ, έρεη 
νλνκαζηεί Πεληεθνζηή ησλ Δζληθψλ. Ζ ηζηνξία απηή ζηηο Πξάμεηο είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή γηαηί αζρνιείηαη κε ην πην ακθηιεγφκελν ζέκα πνπ απα-
ζρνινχζε ηελ πξψηε εθθιεζία – κπνξεί έλαο Δζληθφο λα γίλεη Υξηζηηαλφο 
εάλ πξψηα δελ γίλεη Ηνπδαίνο; 
Ζ βάζε ηνπ Ρσκατθνχ ζηξαηνχ γηα φιε ηελ Ηνπδαία, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λνπ θαη ηεο Ηεξνπζαιήκ, ήηαλ ε Καηζάξεηα. Πνιχ πηζαλφλ ν Κνξλήιηνο λα 
είρε ππφ ηε δηαηαγή ηνπ 600 ζηξαηηψηεο πνπ ζπληζηνχζαλ ην ηάγκα ην 
ιεγφκελν Ηηαιηθφ. Σν φλνκά ηνπ ζπλδέεηαη κε κία ζεκαληηθή Ρσκατθή νη-
θνγέλεηα ζηξαηησηψλ, θαη κε πξφγνλν έλαλ δηνηθεηή πνπ λίθεζε ηνλ Αλλί-
βα, ηνλ ζηξαηεγφ ησλ Καξρεδνλίσλ πνπ γηα ρξφληα ήηαλ πνιέκηνο ηεο 
Ρψκεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ν Κνξλήιηνο θνβφηαλ ηνλ Θεφ θαη καδί 
κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πξνζεχρνληαλ ζπρλά, ελψ ήηαλ γελλαηφδσξνο ζε 
φινπο φζνπο είραλ αλάγθε. Ο Θεφο άθνπζε ηηο πξνζεπρέο ηνπ θαη έζηεηιε 
έλαλ άγγειν κε έλα ηδηαίηεξν κήλπκα. 
«Παξαδερφκελνο ην Θεφ γηα Γεκηνπξγφ ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, ν Κνξ-
λήιηνο Σνλ ζέβνληαλ, αλαγλψξηδε ηελ εμνπζία Σνπ θαη δεηνχζε ηελ θαζν-
δήγεζή Σνπ γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο δσήο. Ήηαλ πηζηφο ζηνλ Κχξην ηφζν 
ζηα νηθνγελεηαθά φζν θαη ζηα επίζεκα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα. Δίρε 
νηθνδνκήζεη ζην ζπίηη ηνπ έλα βσκφ γηα λα πξνζθπλεί ην Θεφ. Γελ ηνι-
κνχζε λα εθηειέζεη ηα ζρέδηά ηνπ ή λα δηεθπεξαηψζεη ηηο επζχλεο ηνπ ρσ-
ξίο ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 114,115. 
Αμηνζεκείσηε είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Κνξλήιηνπ φηαλ ζπλάληεζε ηνλ Πέ-
ηξν. Έπεζε λα ηνλ πξνζθπλήζεη, θάηη ην νπνίν ν Πέηξνο ζηακάηεζε. Απ-
ηφ πνπ βιέπνπκε είλαη φηη απηφο ν Δζληθφο αγαπνχζε ηνλ Θεφ θαη ήηαλ 
αθνζησκέλνο, αιιά είρε αθφκε πνιιά βαζηθά πξάγκαηα λα κάζεη. Χζηφ-
ζν, ε ζηηγκή γηα λα ηα κάζεη είρε θζάζεη.  
ΚΔΦΖ: Πνηα ζηνηρεία ηνπ Κνξλήιηνπ, παξά ηελ άγλνηά ηνπ, είλαη θαιφ λα αθνινπζή-
ζνπκε φινη ζηελ πλεπκαηηθή καο δσή; 
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Τρίηη 25 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΑΦΤΠΝΙΖ ΣΟΤ ΚΟΡΝΖΛΙΟΤ: ΜΔΡΟ Β’ 
 

«Σφηε ν Πέηξνο αλνίμαο ην ζηφκα είπελ· Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ φηη δελ 
είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη, φζηηο θνβείηαη απηφλ 
θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη δεθηφο εηο απηφλ.» (Πξάμ. 10/η‟ 34,35). 
Μπνξεί απηά ηα ιφγηα λα κε θαίλνληαη ζε καο κεηαξξπζκηζηηθά, αιιά γηα 
εθείλνπο ν Πέηξνο έδσζε κία εθπιεθηηθή νκνινγία. Πξέπεη λα έρνπκε 
θαηά λνπ ην πνηνο ήηαλ ν Πέηξνο, απφ πνχ πξνήιζε θαη πνηα ήηαλ ηα 
δεηήκαηα κε ηα νπνία αγσληδφηαλ. (Γείηε Γαι. 2/β‟ 11-16.) Αλακθίβνια, ε 
εκπεηξία ηνπ κε ηνλ Κνξλήιην ηνλ βνήζεζε λα δεη αθφκε πην θαζαξά ηα 
ιάζε ηνπ θαη λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε εηθφλα ηνπ ζειήκαηνο ηνπ Θενχ 
γηα ην κήλπκα ηνπ επαγγειίνπ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 10/η‟ 33. Ση είπε ν Κνξλήιηνο ζηνλ Πέηξν πνπ έδεημε φηη, 
παξά ηελ άγλνηά ηνπ, αληηιήθζεθε πσο ην λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ηνλ 
Κχξην ζεκαίλεη λα Σνλ ππαθνχεη; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
Γηαβάζηε Πξάμ. 11/ηα‟ 14. Πψο απηφ ην εδάθην καο δείρλεη ηελ αλάγθε λα 
δηαδψζνπκε ην επαγγέιην αθφκε θαη ζε ζενζεβή άηνκα φπσο ν Κνξλήιη-
νο; 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
Πψο καο βνεζάεη ε πεξηθνπή ζηηο Ρσκ. 2/β‟ 14-16 λα θαηαλνήζνπκε ηη 
ζπλέβαηλε κε ηνλ Κνξλήιην; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
πσο είδακε, κπνξεί ν Κνξλήιηνο λα ήηαλ έλαο Δζληθφο «θνβνχκελνο 
ηνλ Θεφλ» (Πξάμ. 10/η‟ 2), σζηφζν είρε αθφκε πνιιά λα κάζεη (φπσο φινη 
καο). Χζηφζν, νη λεζηείεο, νη πξνζεπρέο θαη νη ειεεκνζχλεο ηνπ δείρλνπλ 
πφζν αλνηθηή ήηαλ ε θαξδηά ηνπ ζηνλ Κχξην, θαη έηζη ηνλ θαηάιιειν θαηξφ 
ν Θεφο εξγάζηεθε κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν ζηε δσή ηνπ. 
Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζ‟ απηήλ ηελ αλαθνξά πνπ αμίδεη λα ζπκφκαζηε, 
είλαη φηη ν άγγεινο πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ Κνξλήιην δελ ηνπ θήξπμε ην 
επαγγέιην, αιιά άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πέηξν, ν 
νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηνπ κίιεζε γηα ηνλ Ηεζνχ (δείηε Πξάμ. 10/η‟ 34-44). 
Δδψ έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ρξεζηκνπνηεί ν Κχξηνο ηνπο αλ-
ζξψπνπο σο αγγειηνθφξνπο Σνπ ζηνλ θφζκν. 
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Τεηάρηη 26 Ασγούζηοσ 
 

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 
 

πσο είδακε, κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Κνξλήιην, ε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ Πέηξνπ σο πξνο ηνπο Δζληθνχο άιιαμε, θάηη πνπ νη άιινη Ηνπδαίνη 
πηζηνί δελ κπνξνχζαλ αθφκε λα αληηιεθζνχλ (δείηε Πξάμ. 10/η‟ 44,45). Ση 
ζπλέβε πνπ άιιαμε ηνλ Πέηξν; 
Γηαβάζηε Πξάμ. 10/η‟ 9-22 θαη 11/ηα‟ 1-10. Ση καο ιέλε απηέο νη πεξηθνπέο 
γηα ην πφζν ιαλζαζκέλνο ήηαλ ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ Πέηξνπ, ψζηε ρξεη-
αδφηαλ θάηη ηφζν δξαζηηθφ γηα λα θαηαιάβεη; 
.…………………………………………………………………………………… 
Ζ πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ Κνξλήιηνπ θαη ν ξφινο ηνπ Πέηξνπ ζην ζέκα 
ηεο καξηπξίαο είραλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνζηνιή ηεο εθθιεζίαο, 
πνπ ν Θεφο επηθνηλψλεζε κε ππεξθπζηθφ ηξφπν κε ηνλ απφζηνιφ Σνπ. 
Σελ ψξα πνπ ν άγγεινο επηζθέθζεθε ηνλ Κνξλήιην, δφζεθε ζηνλ Πέηξν 
έλα φξακα. Ο Πέηξνο έκελε ζηελ Ηφππε, ζην ζπίηη ελφο βπξζνδέςε 
(Πξάμ. 9/ζ‟ 43, 10/η‟ 6, 32). Μία ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα είλαη φηη ε βπξζν-
δεςία ήηαλ έλα απνθξνπζηηθφ επάγγεικα γηα ηνπο Ηνπδαίνπο επεηδή είρε 
λα θάλεη κε λεθξά ζψκαηα δψσλ, ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεζηκν-
πνηνχζαλ πεξηηηψκαηα. Οη βπξζνδέςεο δελ επηηξεπφηαλ λα κέλνπλ ζηηο 
πφιεηο, γη‟ απηφ θαη ν ίκσλ έκελε θνληά ζηε ζάιαζζα (Πξάμ. 10/η‟ 6). 
Σν γεγνλφο φηη ν Πέηξνο έκελε ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα δείρλεη φηη ν Πέηξνο 
είρε ήδε, πξηλ ην φξακά ηνπ, ζπλεηδεηνπνηήζεη νξηζκέλα ιάζε ζηνλ ηξφ-
πν ζθέςεο ηνπ πνπ έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ην επαγγέιην. Σφζν ν Πέ-
ηξνο φζν θαη ν Κνξλήιηνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, έπξεπε λα αθήζνπλ ν-
ξηζκέλα πνιηηηζκηθά θνξηία. ινη νη άλζξσπνη, ζην φξακα ηνπ Πέηξνπ 
ζπκβνιηδφκελνη απφ «πάληα ηα ηεηξάπνδα ηεο γεο», είλαη παηδηά ηνπ 
Θενχ. Ζ θιήζε ηνπ Πέηξνπ γηα καξηπξία ζην ζπίηη ηνπ Κνξλήιηνπ, έδεηρλε 
πσο φινη νη άλζξσπνη γίλνληαη απνδεθηνί απφ ηνλ Θεφ, φρη φκσο θαη φ-
ιεο νη ζξεζθείεο. Ο Κνξλήιηνο ήηαλ ήδε ζενζεβνχκελνο, φπσο πνιινί 
άιινη ζηελ επνρή ηνπ. Χο ζηξαηησηηθφο ζίγνπξα είρε έξζεη ζε επαθή κε 
ηελ ιαηξεία ηνπ Μίζξα, θαη σο αμησκαηνχρνο ζα ζπκκεηείρε ζηε ιαηξεία 
ηνπ απηνθξάηνξα. ια απηά φκσο δελ εγθξίλνληαλ απφ ηνλ Θεφ. 
Καη γηα εκάο ζήκεξα ππάξρεη έλα κάζεκα, θπξίσο γηα φζνπο πξνζεγγί-
δνπλ αλζξψπνπο κε κε Υξηζηηαληθφ δφγκα, εμηζψλνληαο ην δφγκα ηνπο κε 
ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζηνλ ζπκβηβαζκφ ησλ κν-
λαδηθψλ Βηβιηθψλ αμηψζεσλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξνχκε λα ζεβαζηνχκε εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε πίζηε είλαη ιαλζαζκέλε, 
ρσξίο φκσο λα δψζνπκε ηελ εληχπσζε φηη πξεζβεχνπκε απηά ηα πηζηεχσ; Πνχ βξίζθε-
ηαη ε δηαθνξά ζην λα ζέβνκαη ηνπο αλζξψπνπο ζε αληίζεζε κε ην λα ζέβνκαη ηα πη-
ζηεχσ ηνπο; 
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Πέμπηη 27 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΙΔΡΟΤΑΛΖΜ 
 
Ζ επηηπρία πνπ είρε ην έξγν ζηα έζλε έζεζε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ 
πξψηε εθθιεζία φζνλ αθνξά ηνπο Δζληθνχο πνπ πίζηεπαλ ζηνλ Ηεζνχ, 
κία πίζηε πνπ ηνπο «εγθέληξηδε» ζηελ Βηβιηθή πίζηε (Ρσκ. 11/ηα‟ 17). 
Δληάζεηο εκθαλίδνληαη φηαλ άλζξσπνη απφ άιιεο ζξεζθείεο θαη πνιηηη-
ζκνχο ελψλνληαη ζε κία ήδε εδξαησκέλε θνηλφηεηα πηζηψλ. ‟ απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, νη Ηνπδαίνη Υξηζηηαλνί, κε ηελ πςειή εθηίκεζε πνπ είραλ 
ζηνπο λφκνπο θαη ζηηο ηειεηέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ππέζεζαλ φηη νη Δ-
ζληθνί ζα απνδέρνληαλ θαη ζα ππάθνπαλ ζ‟ απηνχο ηνπο λφκνπο θαη ηηο 
ηειεηέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ ηειεηή ηεο πεξηηνκήο, ην βαζηθφ 
ζεκείν εηζφδνπ γηα ηνπο άλδξεο ζηελ Ηνπδατθή θνηλφηεηα, ζχκβνιν ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ηνπδατζκνχ. Έπξεπε νη Δζληθνί 
πηζηνί λα θάλνπλ πεξηηνκή; Οξηζκέλνη Ηνπδαίνη Υξηζηηαλνί ζηελ Ηνπδαία 
ην πίζηεπαλ αθξάδαληα θαη ην έδεηρλαλ θεξχηηνληαο φηη ήηαλ απαξαίηεην 
γηα ηε ζσηεξία ηνπο. 
Ση ζπλέβε ζην ζπκβνχιην ηεο Ηεξνπζαιήκ πνπ βνήζεζε λα δηεπζεηεζεί 
απηφ ην ζεκαληηθφ ζέκα; Πξάμ. 15/ηε‟ 1-35. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Παξφηη ην ζέκα ηεο πεξηηνκήο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε ην 
πκβνχιην ζηελ Ηεξνπζαιήκ, αλαθέξζεθαλ θαη ζε άιια πξάγκαηα ηα ν-
πνία ην επαγγέιην δελ απαηηνχζε απφ ηνπο πξνζήιπηνπο πηζηνχο. Ζ α-
πφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ (εδ. 23-29) παξείρε κία θνηλή βάζε φπνπ Ηνπ-
δαίνη θαη Δζληθνί Υξηζηηαλνί κπνξνχζαλ λα ζπλππάξρνπλ κέζα απφ ηελ 
ζπλαδέιθσζε. Οη Ηνπδατθέο βαζηθέο αμίεο παξέκεηλαλ αμηνζέβαζηεο, αι-
ιά νη Δζληθνί δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πεξηηέκλνληαη. Ζ απφθαζε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ήηαλ πξαθηηθή θαη ζενινγηθή. Έζεζε έλα πξφηππν ζηελ εθ-
θιεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θαη πξνβιήκαηα πξνηνχ θέξνπλ 
ηε δηαίξεζε. Έκπεηξνη ηεξαπφζηνινη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 
εζηηάδνπλ ζηα βαζηθά Υξηζηηαληθά πηζηεχσ θαη λα κελ παξαζχξνληαη απφ 
δεηήκαηα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πίζηε. 
ΚΔΦΖ: Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ ην ζπκβνχιην ηεο Ιεξνπζαιήκ πνπ ζα βνεζή-
ζεη ηελ εθθιεζία λα αληηκεησπίζεη επίκαρα δεηήκαηα; Ση έθαλαλ πνπ κπνξεί λα απνηε-
ιέζεη πξφηππν γηα εκάο; 
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Παραζκεσή 28 Ασγούζηοσ                              Γύζη ηλίοσ: 20:01’ 
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 164-175. 
«Ο Πέηξνο είπε γηα ηελ έθπιεμε πνπ έλησζε φηαλ, ελψ κηινχζε ζηνπο 
ζπγθεληξσκέλνπο ζην ζπίηη ηνπ Κνξλήιηνπ ηα ιφγηα ηεο αιήζεηαο, δηαπί-
ζησζε φηη ην Άγην Πλεχκα είρε επηπέζεη ζηνπο αθξναηέο ηνπ, Δζληθνχο 
εμίζνπ θαη Ηνπδαίνπο. Σν ίδην έλδνμν θσο πνπ έιακπε πάλσ ζηνπο πεξη-
ηκεκέλνπο Ηνπδαίνπο έιακπε επίζεο πάλσ ζηνπο απεξίηκεηνπο Δζλη-
θνχο. Απηή ήηαλ ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Θενχ φηη ν Πέηξνο δελ έπξεπε λα 
ζεσξεί άιινπο αλψηεξνπο θαη άιινπο θαηψηεξνπο. Δπεηδή ην αίκα ηνπ 
Υξηζηνχ ήηαλ ηθαλφ λα θαζαξίζεη απφ θάζε κνιπζκφ… Ζ νκηιία ηνπ Πέ-
ηξνπ πξνδηέζεζε ηα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο λα αθνχζνπλ κε ππνκνλή ηνλ 
Παχιν θαη ην Βαξλάβα νη νπνίνη δηεγήζεθαλ ηηο πείξεο πνπ ηνπο ζπλέβε-
ζαλ ελψ εξγάδνληαλ γηα ηνπο Δζληθνχο.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 168,169. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Σν φξακα ηνπ Πέηξνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο σο έλδεημε φηη ν 
λφκνο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πεξί θαζαξψλ θαη αθαζάξησλ, δελ ηζρχεη. 
Σν λφεκα ηνπ νξάκαηνο εξκελεχζεθε μεθάζαξα απφ ηνλ ίδην ηνλ Πέηξν: 
«λα κε ιέγσ κεδέλα άλζξσπνλ βέβεινλ ή αθάζαξηνλ» (Πξάμ. 10/η‟ 28). 
Σν φξακα ινηπφλ δελ είρε λα θάλεη κε ηε δηαηξνθή αιιά κε ηελ απνδνρή 
ησλ άιισλ αλζξψπσλ σο παηδηά ηνπ Θενχ, αλεμαξηήηνπ εζληθφηεηαο, 
επαγγέικαηνο, ή ζξεζθείαο. Γηαηί φκσο νη άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ 
σο επηρείξεκα γηα ηελ δηαηξνθή; Ση καο δείρλεη απηφ γηα ην πφζν πξνζε-
θηηθνί πξέπεη λα είκαζηε κε ην πψο εξκελεχνπκε ηελ Αγία Γξαθή; 
2.  Μείλεηε πεξηζζφηεξν ζηε Ρσκ. 2/β‟ 14-16. Πψο πξέπεη σο εθθιεζία 
λα ζρεηηζηνχκε κ‟ απηήλ ηελ ηδέα φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή; Δθφζνλ 
εθείλνη πνπ δελ έρνπλ γξαπηψο ην λφκν, ηνλ έρνπλ γεγξακκέλν «ελ ηαηο 
θαξδίαηο απηψλ», γηα πνην ιφγν πξέπεη εκείο λα ηνπο θεξχμνπκε; 
3.  ηε κειέηε ηεο Πέκπηεο αλαθεξζήθακε ζηε ζχλνδν ηεο Ηεξνπζαιήκ 
θαη ζην φηη απνηειεί πξφηππν γηα ηελ εθθιεζία ζήκεξα. Γηαβάζηε ηα εδά-
θηα ζρεηηθά κε ην ζπκβνχιην (Πξάμ. 15/ηε‟ 1-35). Πνηα πξάγκαηα απνηε-
ινχλ πξφηππν γηα ηελ εθθιεζία ζήκεξα; Γηα παξάδεηγκα, δείηε (1) πξν-
ζσπηθέο εκπεηξίεο ηεο καξηπξίαο, (2) ηνλ ξφιν ηνπ επαγγειίνπ, (3) ηνλ 
ξφιν ηεο Αγίαο Γξαθήο, (4) ην ξφιν ησλ απνζηνιψλ θαη (5) πψο νη άλ-
ζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ ζην ζπκβνχιην. 
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29 Ασγούζηοσ – 4 Σεπηεμβρίοσ                              Σάββαηο απόγεσμα 
 

10. Ο ΦΙΛΙΠΠΟ Χ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αιιά ζέιεηε ιάβεη δχλακηλ, φηαλ επέιζε ην Άγηνλ Πλεχκα εθ' 
πκάο, θαη ζέιεηε είζζαη εηο εκέ κάξηπξεο θαη ελ Ιεξνπζαιήκ θαη ελ πάζε ηε Ινπδαία θαη 
ακαξεία, θαη έσο εζράηνπ ηεο γεο.» Πξάμεηο 1/α’ 8. 
 

Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Β‟ Κνξ. 4/δ‟ 18, Πξάμ. 
2/β‟ 44-47, 4/δ‟ 34-37, 6/ο‟ 1-7, Πξάμ. 8/ε‟ , 21/θα‟ 7-10. 
 
ηηο 40 κέξεο κεηαμχ ηεο ζηαχξσζεο θαη ηεο αλάιεςεο, ην βαζηθφ ελδηα-
θέξνλ ηνπ αλαζηεκέλνπ Υξηζηνχ ήηαλ ε παγθφζκηα απνζηνιή. ηελ Καη-
λή Γηαζήθε ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε δειψζεηο Σνπ ζρεηηθά κε ηελ 
Μεγάιε Απνζηνιή: Μαηζ. 28/θε‟ 18-20, Μάξθν 16/ηο‟ 15, Λνπθά 24/θδ‟ 
47-49, Ησάλ. 20/θ‟ 21, Πξάμ. 1/α‟ 5-8. Δλσκέλεο ζπληζηνχλ ηελ κεγαιχηε-
ξε απνζηνιή πνπ δφζεθε πνηέ ζε Υξηζηηαλνχο. Μεηαμχ ησλ εληνιψλ π-
πήξρε ε γεσγξαθηθή ζηξαηεγηθή ηεο απνζηνιήο, απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ – 
πνπ ήηαλ ε βάζε – ζηελ Ηνπδαία θαη ζηε ακάξεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα κέ-
ρξη ηα έζραηα ηεο γεο. Απηή ήηαλ κία εληνιή πνπ κε ζνβαξφηεηα επεδίσ-
μαλ λα εθπιεξψζνπλ. 
Απηή ηε γεσγξαθηθή ζηξαηεγηθή θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαη ν επαγγειηζηήο 
Φίιηππνο. χκθσλα κε ηηο Πξάμ. 8/ε‟ ην έξγν ηνπ επεθηάζεθε πέξα απφ 
ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζπλερψο δηεπξπλφηαλ. 
Πνηνο ήηαλ ν Φίιηππνο; Ση καο ιέεη ν Λφγνο ηνπ Θενχ γηα ηνλ ίδην θαη ην 
έξγν πνπ έθαλε ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθθιεζίαο; Ση κπνξνχκε λα δηδα-
ρζνχκε απφ ην ηεξαπνζηνιηθφ ηνπ έξγν; 
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Κσριακή 30 Ασγούζηοσ 
 

ΦΙΛΙΠΠΟ Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΖ 
Β’ Κορινθίοσς 4/δ’ 12 

 
θεθηείηε ηα ιφγηα ηνπ Παχινπ ζηε Β‟ Κνξ. 4/δ‟ 12, δεδνκέλνπ ηεο κειέ-
ηεο πνπ ζα έρνπκε γηα ηνλ επαγγειηζηή Φίιηππν, θάπνηνλ γηα ηνλ νπνίν 
δελ γλσξίδνπκε πνιιά. πσο ζα δνχκε, παξά ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο πνπ 
καο δίλνληαη γη‟ απηφλ, ν Φίιηππνο έθαλε ζπνπδαίν έξγν. Γλσξίδεηε άην-
κα πνπ έρνπλ θάλεη κεγάιν έξγν γηα ηνλ Θεφ αιιά πνηέ δελ αλαγλσξί-
ζηεθε ην έξγν ηνπο; Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ ηελ αξρή 
ηνπ Παχινπ, ηδηαίηεξα φηαλ ην έξγν πνπ θάλνπκε δελ ηξαβάεη ηελ πξνζν-
ρή; Γείηε επίζεο Α‟ Κνξ. 4/δ‟ 13. 
………………….…………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………. 
ηελ Καηλή Γηαζήθε ππάξρνπλ ηέζζεξα άηνκα κε ην φλνκα Φίιηππνο. Οη 
δχν εμ απηψλ απνθαινχληαλ θαη «Ζξψδεο» επεηδή ήηαλ κέιε ηεο νηθνγέ-
λεηαο ησλ Ζξσδηαλψλ, ε νπνία δηνηθνχζε κε ζθιεξφηεηα ην Ηζξαήι ηελ 
επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Οη άιινη δχν είραλ κεγάιν ξφιν ζηελ απν-
ζηνιή. Ο πξψηνο, ν Φίιηππνο απφ ηε Βεζζατδά, ήηαλ ν καζεηήο πνπ 
νδήγεζε ηνλ Ναζαλαήι ζηνλ Ηεζνχ (Ησάλ. 1/α‟ 43-46), ελψ αξγφηεξα, 
νδήγεζε ηνπο Έιιελεο ζηνλ Ηεζνχ (Ησάλ. 12/ηβ‟ 20,21). Ο δεχηεξνο Φί-
ιηππνο νλνκάζηεθε «επαγγειηζηήο», ζηηο Πξάμ. 21/θα‟ 8, γηα λα μερσξίδεη 
απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ καζεηή. Δκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ εθθιεζία 
ηεο Ηεξνπζαιήκ σο θάπνηνο πνπ δηαθνλνχζε ζηα ηξαπέδηα (Πξάμ. 6/ο‟ 2-
5), θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε επαγγειηζηήο θαη ηεξαπφζηνινο (Πξάμ. 8/ε‟ 12). 
Ζ ηεξαπνζηνιηθή ηνπ ππεξεζία, πνπ μεπεξλά ηα είθνζη ρξφληα θαη ζπ-
κπιεξψζεθε απφ ηηο ηέζζεξηο πξνθήηηζζεο θφξεο ηνπ, αλαθέξεηαη ζηηο 
Πξάμεηο. κσο ειάρηζηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνληαη γηα ην 
παξειζφλ ηνπ. 
«Ο Φίιηππνο θήξπμε ην επαγγέιην ζηνπο ακαξείηεο, θαη ήηαλ απηφο πνπ 
βάπηηζε ηνλ Αηζίνπα επλνχρν. Γηα έλα δηάζηεκα ην έξγν ησλ δχν απηψλ 
εξγαηψλ (ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπ Παχινπ) ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλν. Ο δξη-
κχο δησγκφο πνπ εμαπέιπζε ν Παχινο θαη νη Φαξηζαίνη, έθεξε ηνλ δηα-
ζθνξπηζκφ ηεο εθθιεζίαο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη θαηέζηξεςε ην απνηειε-
ζκαηηθφ έξγν ησλ επηά δηαθφλσλ. Ζ θπγή απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ νδήγεζε 
ην, Φίιηππν λα αιιάμεη πεδίν δξάζεο κε απνηέιεζκα λα θάλεη ην έξγν γηα 
ην νπνίν ν Παχινο έδσζε ηε δσή ηνπ. Πνιχηηκεο ήηαλ νη ψξεο πνπ ν Φί-
ιηππνο θαη ν Παχινο πέξαζαλ ζε ζπλαλαζηξνθή ν έλαο ηνπ άιινπ. Αλα-
ηξηρηαζηηθέο ήηαλ νη αλακλήζεηο ηνπ θσηφο πνπ έιακςε απφ ηνλ Οπξαλφ 
ζην πξφζσπν ηνπ ηεθάλνπ θαζψο καξηπξνχζε, φηαλ ζηξάθεθε ζηνλ 
ανχι ηνλ δηψθηε, νδεγψληαο ηνλ αβνήζεην ζηα πφδηα ηνπ Ηεζνχ.» Δ. 
Υνπάηη, Sketches From the Life of Paul, ζ. 204. 
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Γεσηέρα 31 Ασγούζηοσ  
  

ΓΙΑΚΟΝΧΝΣΑ ΣΑ ΣΡΑΠΔΕΙΑ 
 

Γηαβάζηε Πξάμ. 2/β‟ 44-47, 4/δ‟ 34-37. Ση εηθφλα καο δίλεηαη γηα ηελ πξψ-
ηε εθθιεζία; 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
Γηα έλα δηάζηεκα ηα πξάγκαηα πήγαηλαλ θαιά γηα ηνπο πξψηνπο πηζηνχο. 
Δπεηδή φκσο φινη πέθηνπκε, εκθαλίζηεθαλ θάπνηεο εληάζεηο. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 6/ο‟ 1-7. Ση πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ θαη πψο ηα αληηκε-
ηψπηζε ε εθθιεζία; 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………... 
Ζ μαθληθή αλάπηπμε ηεο εθθιεζίαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ πξνθάιεζε θνηλσλη-
θή έληαζε. Ο Φίιηππνο καδί κε θάπνηνπο άιινπο, επηιέρζεθαλ λα αληηκε-
ησπίζνπλ ην πξφβιεκα. Μεηαμχ ησλ πηζηψλ ππήξραλ θαη ιηγφηεξν πξν-
λνκηνχρνη θαη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη πνπ εμέθξαζαλ έληνλε δπζαξέ-
ζθεηα ζηνπο εγέηεο ηεο εθθιεζίαο γηα ηα θαζεκεξηλά γεχκαηα. Άξρηζαλ 
δηακαξηπξίεο γηα ηελ άληζε θαηαλνκή ηξνθήο ζηηο Διιελίδεο ρήξεο. Σν 
ζέκα ήηαλ ηδηαίηεξα επαίζζεην, θαη νη πξνθήηεο ζην παξειζφλ παξαθη-
λνχζαλ ηνλ ιαφ λα κε ιεζκνλεί ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά. 
Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο, νη 12 απφζηνινη καδί κε ηνπο πηζηνχο 
ζπγθεληξψζεθαλ θαη πξφηεηλαλ ηελ ρεηξνηνλία επηά αλδξψλ, πιήξεο 
Πλεχκαηνο Αγίνπ θαη ζνθίαο, γηα λα δηαθνλνχλ ζηα ηξαπέδηα ψζηε νη 12 
απφζηνινη λα εκκέλνπλ ζηελ «πξνζεπρή θαη ηε δηαθνλία ηνπ ιφγνπ» (δεί-
ηε Πξάμ. 6/ο‟ 3,4). Καη νη επηά άλδξεο είραλ ειιεληθά νλφκαηα, πηζαλφλ 
γηα λα έξζεη θαη ε ηζνξξνπία ζηνλ δηακεξηζκφ ηεο ηξνθήο θαη ζηηο παξα-
κειεκέλεο Διιελίδεο ρήξεο. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν Φίιηππνο. Απηή 
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν Φίιηππνο αλαθέξεηαη ζηελ Αγία Γξαθή. Οη 
απφζηνινη ππνζηήξημαλ φηη ρξεηάδνληαλ επηπιένλ βνήζεηα ψζηε λα κελ 
θαηαπηάλνληαη απηνί κε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Σφληζαλ πσο ε θιήζε 
ηνπο ήηαλ λα αθνζησζνχλ ζην Λφγν ηνπ Θενχ θαη ζηελ πξνζεπρή. 
ΚΔΦΖ: Πνηα δεηήκαηα ζηελ ηνπηθή ζαο εθθιεζία πξνθαινχλ δηρφλνηεο θαη πψο κπν-
ξείηε λα αθήζεηε ηνλ Θεφ λα ζαο βνεζήζεη λα ηα ιχζεηε; 
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Τρίηη 1 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΖ ΑΜΑΡΔΙΑ 
 

Ο αχινο, έλαο κειινληηθφο ηεξαπφζηνινο, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά 
ζην ιηζνβνιηζκφ ηνπ δηαθφλνπ ηέθαλνπ, ηνπ πξψηνπ κάξηπξα ησλ Υξη-
ζηηαλψλ. Χζηφζν, απηφο ν δησγκφο ζπλέβαιιε ζηελ επέθηαζε ηνπ επαγ-
γειίνπ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 1-6. Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ δησγκνχ ζηελ Ηε-
ξνπζαιήκ; 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
Ζ ακάξεηα ήηαλ ε πξψηε γεσγξαθηθή ζηάζε γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Οη 
ακαξείηεο πίζηεπαλ φηη ήηαλ απφγνλνη Ηζξαειηηψλ πνπ είραλ παξακείλεη 
φηαλ νη Ηζξαειίηεο εμνξίζηεθαλ απφ ηνπο Αζζχξηνπο ην 722 π.Υ. Οη Ηζ-
ξαειίηεο, σζηφζν, πίζηεπαλ φηη νη ακαξείηεο ήηαλ απφγνλνη εηδσινια-
ηξψλ πνπ νη Αζζχξηνη ηνπο επέβαιιαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην Ηζξαήι. Οη 
ζρέζεηο κεηαμχ Ηνπδαίσλ θαη ακαξεηηψλ ηελ επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο 
ήηαλ ηεηακέλεο θαη κε μεζπάζκαηα βίαο. Χζηφζν, φπσο είδακε, ν Ηεζνχο 
είρε ήδε μεθηλήζεη ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν εθεί, φηαλ ζπλαληήζεθε κε ηε 
γπλαίθα ζην πεγάδη, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επαγγέιηζε ην ιαφ ηεο. 
Ζ θιήζε ηνπ Φηιίππνπ γηα δηαθνλία ζηα ηξαπέδηα κεηαηξάπεθε ζε θιήζε 
γηα ηεξαπνζηνιηθφ έξγν ζηνπο ακαξείηεο. Παξφηη ζξεζθεπηηθφο θπγάο, 
εμαηηίαο ηνπ δησγκνχ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, δελ έραζε ην ρξφλν ηνπ. Γηαθήξπ-
με φηη ν Μεζζίαο πνπ αλακέλαλε, Ηνπδαίνη θαη ακαξείηεο, είρε έξζεη 
(Πξάμ. 8/ε‟ 5,12). 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 6-15. Πφζν επηηπρεκέλε ήηαλ ε δηαθνλία ηνπ Φηιίπ-
πνπ ζηε ακάξεηα; 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
.……………….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Ο Φίιηππνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Κχξην, ζηελ αξρή ηνπ ηεξαπνζην-
ιηθνχ έξγνπ, ζε μέλνπο αγξνχο. Ζ δήισζε ηεο ακαξείηηζζαο φηη «δελ 
ζπγθνηλσλνχζηλ νη Ηνπδαίνη κε ηνπο ακαξείηαο» (Ησάλ. 4/δ‟ 9) ήηαλ έλα 
ζέκα πνπ αλήθε ζην παξειζφλ. 
ΚΔΦΖ: Πνηεο πξνθαηαιήςεηο θαη κλεζηθαθίεο πνπ έρνπλ δειεηεξηάζεη ηε ςπρή ζαο 
πξέπεη λα γίλνπλ παξειζφλ; Γελ έθηαζε ν θαηξφο λα ηα αθήζεηε φια πίζσ; 
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Τεηάρηη 2 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΜΔ ΣΟΝ ΑΙΘΙΟΠΑ 
 
χκθσλα κε ηηο Πξάμ. 8/ε‟ 26-39, ε επφκελε θνξά πνπ βιέπνπκε ηνλ 
Φίιηππν είλαη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Αηζίνπα, ηνλ δηαρεηξηζηή 
«πάλησλ ησλ ζεζαπξψλ» ηεο Καλδάθεο, θέξλνληαο ηελ απνζηνιή έλα 
βήκα πην θνληά «ζηα έζραηα ηεο γεο» (Πξάμ. 1/α‟ 8). Ο Φίιηππνο ήηαλ ν 
ζχλδεζκνο ηεο απνζηνιήο πνπ έλσλε ηε ακάξεηα κε ηε Γάδα. Απφ ηε 
ακάξεηα, βφξεηα ηεο Ηεξνπζαιήκ, ν Φίιηππνο θιήζεθε λα πάεη ζηε Γάδα 
πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σν έξγν ηνπ ζηε ακάξεηα ήηαλ 
ζπιινγηθφ, ελψ ζηε Γάδα εζηίαδε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα κφλν άηνκν. 
ηε ακάξεηα, ν Φίιηππνο κπνξνχζε λα κηιήζεη γηα ηνλ Υξηζηφ ρξεζηκν-
πνηψληαο κφλν ηα πέληε πξψηα βηβιία ηνπ Μσπζή, κηαο θαη απηά κφλν 
απνδέρνληαλ νη ακαξείηεο. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχζε λα ρξε-
ζηκνπνηήζεη ην βηβιίν ηνπ πξνθήηε Ζζαΐα ζηα Διιεληθά. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 26-39 θαη ζηε ζπλέρεηα απαληήζηε ζηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο: 
Πνηα πεξηθνπή ηνπ Ζζαΐα δηάβαδε εθείλε ηε ζηηγκή ν Αηζίνπαο (απφ ηνλ 
Ζζ. 53/λγ‟) θαη γηαηί απηή ήηαλ ε ηέιεηα επθαηξία γηα ηνλ Φίιηππν λα ηνλ 
επαγγειίζεη; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
..…………………………………………………………………………………... 
ε αληίζεζε κε ην έξγν ηνπ ζηε ακάξεηα, φπνπ ν Φίιηππνο έθαλε ζαχκα-
ηα (Πξάμ. 8/ε‟ 6), κε ηνλ Αηζίνπα ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα κειεηήζεη 
ηελ Αγία Γξαθή. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ απηφ γηα ηε δηαθνλία 
καο ζηνπο άιινπο; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Μφιηο ν Φίιηππνο εμήγεζε ζηνλ Αηζίνπα «ηα θαιά λέα ηνπ Ηεζνχ» θαη ηνλ 
βάπηηζε, ην Πλεχκα ηνπ Κχξηνπ ηνλ άξπαμε. Ο Φίιηππνο δελ είρε ηελ επ-
θαηξία λα κεηαδψζεη ηα πηζηεχσ θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ ζην λέν απηφλ 
πηζηφ. Ο Αηζίνπαο αθέζεθε λα δερζεί ηελ Υξηζηηαληθή πίζηε ζηα πιαίζηα 
ηεο Αθξηθαληθήο ηνπ θνπιηνχξαο, θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ Παιαηά Γηα-
ζήθε θαη ην Πλεχκα ηνπ Θενχ, ην νπνίν εξγαδφηαλ ήδε κέζα ηνπ, θαζψο 
ήδε ιάηξεπε ηνλ Κχξην θαη πίζηεπε ζηνλ Λφγν Σνπ. 
ΚΔΦΖ: Ο Φίιηππνο εμήγεζε ζηνλ Αηζίνπα ηα ζεκαληηθά εδάθηα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο 
γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Ιεζνχ. Γηαηί πξέπεη ν Ιεζνχο, ν ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζή Σνπ, λα 
απνηεινχλ ην θέληξν ηνπ κελχκαηνο πνπ θέξλνπκε ζηνλ θφζκν; Πνηα ε αμία ηνπ κελχκα-
ηφο καο ρσξίο ηνλ Υξηζηφ; 
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Πέμπηη 3 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΦΙΛΙΠΠΟ Χ ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΖ, ΠΑΣΔΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΠΟΣΖ 
 

Ο Φίιηππνο ρεηξνηνλήζεθε γηα λα θάλεη ην έξγν ηνπ Κπξίνπ. Οη ζρνιηα-
ζηέο δηράδνληαη κε ην αλ ην φηη «Πλεχκα Κπξίνπ ήξπαζε ηνλ Φίιηππνλ» 
(Πξάμ. 8/ε‟ 39) ζεκαίλεη φηη ηνπ είπε λα πάεη ζηελ Άδσην (εδ. 40), ή εάλ 
κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν κεηαθέξζεθε εθεί. πσο θαη λα έρεη, ην ζεκα-
ληηθφ ζεκείν γηα εκάο είλαη φηη ν Φίιηππνο ήηαλ έλαο άλδξαο ππνηαγκέλνο 
ζην Άγην Πλεχκα, θαη γη‟ απηφ ν Θεφο κπφξεζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη 
ψζηε λα θάλεη ζπνπδαίν έξγν γηα Δθείλνλ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 8/ε‟ 40. Ση δηαβάδνπκε γηα ηνλ Φίιηππν πνπ καο βνεζάεη 
λα θαηαιάβνπκε ην γηαηί νλνκάζηεθε «επαγγειηζηήο»; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
..………………………………………………………………………………...… 
Γηαβάζηε Πξάμ. 21/θα‟ 7-10. Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα ηνλ Φίιηππν 
απφ απηά ηα ιίγα εδάθηα; 
.……………….…………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………...… 
..………………………………………………………………………………...… 
‟ απηήλ ηε θάζε ηεο ηζηνξίαο καζαίλνπκε φηη ν Φίιηππνο ήηαλ νηθνγε-
λεηάξρεο, κε ηέζζεξηο αλχπαληξεο θφξεο. Απφ ηφηε πνπ ζηακάηεζε λα 
είλαη δηάθνλνο θαη έγηλε επαγγειηζηήο, έπξεπε λα ηαμηδεχεη πνιχ. Γλσξί-
δνπκε γηα ην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ ζηε ακάξεηα, έπεηηα ζηε 
Γάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζ‟ φιεο ηηο πφιεηο ζε απφζηαζε 80 ρικ κεηαμχ Α-
δψηνπ θαη Καηζάξεηαο. Πνιχ πηζαλφλ λα έθαλε θαη άιια ηαμίδηα. πσο 
φινη νη ηεξαπφζηνινη, αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο θαη δησγκνχο. Πα-
ξφια απηά θξφληηδε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη κάιηζηα νη ηέζζεξηο θφξεο ηνπ 
είραλ ιάβεη απφ ην Άγην Πλεχκα ην ράξηζκα ηεο πξνθεηείαο. Ο Φίιηππνο 
είλαη κία καξηπξία γηα ην θαιφ παξάδεηγκα ησλ γνληψλ σο πξνο ηελ πί-
ζηε ηεο Υξηζηηαληθήο ηεξαπνζηνιηθήο νηθνγέλεηαο. 
ηελ πεξηθνπή δηαβάδνπκε φηη ν απφζηνινο Παχινο έκεηλε κε ηνλ Φίιηπ-
πν «εκέξαο πνιιάο» (εδ. 10). Πξηλ απφ εηθνζηπέληε ρξφληα, ν Παχινο, 
πνπ ηφηε ήηαλ γλσζηφο σο αχινο, ήηαλ αζπγθξάηεηνο δηψθηεο ησλ Υξη-
ζηηαλψλ (Πξάμ. 9/ζ‟ 1,2). Δμαηηίαο ηνπ δησγκνχ ηνπ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, νη 
πηζηνί αλάγθαζαλ ηνλ Φίιηππν λα θαηαθχγεη ζηε ακάξεηα (Πξάμ. 8/ε‟ 1-
5). Μεηά απφ ρξφληα, δηψθηεο θαη δησθφκελνο ζπλαληηνχληαη ζην ζπίηη ηνπ 
Φηιίππνπ. Ση ελδηαθέξνπζα ζπλάληεζε αδειθψλ θαη ζπλεξγαηψλ ελ Υξη-
ζηψ, ζηελ κεγάιε απνζηνιή γηα ηε δηάδνζε ηνπ επαγγειίνπ ζηνλ θφζκν! 
ΚΔΦΖ: Γηαηί ζην έξγν καο γηα ηνπο άιινπο δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ ζεκαληηθφηεξε 
ππνρξέσζή καο: ηελ νηθνγέλεηά καο; 
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Παραζκεσή 4 Σεπηεμβρίοσ                     Γύζη ηλίοσ: 19:51’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 88-95. 
 
«ηαλ ζθνξπίζζεθαλ κε ην δησγκφ, πήγαηλαλ παληνχ γεκάηνη ηεξαπν-
ζηνιηθφ δήιν. Αλαγλψξηδαλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Ήμεξαλ φηη 
ζηα ρέξηα ηνπο θξαηνχζαλ ην ςσκί ηεο δσήο γηα έλα πεηλαζκέλν θφζκν 
θαη παξαθηλήζεθαλ απφ ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ λα κεηαδψζνπλ ην ςσκί 
απηφ ζε φινπο φζνπο ην ρξεηάδνληαλ… ηαλ ινηπφλ νη καζεηέο Σνπ δηψ-
ρζεθαλ απφ ηα Ηεξνζφιπκα, κεξηθνί βξήθαλ ζηε ακάξεηα αζθαιέο θα-
ηαθχγην. Οη ακαξείηεο δέρζεθαλ ηνπο αγγειηνθφξνπο απηνχο ηνπ επαγ-
γειίνπ, θαη νη Ηνπδαίνη πξνζήιπηνη ζπγθέληξσζαλ κία πνιχηηκε ζπγθνκη-
δή ςπρψλ, κεηαμχ εθείλσλ νη νπνίνη ζην παξειζφλ ήηαλ νη πην άζπνλδνη 
ερζξνί ηνπο.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 90,91. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  πσο έρνπκε δεη ην επαγγέιην ζπάεη ηνπο θξαγκνχο κεηαμχ ησλ αλ-
ζξψπσλ. Απηφο ηνπιάρηζηνλ είλαη ν ζθνπφο, παξφηη νξηζκέλεο θνξέο 
απηφ δελ επηηπγράλεηαη. Γηαηί σο άλζξσπνη, αθφκε θαη σο Υξηζηηαλνί, πνπ 
μέξνπκε φηη φινη είκαζηε ίζνη ελψπηνλ ηνπ Θενχ, επηηξέπνπκε ηνπο θνη-
λσληθνχο θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο θξαγκνχο λα καο ρσξίδνπλ; Πψο κπνξεί 
ε εθθιεζία ησλ Αληβεληηζηψλ ηεο Δβδφκεο Ζκέξαο, σο παγθφζκην θίλε-
κα, λα απνζαξξχλεη ηέηνηνπ είδνπο πξνθαηαιήςεηο; 
2.  πσο είδακε, ν δησγκφο ηεο πξψηεο εθθιεζίαο αλάγθαζε ρξηζηηα-
λνχο λα ηξαπνχλ ζε θπγή, κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηεο δηάδνζεο ηνπ 
επαγγειίνπ – θάηη ην νπνίν δελ ζα ζπλέβαηλε εάλ δελ γηλφηαλ ν δησγκφο. 
Παξφηη ηειηθά βγήθε θάηη θαιφ κέζα απφ φιν απηφ, πξέπεη λα ζπκφκαζηε 
φηη ν ζξεζθεπηηθφο δησγκφο δελ είλαη πνηέ θαιφο, ζσζηφο, ή δηθαηνινγε-
κέλνο. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε καο πξνο φζνπο δηψθνληαη ιφγσ ηεο 
ζξεζθείαο ηνπο, αθφκε θη αλ δελ ζπκθσλνχκε κε ηα πηζηεχσ ηνπο; (Γείηε 
Λνπθά 6/ο‟ 31.) 
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5 Σεπηεμβρίοσ – 11 Σεπηεμβρίοσ                           Σάββαηο απόγεσμα 
 

11. Ο ΠΑΤΛΟ: ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ Ζ ΚΛΖΖ 
 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δίπε δε πξνο απηφλ ν Κχξηνο, Ύπαγε, δηφηη νχηνο είλαη ζθεχνο 
εθινγήο εηο εκέ, δηά λα βαζηάζε ην φλνκά κνπ ελψπηνλ εζλψλ θαη βαζηιέσλ, θαη ησλ 
πηψλ Ιζξαήι, επεηδή εγψ ζέισ δείμεη εηο απηφλ φζα πξέπεη λα πάζε ππέξ ηνπ νλφκαηφο 
κνπ.» Πξάμεηο 9/ζ’ 15,16. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Πξάμ. 9/ζ‟ 1, Φηιηπ. 
3/γ‟ 6, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 10, Πξάμ. 9/ζ‟ 1-22, 26/θο‟ 18, Γαι. 2/β‟ 1-17. 
 
Έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα πξφζσπα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο είλαη ν Παχινο, 
γλσζηφο θαη σο αχινο ηεο Σαξζνχ. Ο Παχινο ήηαλ γηα ηελ πξψηε Υξη-
ζηηαληθή εθθιεζία φηη ήηαλ θαη ν Μσπζήο γηα ηνλ ιαφ Ηζξαήι. Ζ δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ν Μσπζήο έβγαιε ηνλ ιαφ ηνπ Θενχ απφ ηνπο Δζλη-
θνχο πξνθεηκέλνπ ν Ηζξαήι λα κπνξεί λα θάλεη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ελψ 
ν Παχινο κεηέδσζε ην Λφγν ηνπ Θενχ ζηνπο Δζληθνχο πξνθεηκέλνπ θαη 
νη Δζληθνί λα θάλνπλ ην ζέιεκά Σνπ.  
πγθξηηηθά κε φινπο ηνπο άιινπο Υξηζηηαλνχο ηνπ 1

νπ
 αηψλα, γηα ηνλ 

Παχιν γλσξίδνπκε ηα πεξηζζφηεξα. Σνλ ζπκφκαζηε ηδηαίηεξα γηα ηε κε-
γάιε ηνπ ζπλεηζθνξά ζηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ εζληθψλ. Σα ηεξαπνζηνιη-
θά ηνπ ηαμίδηα θαη ε καξηπξία ηνπ ζηα έζλε γχξσ απφ ηε Μεζφγεην, έζε-
ζαλ ζαπκάζηα παξαδείγκαηα γηα ηηο Υξηζηηαληθέο απνζηνιέο ησλ επφκε-
λσλ γελεψλ.  
Ο Παχινο μεξίδσζε ηα Βηβιηθά απφιπηα ηηο Ηνπδατθήο θνπιηνχξαο, εθεί 
φπνπ ν πνιηηηθφο, ν ηειεηνπξγηθφο, θαη ν εζηθφο λφκνο είραλ αλακηρζεί 
ηφζν πνιχ ζε ζεκείν πνπ δελ κπνξνχζε λα γίλεη εχθνια δηαρσξηζκφο 
ησλ Ηνπδατθψλ παξαδφζεσλ απφ ην αηψλην κήλπκα ηνπ Θενχ γηα ηα έζλε. 
Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα κειεηήζνπκε γηα ην δεχηεξν πην δεκνθηιέο πξφ-
ζσπν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο.
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Κπξηαθή 6 επηεκβξίνπ 
 

Ο ΑΟΤΛ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΡΟ 
 
Ο ανχι γελλήζεθε ζηελ Σαξζφ, κία ζεκαληηθή πφιε κεηαμχ πξίαο θαη 
δπηηθήο Αζίαο (Πξάμ. 22/θβ‟ 3). Ζ Σαξζφο ήηαλ έλα πνιππνιηηηζκηθφ θέ-
ληξν εκπνξίνπ θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη θαηνηθία γηα έλα δηάζηεκα ηνπ 
γλσζηνχ Ρσκαίνπ ξήηνξα θαη ζπγθιεηηθνχ Κηθέξσλ. Οη γνλείο ηνπ ανχι 
ήηαλ Ηνπδαίνη ηεο δηαζπνξάο (Ηνπδαίνη πνπ δελ έκελαλ ζην Ηζξαήι), απφ 
ηε θπιή Βεληακίλ. Σν Δβξατθφ ηνπ φλνκα ήηαλ ανχι, αιιά φηαλ μεθίλεζε 
ηελ απνζηνιή ηνπ ζηνπο εζληθνχο (Πξάμ. 13/ηγ‟ 9) πήξε ην φλνκα Παχ-
ινο. Δπίζεο, επεηδή ήηαλ Φαξηζαίνο (Φηιηπ. 3/γ‟ 5), πνιχ πηζαλφλ λα ή-
ηαλ παληξεκέλνο, αιιά δελ καο δίλεηαη θακία πιεξνθνξία γηα ηελ νηθνγέ-
λεηά ηνπ, εθηφο απφ ην φηη θάπνηα ζηηγκή αλαθέξνληαη ε αδεξθή θαη ν α-
ληςηφο ηνπ (Πξάμ. 23/θγ‟ 16). Ο ανχι ήηαλ θαη Ρσκαίνο πνιίηεο (Πξάμ. 
22/θβ‟ 25-28). Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα εθπαηδεχηεθε ζηε ζπλαγσγή ηεο 
Σαξζνχ κέρξη ηα δψδεθα ηνπ ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπαηδεχηεθε 
ζηελ Ηεξνπζαιήκ απφ ηνλ γλσζηφ δηδάζθαιν Γακαιηήι (Πξάμ. 22/θβ‟ 3). 
πσο ζπλεζηδφηαλ, έκαζε κία ηέρλε – ηελ ηέρλε ηνπ ζθελνπνηνχ (Πξάμ. 
18/ηε‟ 3). 
Οη Φαξηζαίνη ήηαλ γλσζηνί γηα ηελ επηκνλή ηνπο φηη φινη νη λφκνη ηνπ 
Θενχ, ηφζν νη γξαπηνί φπσο θαίλνληαλ ζηα βηβιία ηνπ Μσπζή φζν θαη νη 
πξνθνξηθνί πνπ κεηαδίδνληαλ απφ γεληά ζε γεληά, ήηαλ ππνρξεσηηθνί γηα 
φινπο ηνπο Ηνπδαίνπο. Ο απζηεξφο παηξησηηζκφο ηνπο θαη ε ζρνιαζηηθή 
ππαθνή ηνπο ζηνπο Ηνπδατθνχο λφκνπο, ηνπο έθαλαλ ππνθξηηέο θαη επη-
θξηηέο. Ο Παχινο, σζηφζν, δελ έθξπςε πνηέ ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο θαη ν 
παηέξαο ηνπ ήηαλ Φαξηζαίνη (Πξάμ. 23/θγ‟ 6). Σν γεγνλφο φηη ήηαλ Φαξη-
ζαίνο βνήζεζε ζην έξγν ηνπ, ηφζν πξνο ηνπο Ηνπδαίνπο φζν θαη πξνο 
ηνπο εζληθνχο. Σνλ φπιηζε κε ηελ ιεπηνκεξή γλψζε ηεο Παιαηάο Γηαζή-
θεο, ηελ δηαζέζηκε Αγία Γξαθή γηα ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο. Δπίζεο, 
γλψξηδε πνιχ θαιά ηηο πξνζζήθεο ησλ γξακκαηέσλ ζηνπο λφκνπο ηεο 
Παιαηάο Γηαζήθεο. Γη‟ απηφ θαη ήηαλ ν πιένλ θαηάιιεινο απφζηνινο πνπ 
κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηηο αηψληεο Θετθέο αιήζεηεο απφ ηηο πξνζζήθεο γηα 
ηελ Ηνπδατθή θνπιηνχξα, πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο θαη κπνξνχζαλ λα 
αγλνεζνχλ απφ ηνπο Δζληθνχο πνπ ήξζαλ ζηελ πίζηε. πσο είδακε απηφ 
ην ζέκα απαζρφιεζε πνιχ ηελ πξψηε εθθιεζία. Καη ζήκεξα, φκσο, ν 
ξφινο ηεο θνπιηνχξαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ εθθιεζία.  
ΚΔΦΖ: Πνηα απφ ηα Υξηζηηαληθά πηζηεχσ καο έξρνληαη ζε απφιπηε αληίζεζε κε ηελ 
θνηλσλία; Πψο δηαρεηξίδεζηε απηήλ ηε δηακάρε ρσξίο λα ζπκβηβάζεηε εθείλν πνπ δελ 
πξέπεη πνηέ λα ζπκβηβαζηεί; 
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Γεσηέρα 7 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΠΑΤΛΟ, Ο ΑΝΓΡΑ 
 
Γηαβάζηε Πξάμ. 9/ζ‟ 1, Φηιηπ. 3/γ‟ 6,8, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 9,10, Α‟ Σηκ. 1/α‟ 16, 
Γαι. 1/α‟ 14 θαη Β‟ Κνξ. 11/ηα‟ 23-33. Ση καο ιέλε απηά ηα εδάθηα γηα ηνλ 
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Παχινπ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Παχινο ήηαλ ζίγνπξα έλαο άλδξαο κε κεγάιν δήιν. Πξηλ αλαγελλεζεί, 
ν δήινο ηνπ εθδεισλφηαλ κε ην λα δηψθεη ηνπο πηζηνχο ηεο πξψηεο εθ-
θιεζίαο. Τπνζηήξημε ηνλ ιηζνβνιηζκφ ηνπ ηέθαλνπ (Πξάμ. 7/δ‟ 58) θπ-
ιάθηδε Υξηζηηαλνχο (Πξάμ. 8/ε‟ 3), απνηεινχζε ζαλαηηθή απεηιή γηα ηνπο 
καζεηέο (Πξάμ. 9/ζ‟ 1), θαη νξγάλσζε έθνδν ζηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ βξί-
ζθνληαλ ζε άιιε ρψξα (Πξάμ. 9/ζ‟ 2, Γαι. 1/α‟ 13). 
Σελ ίδηα ζηηγκή, βιέπνπκε επίζεο πσο ν δήινο θαη ε ζέξκε ηνπ ρξεζηκν-
πνηήζεθαλ γηα θαιφ, κηαο θαη αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζην θήξπγκα ηνπ επ-
αγγειίνπ παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο πξνθιήζεηο. Μφλν θάπνηνο νιν-
θιεξσηηθά αθνζησκέλνο ζ‟ απηφ πνπ πηζηεχεη ζα κπνξνχζε λα αληαπε-
μέιζεη. Καη παξφηη έραζε ηα πάληα γηα ηνλ Υξηζηφ, δελ ιππήζεθε γηαηί ηα 
ζεψξεζε «ζθχβαια», άρξεζηα ζαλ ηα ζθνππίδηα. Ο Παχινο θαηάιαβε ηη 
είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή θαη ηη φρη. Δπίζεο, ν Παχινο ήηαλ ηαπεηλφο. Γελ 
ρσξάεη ακθηβνιία πσο ιφγσ ηεο ελνρήο ηνπ γηα ην δησγκφ πνπ είρε εμα-
πνιχζεη ζηνπο Υξηζηηαλνχο, ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ αλάμην γη‟ απηήλ ηελ 
θιήζε. Καη επηπιένλ, σο θάπνηνο πνπ θήξπμε ηε δηθαηνζχλε ηνπ Υξηζηνχ 
σο ηε κνλαδηθή καο ειπίδα γηα ζσηεξία, ήμεξε πφζν ακαξησιφο ήηαλ 
απέλαληη ζηνλ Άγην Θεφ, θαη απηή ε γλψζε ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνλ δηαηε-
ξεί ηαπεηλφ, ππνηαγκέλν, θαη επγλψκνλ.  
«ηαλ κηα αθηίλα απφ ηε δφμα ηνπ Θενχ, κηα αλαιακπή απφ ηελ αγηφηεηα 
ηνπ Υξηζηνχ δηαπεξάζεη ηελ ςπρή, θέξλεη ζε νδπλεξή απνθάιπςε θάζε 
θειίδα κνιπζκνχ θαη παξνπζηάδεη γπκλέο ηηο παξακνξθψζεηο θαη ηηο ει-
ιείςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα. Απνθαιχπηεη ηηο αλφζηεο επηζπκίεο, 
ηελ άζηαηε θαξδηά, ηα ξππαξά ρείιε.» Δ. Υνπάηη, Β.Υ. ζ. 20,21. 
ΚΔΦΖ: Καλείο καο δελ έρεη αλνζία ζηελ ππεξεθάλεηα. Πψο κπνξεί ν ηαπξφο θαη ε 
ζεκαζία ηνπ λα καο ζεξαπεχζνπλ απφ απηήλ ηελ ακαξηία; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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Τρίηη 8 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΑΠΟ ΑΟΤΛ Δ ΠΑΤΛΟ 
 
Γηαβάζηε Πξάμ. 9/ζ‟ 1-22 ηελ ηζηνξία ηεο αιιαγήο ηνπ Παχινπ. Πψο απηή 
ηνπ ε εκπεηξία ζπλδέεηαη κε ηελ ηεξαπνζηνιηθή ηνπ θιήζε; Γείηε επίζεο 
Πξάμ. 26/θο‟ 16-18. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
Απφ ηελ αξρή ήηαλ μεθάζαξν πσο ν Κχξηνο ζθφπεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηνλ Παχιν γηα λα πξνζεγγίζεη εμίζνπ Ηνπδαίνπο θαη Δζληθνχο. Καλέλα 
άιιν γεγνλφο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Παχινπ γηα ηεξαπφζηνινο δελ ζπ-
γθξίλεηαη κε απηφ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα αλαθέξζεθε ζε απηή ηνπ ηελ 
εκπεηξία. «Αιιά ζεθψζεηη θαη ζηήζη επί ηνπο πφδαο ζνπ· επεηδή δηά ηνχ-
ην εθάλελ εηο ζε, δηά λα ζε θαηαζηήζσ ππεξέηελ θαη κάξηπξα θαη φζσλ 
είδεο, θαη πεξί φζσλ ζέισ θαλεξσζή εηο ζε» (Πξάμ. 26/θο‟ 16). Ο Παχινο 
δελ ζα κπνξνχζε λα θεξχμεη ή λα δηδάμεη γηα θάηη πνπ ν ίδηνο δελ γλψξη-
δε. Αληηζέησο, ζα δίδαζθε θαη ζα θήξπηηε κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θα ηε 
γλψζε ηνπ γηα ηνλ Κχξην, κέλνληαο πάληα ζε αξκνλία κε ηνλ Λφγν ηνπ 
Θενχ (Γείηε Ρσκ. 1/α‟ 1,2). 
Γηαβάζηε Πξάμ. 26/θο‟ 18. Πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα απφ ην έξγν ηνπ 
Παχινπ; 
………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
Δδψ βιέπνπκε πέληε απνηειέζκαηα ηνπ ηεξαπνζηνιηθνχ έξγνπ: 
1. Να αλνηρζνχλ ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα δνπλ 
πσο ν Θεφο θαη ν Ηεζνχο είλαη ππαξθηνί, παξφληεο, δξαζηήξηνη, ειθπζηη-
θνί. 
2. Να κεηαθηλεζνχλ απφ ην ζθνηάδη ζην θσο, απφ ηελ άγλνηα ζηε γλψζε 
– βαζηθφ ζέκα ηνπ επαγγειίνπ (δείηε Λνπθά 1/α‟ 78,79). 
3. Να ζηξαθνχλ απφ ηε δχλακε ηνπ αηαλά ζηε δχλακε ηνπ Θενχ. 
4. Να ιάβνπλ ζπγρψξεζε γηα ηηο ακαξηίεο. Σν πξφβιεκα ηεο ακαξηίαο 
έρεη ιχζε. Απηφ είλαη ην βαζηθφ κήλπκα ησλ Υξηζηηαλψλ. 
5. Να ιάβνπλ κία ζέζε ζηνπο αγηαζκέλνπο, ζηελ εθθιεζία δειαδή ηνπ 
Θενχ, αλεμαξηήηνπ έζλνπο, γέλνπο ή θπιήο. 
ΚΔΦΖ: Αλ θάπνηνο ζαο ξσηνχζε: «Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζνπ κε ηνλ Ιεζνχ; Ση κπνξείο 
λα κνπ πεηο γηα Δθείλνλ;» Ση ζα ηνπ ιέγαηε; 



 
80 

Τεηάρηη 9 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΠΑΤΛΟ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΣΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

«Απφ Ηεξνπζαιήκ θαη θχθισ κέρξη ηεο Ηιιπξίαο εμεπιήξσζα ην θήξπγκα 
ηνπ επαγγειίνπ ηνπ Υξηζηνχ» (Ρσκ. 15/ηε‟ 19). Πνην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
γηα ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν κπνξνχκε λα βξνχκε ζ‟ απηφ ην εδάθην; Γείηε 
επίζεο Α‟ Κνξ. 1/α‟ 23, 2/β‟ 2, Γαι. 6/ο‟ 14, Φηιηπ. 1/α‟ 15-18. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Έλα είλαη ζίγνπξν γηα φιεο ηηο ηεξαπνζηνιηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Παχινπ, 
φπνπ θη εάλ πήγαηλε, βαζηθφ ηνπ θήξπγκα ήηαλ ν εζηαπξσκέλνο Υξηζηφο. 
Έηζη, έκελε πηζηφο ζην θάιεζκα ηνπ Υξηζηνχ, λα θεξχμεη γηα ηνλ Ηεζνχ. 
Σν κήλπκα γηα ηηο απνζηνιέο ζήκεξα είλαη πξνθαλέο: φ,ηη θαη λα θεξχη-
ηνπκε ή λα δηδάζθνπκε (θαη σο εθθιεζία έρνπκε πνιιά λα κνηξαζηνχκε 
κε ηνλ θφζκν), ν εζηαπξσκέλνο Υξηζηφο πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν 
θάζε επαγγειηζηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηεξαπνζηνιηθνχ έξγνπ.  
Ο Παχινο, σζηφζν, δελ θήξπηηε απιψο γηα ηνλ Ηεζνχ θαη κεηά ζπλέρηδε 
ην ηαμίδη ηνπ. θνπφο ηνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη εθθιεζίεο, λα μεθηλήζεη 
Υξηζηηαληθέο νκάδεο παληνχ φπνπ κπνξνχζε. Σν έξγν ηνπ ήηαλ ε ίδξπζε 
εθθιεζηψλ. 
Τπάξρεη έλα αθφκε ζηνηρείν ζην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν ηνπ Παχινπ. 
Γηαβάζηε Κνι. 1/α‟ 28. Ση κνηάδεη λα ιέεη εδψ ν Παχινο; Πξφθεηηαη γηα επ-
αγγειηζκφ ή γηα καζεηεία; 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Γηαβάδνληαο ηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ βιέπνπκε φηη δελ έρνπλ επαγγειη-
ζηηθφ ραξαθηήξα, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα φηη απεπζχλνληαη ζε άηνκα 
εθηφο εθθιεζίαο. Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξεο επηζηνιέο ηνπ απεπζχλνληαη 
ζε εδξαησκέλεο εθθιεζηαζηηθέο θνηλφηεηεο. Με άιια ιφγηα, ζην έξγν ηνπ 
Παχινπ πεξηιακβάλνληαη ε πνηκαληνξηθή θξνληίδα, ε δηαπαηδαγψγεζε, 
θαη ε γαινπρία ησλ εθθιεζηψλ. 
Δπνκέλσο, βιέπνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξία θεληξηθά ζηνηρεία ζηελ ηεξαπν-
ζηνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παχινπ: δηαθεξχηηεη ηνλ Ηεζνχ, ηδξχεη εθθιε-
ζίεο, θαη γαινπρεί ηηο ήδε εδξαησκέλεο εθθιεζίεο. 
ΚΔΦΖ: Θπκεζείηε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ δψζαηε καξηπξία ζε θάπνηνλ γηα ηελ πίζηε 
ζαο. Δίρε ν Ιεζνχο ηελ θεληξηθή ζέζε ζ’ απηά πνπ είπαηε; Πψο κπνξείηε λα βεβαησζείηε 
φηη ν Ιεζνχο έρεη ηελ θεληξηθή ζέζε ζηε καξηπξία ζαο; 
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Πέμπηη 10 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΖΣΑ 
 

ην παξειζφλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λφκηδαλ φηη ππήξραλ δχν θαηε-
γνξίεο αλζξψπσλ – ν ιαφο ηνπο θαη νη άιινη. Γηα ηνπο Έιιελεο, φζνη δελ 
ήηαλ Έιιελεο ζεσξνχληαλ «βάξβαξνη». Γηα ηνπο Ηνπδαίνπο, φζνη δελ ή-
ηαλ Ηνπδαίνη ήηαλ «Δζληθνί». 
πσο είδακε λσξίηεξα, ε επηηπρήο ηεξαπνζηνιή ζηνπο Δζληθνχο αλά-
γθαζε ηελ εθθιεζία θαη ηνπο ππεπζχλνπο ηεο λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζρέζε 
κεηαμχ Ηνπδαίσλ θαη Δζληθψλ. Σν βαζηθφ εξψηεκα ήηαλ θαηά πφζν έλαο 
Δζληθφο κπνξνχζε λα γίλεη Υξηζηηαλφο ρσξίο πξψηα λα γίλεη Ηνπδαίνο. 
Γηαβάζηε Γαι. 2/β‟ 1-17. Ση ζπλέβε, θαη πψο απηή ε αλαθνξά δείρλεη ηελ 
πξφθιεζε ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» ζηνλ επαγγειηζκφ θαη ηελ απν-
ζηνιή; 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
«ηαλ αξγφηεξα ν Πέηξνο επεζθέθζεθε ηελ Αληηφρεηα, θέξδηζε ηελ εκπη-
ζηνζχλε πνιιψλ κε ηε ζπλεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο Δζληθνχο 
πηζηνχο. Γηα έλα δηάζηεκα θέξνληαλ ζχκθσλα κε ην νπξαλφζηαιην θσο. 
Δίρε κέρξη ηφηε ππεξληθήζεη ηε θπζηθή ηνπ πξνθαηάιεςε λα ηξψεη ζην 
ίδην ηξαπέδη κε ηνπο Δζληθνχο. ηαλ φκσο κεξηθνί απφ ηνπο ζηαζψηεο ηνπ 
ηειεηνπξγηθνχ λφκνπ Δβξαίνη θαηέθζαζαλ απφ ηα Ηεξνζφιπκα, αζηφρα-
ζηα ν Πέηξνο άιιαμε ηε ζηάζε ηνπ έλαληη ησλ πξνζήιπησλ πξψελ εηδσ-
ινιαηξψλ… Απηή ε έλδεημε αδπλακίαο απφ κέξνπο εθείλσλ πνπ ππήξμαλ 
αμηνζέβαζηνη θαη αγαπεηνί αξρεγνί πξνμέλεζε κία πνιχ νδπλεξή εληχ-
πσζε ζην λνπ ησλ Δζληθψλ πηζηψλ. Ζ εθθιεζία θηλδχλεπε λα δηακειη-
ζζεί.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ.173. 
Ο Παχινο αληηκεηψπηζε ην δήηεκα κε ηνλ Πέηξν θαη ζηάζεθε ππέξ ηεο 
πνιππνιηηηζκηθήο εθθιεζίαο. Οη Δζληθνί πξνζήιπηνη δελ ρξεηάδνληαλ λα 
Ηνπδατζηνχλ γηα λα γίλνπλ Υξηζηηαλνί. Σν πεξίπινθν ηζηνξηθφ ηνπ Παχ-
ινπ, σο αθνζησκέλνπ Φαξηζαίνπ, καζεηή ηνπ Γακαιηήι, Ρσκαίνπ ππε-
θφνπ, δεισηή δηψθηε θαη ηειηθά απφζηνινπ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνλ θαζη-
ζηνχζε θαηάιιειν λα δηαρσξίζεη ηηο αλαιινίσηεο εληνιέο απφ ηνπο πξν-
ζσξηλνχο πνιηηηζκηθνχο θαη ηειεηνπξγηθνχο θαλφλεο.  
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξείηε λα δηαρσξίζεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πίζηεο απφ ηηο θα-
ζαξά θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, αθφκε θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο; 
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Παραζκεσή 11 Σεπηεμβρίοσ                                 Γύζη ηλίοσ: 19:40’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
 
«Δηο πάληαο έγεηλα ηα πάληα, δηά λα ζψζσ παληί ηξφπσ ηηλάο. Κάκλσ δε 
ηνχην δηά ην επαγγέιηνλ, δηά λα γείλσ ζπγθνηλσλφο απηνχ» (Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 
22,23). 
Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 19-23. Πνιινί ζχγρξνλνη ζρνιηαζηέο ρξεζηκνπνη-
νχλ ηνλ φξν «contextualization» γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ν Παχινο. Απηφο ν φξνο νξίδεηαη σο «νη πξνζπάζεηεο λα 
κεηαδνζεί ην Δπαγγέιην κε ιφγν θαη έξγν, θαη λα εδξαησζεί ε εθθιεζία κε 
θαηαλνεηνχο ηξφπνπο ζηνπο αλζξψπνπο, παξνπζηάδνληαο ηνλ Υξηζηηα-
ληζκφ έηζη πνπ λα αγγίδνληαη νη βαζχηεξέο ηνπο αλάγθεο, επηηξέπνληάο 
ηνπο έηζη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Υξηζηφ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ θνπιηνχ-
ξα ηνπο.» Darrell L. Whiteman, “Contextualization: The Theory, the Gap, 
the Challenge,” International Bulletin of Missionary Research, ηνκ. 21 
(Ηαλνπάξηνο, 1997), ζ. 2. 
«Οη Ηνπδαίνη Υξηζηηαλνί, αληηθξίδνληαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ην λαφ, 
επφκελν ήηαλ λα αθήλνπλ ηε ζθέςε ηνπο λα παιηλδξνκεί ζηα ηδηφκνξθα 
πξνλφκηα ησλ Δβξαίσλ ζαλ έζλνο. ηαλ είδαλ ηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία λα 
απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ηεξνηειεζηίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Ηνπδατζκνχ 
θαη αληηιήθζεθαλ φηη ε ραξαθηεξηζηηθή νζηφηεηα ηελ νπνία αλέθαζελ α-
πέδηδαλ ζηηο εβξατθέο ζπλήζεηεο έκειιε ζε ιίγν λα εμαθαληζζεί ελφςεη 
ηεο θαηλνχξγηαο πίζηεο, πνιινί αγαλάθηεζαλ θαηά ηνπ Παχινπ πνπ ηνλ 
ζεσξνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλν γηα ηελ αιιαγή απηή. Αθφκε θαη 
νη καζεηέο δελ ήηαλ φινη πξνεηνηκαζκέλνη λα δερζνχλ κε πξνζπκία ηελ 
απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Μεξηθνί ήηαλ δεισηέο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ λφ-
κνπ. Καη έβιεπαλ ηνλ Παχιν κε δπζκέλεηα, επεηδή πίζηεπαλ φηη είρε πνιχ 
ραιαξέο αξρέο ζην δήηεκα ηεο ηήξεζεο ηνπ ηνπδατθνχ λφκνπ.» Δ. Υνπάηη, 
Π.Α. ζ. 172. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 20. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ απηά ηα 
ιφγηα ψζηε λα πξνζαξκφζνπκε ηελ απνζηνιή καο αλάινγα κε ηελ θνη-
λσλία πνπ βξηζθφκαζηε, ή αθφκε θαη ην πψο λα θάλνπκε πξνζσπηθή 
δηαθνλία θαη καξηπξία; 
2.  Παξά ην ακαξησιφ παξειζφλ ηνπ, ν Θεφο ζπγρψξεζε ηνλ Παχιν θαη 
ηνλ ρξεζηκνπνίεζε κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. Πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε 
λα ζπγρσξνχκε ηνλ εαπηφ καο γηα φ,ηη έρνπκε θάλεη θαη λα επηθαιεζηνχκε 
ηε δηθαηνζχλε ηνπ Υξηζηνχ, επηηξέπνληάο Σνπ ζπγρξφλσο λα καο ρξεζη-
κνπνηήζεη φπσο Δθείλνο θξίλεη θαιχηεξα; 
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12 Σεπηεμβρίοσ – 18 Σεπηεμβρίοσ                          Σάββαηο απόγεσμα 
 

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 
 
 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ 
πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ επεθηεηλφκελνο, ηξέρσ πξνο ηνλ 
ζθνπφλ δηά ην βξαβείνλ ηεο άλσ θιήζεσο ηνπ Θενχ ελ Υξηζηψ Ιεζνχ.» Φηιηππεζίνπο 
3/γ’ 13,14. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Α‟ Κνξ. 1/α‟ 22-24, Α‟ 
Σηκ. 6/ο‟ 12, Β‟ Σηκ. 4/δ‟ 7, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 12-22, Πξάμ. 15/ηε‟ 38-41. 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ηελ Ηνπδατθή 
ηζηνξία, θαζψο θαη ηε δσή θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ, ν Παχινο αλέ-
πηπμε ηε Υξηζηηαληθή έλλνηα ηεο ζσηεξίαο, εζηηάδνληαο ζηε δσή, ζην ζά-
λαην θαη ζηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ. Λφγσ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπ ππφβα-
ζξνπ ζηνλ Ηνπδατζκφ θαη ζηελ Διιελνξσκατθή θνηλσλία, ν Παχινο κπν-
ξνχζε λα εμπςψζεη ην επαγγέιην πέξα απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πνιη-
ηηθνχ, ηειεηνπξγηθνχ θαη εζηθνχ λφκνπ ησλ Δβξαίσλ, θαη λα ην θάλεη πην 
πξνζηηφ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη 13 επηζηνιέο ηνπ Παχινπ ελίζρπζαλ 
ηελ πίζηε ησλ πηζηψλ. ‟ απηέο, αλαθέξζεθε ηφζν ζε δνγκαηηθά φζν θαη 
ζε πξαθηηθά ζέκαηα. πκβνχιεςε, ελζάξξπλε, θαη επέπιεμε, πάλσ ζε 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζσπηθή Υξηζηηαληθφηεηα, ηηο ζρέζεηο 
θαη ηε δσή ηεο εθθιεζίαο. Παξφια απηά ην βαζηθφ κήλπκα ησλ επηζηνιψλ 
ηνπ ήηαλ γηα ηνλ «Ηεζνχλ Υξηζηφλ, θαη ηνχηνλ εζηαπξσκέλνλ» (Α‟ Κνξ. 
2/β‟ 2). Σν έξγν ηνπ Παχινπ δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηηο επηζηνιέο. Δίλαη 
επίζεο γλσζηφο γηα ην ηεξαπνζηνιηθφ ηνπ έξγν θαη ηελ καξηπξία ηνπ επ-
αγγειίνπ απφ ηελ πξία έσο ηελ Ηηαιία, θαη πνιχ πηζαλφλ κέρξη θαη ηελ 
Ηζπαλία. Μέζα ζε κία δεθαεηία, ν Παχινο ίδξπζε εθθιεζίεο ζε ηέζζεξηο 
επαξρίεο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 
Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα εμεηάζνπκε ηελ απνζηνιή θαη ην κήλπκα ηνπ 
Παχινπ.
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Κπξηαθή 13 επηεκβξίνπ 
 

ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΙ ΙΟΤΓΑΙΟΙ 
 

Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 1/α‟ 22-24. Πψο απηά ηα εδάθηα κάο βνεζάλε λα θαηα-
ιάβνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζρε-
ηίδνληαη κε ηελ αιήζεηα; Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε πνπ ζα καο βνεζήζεη 
ζηε καξηπξία καο ζε δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ; 
………..…………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………. 
Με ηελ Έμνδν απφ ηελ δνπιεία ηεο Αηγχπηνπ, ν Θεφο έδεημε κε ζαπκαζηφ 
ηξφπν ηελ πξφλνηά Σνπ γηα ην Ηζξαήι. Οη κεηέπεηηα γεληέο ησλ Ηνπδαίσλ 
πεξίκελαλ φηη θάζε αγγειηνθφξνο ηνπ Θενχ ζα έθαλε ζεκεία θαη ζαχκαηα. 
Οη Έιιελεο αληίζεηα, βάζε ηνπ θηινζνθηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο, απν-
δεηνχζαλ ινγηθή βάζε γηα ηελ πίζηε ηνπο, θάηη πνπ λα ηθαλνπνηνχζε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζνθίαο. Ο Παχινο δελ παξακέξηζε ηελ πνιη-
ηηζκηθή θαη πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζέγγηδε, αιιά 
ηα ρξεζηκνπνίεζε σο έλα ζεκείν, γηα ηελ δηαθήξπμε ηνπ ζηαπξσκέλνπ 
Υξηζηνχ. Δθείλνη πνπ επηζπκνχζαλ λα δνπλ ζεκεία, ηα είδαλ ζηε δσή θαη 
ζηε δηαθνλία ηνπ Ηεζνχ θαη ηεο πξψηεο εθθιεζίαο. Δθείλνη πνπ απνδε-
ηνχζαλ ηελ ινγηθή δηάζηαζε, ηελ βξήθαλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 
Παχινπ γηα ην κήλπκα ηνπ επαγγειίνπ. Καη νη δχν απηέο νκάδεο ησλ αλ-
ζξψπσλ είραλ ηελ αλάγθε λα γλσξίζνπλ ηνλ αλαζηεκέλν Υξηζηφ θαη «ηελ 
δχλακηλ ηεο αλαζηάζεσο απηνχ» (Φηιηπ. 3/γ‟ 10). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
ν Παχινο κεηέδηδε απηήλ ηελ γλψζε εμαξηηφηαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο 
ζηνπο νπνίνπο καξηπξνχζε. 
ηαλ ν Παχινο θήξπηηε ζε Ηνπδαίνπο, ζηήξηδε ηα θεξχγκαηά ηνπ ζηελ 
ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι, ζπλδένληαο ηνλ Υξηζηφ κε ηνλ Γαβίδ θαη δίλνληαο 
έκθαζε ζηηο πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ κηινχζαλ γηα ηελ 
ζηαχξσζε θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ (Πξάμ. 13/ηγ‟ 16-41). Ξεθηλνχζε 
κε θάηη πνπ ηνπο ήηαλ γλψξηκν, θάηη ην νπνίν ζέβνληαλ θαη πίζηεπαλ, θαη 
έπεηηα πξνζπαζνχζε λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ Υξηζηφ. 
Γηα ηνπο Δζληθνχο, ην κήλπκα ηνπ Παχινπ πεξηιάκβαλε ηνλ Θεφ σο Γε-
κηνπξγφ, πληεξεηή θαη Κξηηή – ηελ είζνδν ηεο ακαξηίαο ζηνλ θφζκν – 
ηελ ζσηεξία δηά κέζνπ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ (Πξάμ. 14/ηδ‟ 15-17, 17/ηδ‟ 22-
31). Ο Παχινο έπξεπε λα μεθηλήζεη δηαθνξεηηθά κε ηνπο Δζληθνχο ζε 
ζρέζε κε ηνπο Ηνπδαίνπο (ή κε ηνπο Δζληθνχο πνπ είραλ ηελ Ηνπδατθή πί-
ζηε). Γη‟ απηνχο, ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ Ηεζνχ. 
ΚΔΦΖ: θεθηείηε φζνλ αθνξά ηελ δηθή ζαο πίζηε. Πνχ βαζίδεηαη; Πνηνχο ιφγνπο έρεηε 
γηα λα πηζηεχεηε; Πψο κπνξνχλ νη ιφγνη ζαο λα δηαθέξνπλ απφ ησλ άιισλ αλζξψπσλ, 
θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνπκε απηέο ηηο δηαθνξέο; 
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Γεσηέρα 14 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΣΡΑΣΙΧΣΔ ΚΑΙ ΑΘΛΖΣΔ 
 

Χο ηθαλφο επηθνηλσληνιφγνο, ν Παχινο ρξεζηκνπνίεζε ζην ηεξαπνζηνιη-
θφ ηνπ έξγν θάηη ην νηθείν γηα λα εμεγήζεη θάηη ην άγλσζην. Υξεζηκνπνη-
νχζε εηθφλεο ηνπ Διιελνξσκατθνχ θφζκνπ γηα λα απεηθνλίζεη ηελ λέα 
δσή κε ηνλ Υξηζηφ. Υξεζηκνπνίεζε δχν ζπγθεθξηκέλεο κεηαθνξέο γηα ηηο 
δηδαζθαιίεο ηνπ: ηνπ αζιεηή κε ηα αγσλίζκαηά ηνπ, θαη ηνπ Ρσκαίνπ 
ζηξαηηψηε. Σελ επνρή ηνπ Παχινπ, φπσο θαη ζήκεξα, ν θφζκνο αγαπνχ-
ζε ηα αζιεηηθά επηηεχγκαηα. Οη αξραίνη Έιιελεο γλσζηνί γηα ηελ αγάπε 
ηνπο πξνο ηα αγσλίζκαηα, είραλ πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο αζιεηηθέο 
δηνξγαλψζεηο, ηχπνπ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Δι-
ιάδαο. Οη Ρσκαίνη πξνψζεζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο αζιεηηθνχο α-
γψλεο. Οη αγψλεο δξφκνπ ήηαλ νη πην δεκνθηιείο, θαη πεξηιάκβαλαλ έλαλ 
αγψλα κεηαμχ αλδξψλ πνπ ήηαλ πιήξσο εμνπιηζκέλνη κε ηελ ζηξαηησηη-
θή ηνπο παλνπιία. Ζ πάιε ήηαλ επίζεο έλα δεκνθηιέο αγψληζκα. Οη α-
ζιεηέο πξνπνλνχληαλ ζθιεξά, θαη νη ληθεηέο ακείβνληαλ πινπζηνπάξν-
ρα. Ζ εζληθφηεηα, ε θαηαγσγή, θαη ε θνηλσληθή ζέζε ήηαλ άλεπ ζεκαζίαο 
θαζψο ν ζηφρνο ήηαλ ε αληνρή θαη ε απφδνζε. 
Πνηα δηδάγκαηα παίξλνπκε γηα ηελ Υξηζηηαληθή δσή απφ ηηο παξαθάησ 
πεξηθνπέο; Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 24-27, Γαι. 5/ε‟ 7, Α‟ Σηκ. 6/ο‟ 12, Β‟ Σηκ. 2/β‟ 5. 
…………………………………………………………………………………….. 
Οη Ρσκαίνη απηνθξάηνξεο αληηθαηέζηεζαλ ηνπο πξνζσξηλνχο ζηξαηηψηεο 
κε κηζζνθφξνπο, νη νπνίνη θξνπξνχζαλ ηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία, έρν-
ληαο βειηηψζεη ηελ παλνπιία θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπο. Σελ επνρή ηνπ Παχ-
ινπ θαηαηάρζεθαλ ζηνλ Ρσκατθφ ζηξαηφ ζηξαηηψηεο δηαθφξσλ εζληθνηή-
ησλ, αλεμαξηήηνπ αλ ήηαλ Ρσκαίνη ππήθννη. ε αληάιιαγκα ησλ απνδν-
ρψλ πνπ ιάκβαλαλ γηα ηελ ππεξεζία ηνπο, νη ζηξαηηψηεο νξθίδνληαλ ηελ 
αθνζίσζή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε απηνθξάηνξα, ν νπνίνο γηα πξνζσπηθνχο 
ιφγνπο κπνξνχζε λα ηνπο νδεγήζεη ζε κάρε. 
Γείηε ζηηο παξαθάησ πεξηθνπέο ηηο ζπγθξίζεηο ηνπ Παχινπ κεηαμχ ηεο 
δσήο ηνπ ζηξαηηψηε θαη ηνπ ρξηζηηαλνχ. Β‟ Κνξ. 10/η‟ 4,5, Δθεζ. 6/ο‟ 10-
18, Α‟ Σηκ. 6/ο‟ 12, Β‟ Σηκ. 2/β‟ 3,4. 
………..…………………………………………………………………………… 
ηελ ηειεπηαία – φπσο πηζηεχεηαη – επηζηνιή ηνπ, ν Παχινο εθαξκφδεη 
ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ζηξαηηψηε θαη ηνπ αζιεηή ζηε δηθή ηνπ ρξηζηηαληθή δσή: 
«Σνλ αγψλα ηνλ θαιφλ εγσλίζζελ, ηνλ δξφκνλ εηειείσζα, ηελ πίζηηλ δηε-
ηήξεζα» (Β‟ Σηκ. 4/δ‟ 7). 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξεί ε πίζηε λα γίλεη κάρε, θαη πψο αγψλαο; Πψο βηψζαηε απηέο ηηο 
κεηαθνξέο ζηελ πξνζσπηθή ζαο Υξηζηηαληθή δσή; Πνηα κεηαθνξά πεξηγξάθεη θαιχηεξα 
ηε δηθή ζαο εκπεηξία, θαη γηαηί; 



 
86 

Τρίηη 15 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΠΑΤΛΟ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟ 
 

«Νφκνλ ινηπφλ θαηαξγνχκελ δηά ηεο πίζηεσο; κε γέλνηην, αιιά λφκνλ 
ζπληζηψκελ» (Ρσκ. 3/γ‟ 31). ε πνην λφκν αλαθέξεηαη εδψ ν Παχινο; 
…..………………………………………………………………………………… 
ηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ, ε ιέμε «λφκνο» εκθαλίδεηαη πεξίπνπ 130 θν-
ξέο θαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ πεξίπνπ 20 θνξέο. Ο Παχινο ήζειε 
λα βνεζήζεη ηνπο αθξναηέο θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
θνηλσληθνχ ηνπο επηπέδνπ, λα θαηαλνήζνπλ φηη ν «λφκνο» είρε δηάθνξεο 
έλλνηεο γηα ηνπο Ηνπδαίνπο. Νφκνη ησλ Γέθα Δληνιψλ επηβάιιεηαη λα ηε-
ξεζνχλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θάζε επνρήο. Τπάξρνπλ φκσο άι-
ινη λφκνη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη ζηελ Ηνπδατθή θνηλσλία, πνπ ν Παχ-
ινο δελ ζεψξεζε σο ππνρξεσηηθνχο γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο. ηα γξαπηά 
ηνπ, ν απφζηνινο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «λφκν» αλαθεξφκελνο ζηνπο 
θαλφλεο θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ζηνπο ηειεηνπξγηθνχο λφκνπο, 
ζηνπο λφκνπο πεξί πγείαο θαη θαζαξηζκνχ. Έγξαςε γηα φηαλ είκαζηε «π-
πφ ηνλ λφκνλ» (Ρσκ. 3/γ‟ 19) αιιά θαη φηαλ «απειιάρζεκελ απφ ηνπ 
λφκνπ» (Ρσκ. 7/δ‟ 6). Μίιεζε γηα ηνλ «λφκνλ ηεο ακαξηίαο» (Ρσκ. 7/δ‟ 
25) αιιά είπε θαη φηη ν «λφκνο είλαη άγηνο» (Ρσκ. 7/δ‟ 12). Αλαθέξζεθε 
ζην «λφκσ ηνπ Μσπζέσο» (Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 9) αιιά επίζεο θαη ζηνλ «λφκνλ 
ηνπ Θενχ» (Ρσκ. 7/δ‟ 25). ζν θαη αλ καο κπεξδεχνπλ απηέο νη θξάζεηο, 
γηα ηνπο Ηνπδαίνπο πνπ είραλ κεγαιψζεη ζηελ Δβξατθή θνηλσλία, είλαη 
μεθάζαξν ζε πνηνλ λφκν αλαθέξνληαη. 
Γηαβάζηε Ρσκ. 13/ηγ‟ 8-10, Ρσκ. 2/β‟ 21-24, Α‟ Κνξ. 7/δ‟ 19, Δθεζ. 4/δ‟ 
25,28, 5/ε‟ 3, 6/ο‟ 2. Πψο απηά ηα εδάθηα κάο βνεζάλε λα θαηαιάβνπκε 
φηη ν εζηθφο λφκνο ηνπ Θενχ, νη Γέθα Δληνιέο, δελ θαηαξγήζεθαλ ζηνλ 
ζηαπξφ; 
…..………………………………………………………………………………… 
Ο Παχινο θαηάιαβε ην φηη νη ηειεηνπξγηθνί λφκνη πνπ δείρλαλε πψο λα 
πιεζηάζεηο ηνλ Θεφ κέζσ ηνπ ηεξαηείνπ, ηνπ αγηαζηεξίνπ θαη ησλ ζπζηψλ, 
ήηαλ πνπ έπαςαλ λα ηζρχνπλ κεηά ηελ ζηαχξσζε. Δίραλ εθπιεξψζεη ηνλ 
ζθνπφ ηνπο, θαη δελ ήηαλ πιένλ απαξαίηεηνη. (Απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη 
ηδηαίηεξα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ λανχ.) 
Με ηνλ εζηθφ λφκν ησλ Γέθα Δληνιψλ, ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. 
ηηο επηζηνιέο ηνπ, ν Παχινο θάλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο Γέθα 
Δληνιέο θαη ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, Ηνπδαίσλ θαη 
Δζληθψλ, λα ηηο ηεξνχλ. Έρνληαο γξάςεη ελαληίνλ ηεο ακαξηίαο, ν Παχινο 
δελ ζα ππνηηκνχζε πνηέ ηνλ λφκν πνπ νξίδεη ηελ ακαξηία. Θα ήηαλ ζαλ 
θάπνηνο λα ζαο έιεγε κελ παξαβηάδεηε ην φξην ηαρχηεηαο, θαη ηελ ίδηα 
ζηηγκή ζαο έιεγε φηη νη πηλαθίδεο κε ηα φξηα ηαρχηεηαο δελ ηζρχνπλ. 
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Τεηάρηη 16 Σεπηεμβρίοσ 
 

Ο ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ Ζ ΑΝΑΣΑΖ 
 

«Γηφηη απεθάζηζα λα κε εμεχξσ κεηαμχ ζαο άιιν ηη, εηκή Ηεζνχλ Υξηζηφλ, 
θαη ηνχηνλ εζηαπξσκέλνλ» (Α‟ Κνξ. 2/β‟ 2). 
Αλακθίβνια, ν ηαπξφο ηνπ Υξηζηνχ είρε ηελ θεληξηθή ζέζε ζηε δσή θαη 
ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Παχινπ, ν νπνίνο θήξπμε γηα ηνλ ηαπξφ ζηα πιαί-
ζηα θαη άιισλ δηδαζθαιηψλ. Μία απφ απηέο, πηζαλφλ ε πην άκεζα ζπλδε-
δεκέλε κε ηνλ ηαπξφ, ήηαλ ε αλάζηαζε, ρσξίο ηελ νπνία ε ζηαπξηθή 
ζπζία ζα ήηαλ αλνχζηα. 
Γηαβάζηε Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 12-22. Ση καο ιέλε απηά ηα εδάθηα πνπ δείρλνπλ 
πφζν ζεκαληηθά είλαη ν ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζε ηνπ Ηεζνχ, γηα ην επαγ-
γέιην; Γηαηί ε ζσζηή αληίιεςε γηα ηνλ ζάλαην, φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηά-
ζηαζε χπλνπ, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ εδαθίσλ; 
Δάλ νη πηζηνί λεθξνί είλαη ήδε ζηνλ νπξαλφ, ηφηε γηα πνην πξάγκα κηιάεη 
ν Παχινο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Γπζηπρψο, ε πιεηνςεθία ησλ Υξηζηηαληθψλ παξαδφζεσλ, φπσο θαη νη 
εηδσινιαηξηθέο ζξεζθείεο, πηζηεχνπλ έληνλα ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. 
Δλάληηνο ζ‟ απηήλ ηελ δνμαζία, ν Παχινο ηφληζε επαλεηιεκκέλσο φηη: 
1. Μφλν ν Θεφο είλαη αζάλαηνο (Α‟ Σηκ. 6/ο‟ 16) 
2. Ζ αζαλαζία είλαη δψξν ηνπ Θενχ πξνο ηνπο ζσζκέλνπο (Α‟ Θεζ.     
4/δ‟ 16) 
3. Ο ζάλαηνο είλαη κία θαηάζηαζε χπλνπ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ Υξη-
ζηνχ (Α‟ Θεζ. 4/δ‟ 13-15, Α‟ Κνξ. 15/ηε‟ 6, 18,20). 
Ζ ιαηξεία ησ πεξηζζνηέξσλ ζξεζθεηψλ πεξηιακβάλεη ςεχηηθεο δηδαζθα-
ιίεο γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. ‟ απηέο ηηο εζθαικέλεο δηδαζθαιίεο, 
πεξηιακβάλνληαη δηδαρέο φπσο ηεο κεηεκςχρσζεο, ηεο δέεζεο ζηνπο 
αγίνπο, ηεο επιάβεηαο ζηα πλεχκαηα ησλ πξνγφλσλ, ηεο αηψληαο θιεγφ-
κελεο θφιαζεο, πξφηππα ηεο Νέαο Δπνρήο (New Age) θαη νη αζηξνινγη-
θέο πξνβιέςεηο. Ζ νξζή θαηαλφεζε ηεο Βηβιηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ ζά-
λαην, καο πξνζηαηεχεη απφ απηέο ηηο ηξνκεξέο απάηεο. Σν ιππεξφ είλαη 
φηη εθείλνη πνπ δείρλνπλ ηελ πην ζζελαξή αληίζηαζε ζ‟ απηέο ηηο αιήζεηεο, 
είλαη νη Υξηζηηαλνί άιισλ δνγκάησλ.  
ΚΔΦΖ: Ο πηζηφο πνπ θιείλεη ηα κάηηα φηαλ πεζαίλεη, κεηά απφ κία ζθνηεηλή θαη ήζπρε 
ζηηγκή, ζα ηα αλνίμεη μαλά ζηελ Γεπηέξα Παξνπζία γηα λα δήζεη αηψληα. Ση καο δείρλεη ε 
θαηάζηαζε ησλ λεθξψλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενχ; 
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Πέμπηη 17 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΚΑΛΔ ΥΔΔΙ 
 

Ο Παχινο δνχιεπε ζθιεξά θαη ήηαλ κία έληνλε πξνζσπηθφηεηα. Απηνχ 
ηνπ είδνπο ηα άηνκα είλαη ζπλήζσο κνλαρηθά, αιιά έρνπλ πνιινχο ππν-
ζηεξηθηέο. Χζηφζν, ζηα ηαμίδηα ηνπ ππήξραλ δχν ή ηξία άηνκα πνπ ηνλ 
ζπλφδεπαλ. Σνπιάρηζηνλ νθηψ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνληαη 
νλνκαζηηθά (Πξάμ. 13/ηγ‟ 2, 15/ηε‟ 22, 37, 16/ηο‟ 1-3, 19/ηζ‟ 22, Κνι. 4/δ‟ 
7,10,11, Φηιεκ. 24). ‟ απηνχο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηνπο ραηξεηη-
ζκνχο ηνπ ζε 16 κε 24 Ρσκαίνπο, κε ηνπο γεληθνχο ραηξεηηζκνχο ηνπ ζηηο 
νηθνγέλεηεο. Ο απφζηνινο πίζηεπε ζην νκαδηθφ έξγν, ηδηαίηεξα φηαλ δεκη-
νπξγνχληαλ λέεο νκάδεο. Χζηφζν, ππήξραλ ζηηγκέο πνπ δηαθσλνχζε κε 
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 15/ηε‟ 38-41. Ση ζπλέβε, θαη ηη θαηαιαβαίλνπκε απφ απηφ 
γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, αθφκε θαη ησλ ζπνπδαίσλ εξγαηψλ ηνπ Κπξίνπ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
«‟ απηφ ην ζεκείν ν Μάξθνο θπξηεχζεθε απφ θφβν θαη απνζάξξπλζε θαη 
άξρηζε λα ηαιαληεχεηαη γηα έλα δηάζηεκα σο πξνο ηνλ αξρηθφ ζθνπφ πνπ 
είρε λα θαζηεξσζεί νινθιεξσηηθά ζην έξγν ηνπ Κπξίνπ. Αζπλήζηζηνο ζηηο 
ηαιαηπσξίεο, απνθαξδηψζεθε απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζηεξήζεηο ηηο 
νδνηπνξίαο… Απηή ε εγθαηάιεηςε έθαλε ηνλ Παχιν λα θξίλεη ηνλ Μάξθν 
κε δπζκέλεηα κάιηζηα θαη κε απζηεξφηεηα γηα έλα δηάζηεκα. Αληίζεηα ν 
Βαξλάβαο ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ δηθαηνινγήζεη εμαηηίαο ηεο απεηξίαο 
ηνπ. Αγσληνχζε γηα λα κελ εγθαηαιείςεη ν Μάξθνο ηε δηαθνλία ηνπ επαγ-
γειίνπ γηαηί αλαγλψξηδε ζ‟ απηφλ πξνζφληα πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα 
γίλεη έλαο ρξήζηκνο εξγάηεο ηνπ Υξηζηνχ.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 147. 
Απφ ηελ αλαθνξά απηή ησλ Πξάμεσλ θαίλεηαη πσο ν Παχινο πξνζδν-
θνχζε απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα αληέμνπλ ζηηο ζιίςεηο θαη ζηα πξν-
βιήκαηα ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γηα ηνλ Παχιν, ε νκάδα ηνπ ήηαλ κία εθ-
θιεζία ζε κηθξνγξαθία. Σφληδε ηελ ζεκαζία λα δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγ-
κα, λα είλαη ην πξφηππν ηεο απνζηνιήο. Ζ επζπλεηδεζία θαη ε αγάπε πνπ 
είραλ ηα κέιε ηεο νκάδαο, έγηλε πξφηππν γηα ηηο εθθιεζίεο πνπ ζπλαζξνί-
δνληαλ ζε ζπίηηα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ επαγ-
γειηζηψλ θαη ηεξαπνζηφισλ. Φπζηθά, ηα πξάγκαηα δελ θπινχζαλ νκαιά, 
φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξθνπ. 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Β’ Σηκ. 4/δ’ 11. Ση καο ιέεη απηφ ην εδάθην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
ζπγρψξεζε; Όινη θάλνπκε ιάζε. Πψο κπνξνχκε λα ζπγρσξέζνπκε εθείλνπο πνπ καο 
πιήγσζαλ; θεθηείηε φινπο εθείλνπο πνπ πιεγψζαηε εμαηηίαο ησλ δηθψλ ζαο ιαζψλ. 
Πψο πξνζπαζήζαηε λα απνθαηαζηήζεηε ηηο ζρέζεηο ζαο; Καη αλ δελ ην θάλαηε αθφκε, 
γηαηί δελ ην θάλεηε ηψξα; 
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Παραζκεσή 18 Σεπηεμβρίοσ                               Γύζη ηλίοσ: 19:29’ 
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Ο απφζηνινο Παχινο παξνκνηάδεηαη κε ην Φαηλφκελν ηεο Πεηαινχδαο 
ζηελ ζεσξία ηνπ ράνπο: ην «ηίλαγκα ησλ θηεξψλ ηεο πεηαινχδαο ζην έλα 
εκηζθαίξην κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαηγίδα ζην άιιν.» Σν έξγν ηνπ σο 
ζπγγξαθέαο θαη θήξπθαο βνήζεζε ζηελ αιιαγή ελφο κέξνπο ηνπ Ηνπδατ-
ζκνχ, ζηνπο Δζληθνχο, ζε έλαλ ζξεζθεπηηθφ θφζκν. Οη ηδέεο πνπ βιέ-
πνπκε ζηηο 13 επηζηνιέο ηνπ είραλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζπγθξηηηθά κε 
νπνηαδήπνηε άιιε αξραία Διιεληθή ινγνηερλία. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Ο Παχινο γιίησζε ηνλ δησγκφ ιφγσ πξνζθπγήο ηνπ ζηελ Αζήλα, ην 
δηαλνεηηθφ θέληξν ηνπ Διιελνξσκατθνχ θφζκνπ. Οη πφιεηο πξφζθεξαλ 
θαηαθχγην ζηνπο θπγάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπο Υξηζηηαλνχο. 
Ο απφζηνινο δελ έραζε ρξφλν, θαη αθνχ παξαηήξεζε ηα ζξεζθεπηηθά 
κλεκεία ηεο πφιεο, κίιεζε ζηνπο Ηνπδαίνπο θαη θήξπμε ζηελ αγνξά. Γηα-
βάζηε Πξάμ. 17/ηδ‟ 16-31. Πψο πξνζέγγηζε ν Παχινο απηνχο ηνπο αλ-
ζξψπνπο θαη πψο απηφ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλάγθε λα 
πξνζαξκφζνπκε ην κήλπκά καο ζηηο δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ; Πξν-
ζέμηε πσο ν Παχινο δελ αιινίσζε νχηε ζπκβίβαζε ηελ αιήζεηα γηα λα 
πξνζεγγίζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. ηελ πξνζπάζεηά καο λα πξνζεγ-
γίζνπκε ηνπο άιινπο, πψο κπνξνχκε λα βεβαησζνχκε φηη δελ ζα ζπκβη-
βάζνπκε ηα πηζηεχσ καο; 
2.  Γηαηί ε θαηάζηαζε ησλ λεθξψλ απνηειεί ηφζν ζεκαληηθή δηδαζθαιία; 
Απφ πνηα ιάζε θαη απάηεο κάο πξνζηαηεχεη απηή ε αιήζεηα; Απφ πνηα 
πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο ζαο κπνξεί λα ζαο πξνζηαηεχζεη; 
3.  πδεηήζηε γηα ην ξφιν πνπ έρνπλ ηα ζεκεία ζηελ πίζηε θαη γηα ηνλ 
ξφιν πνπ έρνπλ ε αηηία θαη ε ινγηθή. Μνηξαζηείηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο ε-
κπεηξίεο ζαο γηα ην πψο πηζηέςαηε, θαη πψο ηα ζεκεία ή ε ινγηθή ζπλέ-
βαιιαλ ζηελ εκπεηξία ζαο. Δπίζεο, πνηνο ν ξφινο ηνπο ζηε δηαηήξεζε 
ηεο πίζηεο; 
4.  Ση γίλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία ζαο; Πνην 
είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν; Πνηα πηζηεχσ είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα; 
χκθσλα κε ηα πηζηεχσ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν, ζθεθηείηε πξν-
ζεθηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηνπο πξνζεγγίζεηε. Με πνηνλ 
ηξφπν κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή καδί ηνπο, ρσξίο λα ηνπο ζίμεηε; 
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19 Σεπηεμβρίοσ – 25 Σεπηεμβρίοσ                          Σάββαηο απόγεσμα 
 

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ 
ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη 
ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ, θαηά ηελ απνθάιπςηλ ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ ζεζησπεκέλνπ 
κελ απφ ρξφλσλ αησλίσλ, θαλεξσζέληνο δε ηψξα δηά πξνθεηηθψλ γξαθψλ θαη' επηηαγήλ 
ηνπ αησλίνπ Θενχ, θαη γλσξηζζέληνο εηο πάληα ηα έζλε, πξνο ππαθνήλ πίζηεσο, εηο ηνλ 
κφλνλ ζνθφλ Θεφλ, έζησ ε δφμα δηά Ιεζνχ Υξηζηνχ εηο ηνπο αηψλαο, ακήλ» Ρσκαίνπο 
16/ηο’ 25-27. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Πξάμ. 4/δ‟ 12, Φαικ. 
87/πδ‟ 4-6, Ησάλ. 10/η‟ 16, Ρσκ. 2/β‟ 12-16, Ησάλ. 14/ηδ‟ 6, Ρσκ. 1/α‟ 18. 
 
πσο είδακε, ν Κχξηνο ρξεζηκνπνηεί αλζξψπνπο γηα ηε δηάδνζε ηνπ επ-
αγγειίνπ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Χζηφζν, αλά ηνπο αηψλεο, πνιινί 
είλαη εθείλνη πνπ πέζαλαλ ρσξίο λα αθνχζνπλ πνηέ γηα ην ζρέδην ηεο ζσ-
ηεξίαο. Σν γεγνλφο είλαη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη άλζξσπνη πνπ έδε-
ζαλ ζηε γε δελ άθνπζαλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο ιχηξσζεο νχηε έκαζαλ γηα ηα 
θαιά λέα ηεο ράξεο ηνπ Θενχ, φπσο απηή εθδειψζεθε ζην πξφζσπν ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ. Απηφ καο νδεγεί ζε δχν εξσηήκαηα: Πξψηνλ, πψο ζα 
θξίλεη ν Θεφο ηα δηζεθαηνκκχξηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ Σνλ γλσξίδνπλ; 
Γεχηεξνλ, ππάξρεη ζσηεξία γηα θάπνηνλ πνπ δελ γλσξίδεη ην ζρέδην ηεο 
ζσηεξίαο, κέζσ ηνπ Ηεζνχ; 
Κάπνηνη ζα απαληνχζαλ φηη ε ζσηεξία βξίζθεηαη κφλν ζε έλα Υξηζηηαληθφ 
δφγκα, ζε αληίζεζε κε άιινπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο 
ππάξρνπλ εμίζνπ έγθπξεο νδεγίεο ηνπ Θενχ γηα ηελ αηψληα δσή. 
Σειηθά, εθείλν ην νπνίν πξέπεη λα ζπκφκαζηε είλαη φηη ν Ηεζνχο κάο θα-
λέξσζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενχ, θαη απηφ καο ιέεη πνιιά γηα ηελ αγάπε 
Σνπ πξνο φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ επηζπκία Σνπ λα ζψζεη φζνπο ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο. Ο Θεφο είλαη Γίθαηνο, θαη κία κέξα ζα αθνπζηεί 
ζηνλ νπξαλφ: «Γίθαηαη θαη αιεζηλαί αη νδνί ζνπ, βαζηιεχ ησλ αγίσλ» (Α-
πνθ. 15/ηε‟ 3).
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Κσριακή 20 Σεπηεμβρίοσ 
 

«ΟΤΣΔ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΝΑΙ ΤΠΟ ΣΟΝ ΟΤΡΑΝΟΝ» 
 
Οξηζκέλνη Υξηζηηαλνί πηζηεχνπλ πσο ζα ζσζνχλ κφλν φζνη αθνχλ θαη 
αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζην επαγγέιην. Οη άλζξσπνη απηνί πνπ πηζηεχνπλ 
ζηελ «απνθιεηζηηθφηεηα», ζεσξνχλ φηη φιεο νη κε Υξηζηηαληθέο ζξεζθείεο 
απνηεινχληαη απφ ακαξησινχο πνπ επαλαζηαηνχλ θαηά ηνπ Θενχ. Γη‟ 
απηφ θαη πηζηεχνπλ φηη νη κε Υξηζηηαλνί δελ ζα ζσζνχλ κε ηελ ράξε ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
Οξηζκέλνη πάιη Υξηζηηαλνί ηζρπξίδνληαη φηη φπνηνη δελ είλαη ζην δηθφ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλν δφγκα, ζα ραζνχλ, παξφηη είλαη Υξηζηηαλνί. Γηα εθείλνπο, ηα 
ππφινηπα δφγκαηα ηα πηζηεχσ ηνπο βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ θξνληίδα 
ηνπ Θενχ θαη δελ έρνπλ θακία ειπίδα λα εηζέιζνπλ ζηε βαζηιεία ησλ νπ-
ξαλψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 1302 ζηελ παπηθή βνχια Unam Sanctam, ν 
πάπαο Boniface VIII δήισζε, «Δίλαη απαξαίηεην γηα ηε ζσηεξία θάζε 
άλζξσπνο λα ππνηάζζεηαη ζηνλ Ρσκαίν Πνληίθηθα.» Καη νξηζκέλνη Γηα-
καξηπξφκελνη, επίζεο θήξπμαλ θάηη αλάινγν ζρεηηθά κε ηα δηθά ηνπο 
δφγκαηα. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 4/δ‟ 12. Ση δηαβάδνπκε εδψ, θαη πψο κπνξνχκε λα θαηα-
λνήζνπκε απηά ηα ιφγηα; 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
Σα ιφγηα ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη μεθάζαξα: Ζ ζσηεξία έξρεηαη κφλν κέζσ 
ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη θαλελφο άιινπ. εκαληηθφ, σζηφζν, είλαη λα κελ 
δψζνπκε ιάζνο δηάζηαζε ζ‟ απηά ηα ιφγηα. Φαληαζηείηε θάπνηνλ πνπ 
βξίζθεηαη ζε έλα θιεγφκελν θηίξην. Πξηλ πξνιάβεη λα βγεη, πλίγεηαη απφ 
ηνλ θαπλφ θαη ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ο ππξνζβέζηεο ηνλ βξίζθεη, ηνλ 
βγάδεη έμσ θαη ηνλ πεγαίλεη ζην αζζελνθφξν. Μεηά απφ ιίγν θζάλεη ζην 
λνζνθνκείν θαη ιίγεο ψξεο αξγφηεξα αλαθηά ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ο άλζξσ-
πνο απηφο δελ γλσξίδεη πνηνο ηνλ έζσζε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν νπνηνζ-
δήπνηε ζψδεηαη – είηε πξηλ ηελ ελζάξθσζε ηνπ Ηεζνχ είηε κεηά – ζα ζσ-
ζεί ιφγσ ηνπ Ηεζνχ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη αθνχζεη γηα ηνλ Ηεζνχ θαη 
ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. 
«Μεηαμχ ησλ εηδσινιαηξψλ ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ιαηξεχνπλ ην Θεφ 
ρσξίο λα ην μέξνπλ, εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ην θσο πνηέ δελ έθζαζε κε ηα 
αλζξψπηλα κέζα θαη φκσο απηνί δελ ζα ραζνχλ. Αλ θαη αγλννχλ ην γξα-
πηφ Σνπ ιφγν, άθνπζαλ φκσο ηε θσλή Σνπ λα ηνπο κηιά κε ηα έξγα ηεο 
θχζεο θαη έθαλαλ απηά πνπ ν λφκνο απαηηνχζε. Σα έξγα ηνπο δείρλνπλ 
φηη ην Άγην Πλεχκα άγγηζε ηηο θαξδηέο ηνπο θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζαλ 
ηέθλα ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 612.  
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Γεσηέρα 21 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΠΟΑ ΠΡΔΠΔΙ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΚΑΠΟΙΟ; 
 
Δπεηδή ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ καο παξέρεη ηε ζσηεξία, νξηζκέλνη πηζηεχ-
νπλ φηη ε γλψζε γηα ηνλ Υξηζηφ δελ είλαη απαξαίηεηε. Απηφ δελ ζεκαίλεη 
φηη ε ζσηεξία δηαηίζεηαη εθηφο ηνπ Υξηζηνχ, αιιά φηη ν Θεφο κπνξεί θαη 
ζέιεη λα εθαξκφζεη ηηο αξεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Υξηζηνχ ζε φπνηνλ ζέιεη. 
Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη εθείλνη πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ Υξηζηφ θαη δελ 
έρνπλ αθνχζεη πνηέ ην επαγγέιην, αιιά βξίζθνληαη ππφ ηελ επηξξνή ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα απειεπζέξσζε, θαη ελεξ-
γνχλ, ζα ζσζνχλ. Σν απφζπαζκα ηεο Δ. Υνπάηη πνπ κειεηήζακε ρζεο, 
ππαηλίζζεηαη αθξηβψο απηφ (ζθεθηείηε ηνλ Ηψβ θαη ηνλ Μειρηζεδέθ). 
Ση θσο δίλνπλ ηα παξαθάησ εδάθηα πάλσ ζ‟ απηήλ ηελ ηδέα; 
Φαικ. 87/πδ‟ 4-6………………………………………………………………… 
………………………….……………………….………………………………... 
………………………….……………………….………………………………... 
Ησάλ. 10/η‟ 16…………………………………………………………………… 
………………………….……………………….………………………………... 
……………………….………..……………….…………………………………. 
Πξάμ. 14/ηδ‟ 17………………………………………………………………….. 
………………………….……………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Πξάμ. 17/ηδ‟ 26-28………………………………………………………………. 
………………………….……………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Ρσκ. 2/β‟ 12-16…………………………………………………………………. 
………………………….……………………….………………………………... 
…………………………………………………………………………………… 
«ζηηο ζέιεη απνδψζεη εηο έθαζηνλ θαηά ηα έξγα απηνχ, εηο κελ ηνπο δε-
ηνχληαο δη' ππνκνλήο έξγνπ αγαζνχ, δφμαλ θαη ηηκήλ θαη αθζαξζίαλ δσήλ 
αηψληνλ» (Ρσκ. 2/β‟ 6,7). 
Ο Παχινο θαίλεηαη λα ιέεη φηη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ αλ θαη δελ είλαη 
Υξηζηηαλνί ζα ιάβνπλ ην δψξν ηεο αηψληαο δσήο επεηδή έδεζαλ κία δσή 
ππαθνήο. Ζ ππαθνή ζην λφκν ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία έξρεηαη ζε αξκν-
λία κε ην λφκν ηνπ Θενχ θαη ηελ γλψζε γηα ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο κε-
ηαμχ θαινχ θαη θαθνχ, ζα θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ εκέξα ηεο θξίζεο, γηα 
φζνπο δελ άθνπζαλ πνηέ γηα ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. Απηνί νη άλζξσπνη 
αληαπνθξίζεθαλ ζην έξγν πνπ έθαλε ην Άγην Πλεχκα ζηελ θαξδηά ηνπο. 
ΚΔΦΖ: Δπεηδή δελ γλσξίδνπκε ηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ, γηαηί πξέπεη ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο, είηε πξφθεηηαη γηα Υξηζηηαλνχο είηε φρη, λα είκαζηε πξνζεθηηθνί θαη λα κελ 
θξίλνπκε ηελ ζσηεξία ηνπο; 
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Τρίηη 22 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΠΑΝΧΣΖΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΤΡΑΛΙΜΟ 
 
Οξηζκέλνη δηδάζθνπλ φηη ζην ηέινο ν Θεφο ζα ζψζεη φινπο ηνπο αλζξψ-
πνπο, αλεμαξηήηνπ ηνπ ηη πίζηεπαλ ή ην πψο δνχζαλ. Ζ «παλζσηεξία» 
είλαη ε πεπνίζεζε φηη φινη ζα ζσζνχλ αθφκε θαη αλ δελ άθνπζαλ ή πί-
ζηεςαλ πνηέ ζην επαγγέιην. Δμάιινπ, ζην Ησάλ. 3/γ‟ 16 δηαβάδνπκε «Γηφ-
ηη ηφζνλ εγάπεζελ ν Θεφο ηνλ θφζκνλ.» Έηζη, ζχκθσλα κ‟ απηφλ ηνλ 
ζπιινγηζκφ, εθφζνλ ν Θεφο ηνπο αγαπάεη φινπο πψο είλαη δπλαηφλ λα 
ραζνχλ, ηδηαίηεξα αλ ην λα ραζνχλ ζεκαίλεη λα θαίγνληαη αηψληα ζηελ θφ-
ιαζε; Πψο κπνξεί ν Θεφο λα αθήζεη θάπνηνλ πνπ αγαπάεη λα θαίγεηαη 
αηψληα; Έηζη, βιέπνπκε πψο έλα ιαλζαζκέλν δφγκα (ε αηψληα ηηκσξία) 
νδεγεί ζε έλα άιιν (ηελ παλζσηεξία). 
πλδεκέλνο κε ηελ παλζσηεξία είλαη ν «πινπξαιηζκφο», ε πεπνίζεζε 
φηη φιεο νη ζξεζθείεο είλαη εμίζνπ έγθπξεο θαη νδεγνχλ εμίζνπ ζηνλ Θεφ 
θαη ηε ζσηεξία. Κακία ζξεζθεία δελ είλαη θαιχηεξε ή αλψηεξε ηεο άιιεο, 
ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κ‟ απηήλ ηελ ζεσξία. Έλαο πνηκέλαο, κίαο εθθιε-
ζίαο, ζηελ Καιηθφξληα έγξαςε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθθιεζίαο φηη ζηελ 
εθθιεζία ηνπ ηα κέιε «δελ πηζηεχνπλ φηη ν Υξηζηηαληζκφο είλαη αλψηεξνο 
ζε θάηη ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο.» 
Γηα ηνπο πινπξαιηζηέο, ε πνηθηινκνξθία ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηψλ θαη 
δνμαζηψλ, ζπκβφισλ θαη κεηαθνξψλ, είλαη απιψο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 
έθθξαζεο ηνπ θνηλνχ ππξήλα φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 
πινπξαιηζηέο ηζρπξίδνληαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο δίλνπλ έκθαζε 
ζηελ αγάπε γηα ηνλ Θεφ θαη ηνλ ζπλάλζξσπν – πνπ είλαη ν ρξπζφο θαλφ-
λαο – θαη φινη ειπίδνπλ γηα κία θαιχηεξε κειινληηθή δσή. χκθσλα κ‟ 
απηνχο, φια ηα δφγκα, θαηά βάζε, δηδάζθνπλ ην ίδην πξάγκα γη‟ απηφ ν-
δεγνχλ ζηνλ Θεφ, θαη είλαη αιαδνληθφ λα πξνζπαζνχκε λα ηνπνζεηήζνπ-
κε ηα Υξηζηηαληθά πηζηεχσ πάλσ απφ εθείλα ησλ κε Υξηζηηαληθψλ ζξε-
ζθεηψλ. 
Ση καο ιέεη ε Αγία Γξαθή γηα ηελ παλζσηεξία θαη ηνλ πινπξαιηζκφ; Ησάλ. 
14/ηδ‟ 6, Απνθ. 20/θ‟ 14, 21/θα‟ 8, Γαλ. 12/ηβ‟ 2, Ησάλ. 3/γ‟ 18, Μαηζ. 7/δ‟ 
13,14, Β‟ Θεζ. 2/β‟ 10. 
.….………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………… 
Αλακθίβνια, ηφζν ε παλζσηεξία φζν θαη ν πινπξαιηζκφο έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο. Γελ ζα ζσζνχλ φινη, θαη 
νχηε νδεγνχλ φια ηα δφγκαηα ζηε ζσηεξία. 
ΚΔΦΖ: Ση ζα απαληνχζαηε ζε θάπνηνλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη αιαδνληθφ λα ηζρπξη-
δφκαζηε πσο ν Υξηζηηαληζκφο είλαη ην κνλαδηθφ κνλνπάηη γηα ηε ζσηεξία; (δείηε Ισάλ. 
14/ηδ’ 6) πδεηήζηε ην κε ηελ νκάδα ζαο. 
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ΑΜΑΡΣΧΛΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖ ΥΑΡΖ 
 
«Δπεηδή δελ απέζηεηιελ ν Θεφο ηνλ Τηφλ απηνχ εηο ηνλ θφζκνλ δηά λα 
θξίλε ηνλ θφζκνλ, αιιά δηά λα ζσζή ν θφζκνο δη' απηνχ» (Ησάλ. 3/γ‟ 17). 
Πνηα ζπνπδαία ειπίδα βξίζθνπκε ζ‟ απηφ ην εδάθην γηα φιε ηελ αλζξσ-
πφηεηα; Πψο κπνξνχκε λα πηνζεηήζνπκε απηήλ ηελ αιήζεηα; Πψο κπν-
ξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πξνζεγγίζνπκε άιιεο ςπρέο; 
..…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
χκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή, φινη είκαζηε ακαξησινί (Ρσκ. 3/γ‟ 23), θαη 
ν Θεφο ζέιεη φινη λα κεηαλνήζνπκε (Πξάμ. 17/ηδ‟ 30, 26/θο‟ 20, Β‟ Πέηξ. 
3/γ‟ 9) θαη λα ζσζνχκε (Α‟ Σηκ. 2/β‟ 4). Απφ ηελ Δδέκ θαη έπεηηα, ζθνπφο 
ηνπ Θενχ είλαη λα ζσζεί ε αλζξσπφηεηα απφ ηνλ αηψλην ζάλαην πνπ ήξ-
ζε σο απνηέιεζκα ηεο ακαξηίαο θαη ηεο επαλάζηαζεο. Ση πεξηζζφηεξν 
απφ ηνλ ηαπξφ ρξεηαδφκαζηε σο έλδεημε γηα λα δνχκε ηελ αγάπε ηνπ 
Θενχ θαη ηελ επηζπκία Σνπ λα καο ζψζεη; 
Ζ Αγία Γξαθή είλαη μεθάζαξε, ν Θεφο δελ ζα ζψζεη εθείλνπο πνπ αλνηθηά 
επαλαζηαηνχλ ελαληίνλ Σνπ. 
Γηαβάζηε Γέλ. 6/ο‟ 11-13, Ρσκ. 1/α‟ 18, Β‟ Θεζ. 2/β‟ 12, Απνθ. 21/θα‟ 8, 
22/θβ‟ 15. Πνηα έληνλε πξνεηδνπνίεζε βιέπνπκε ζ‟ απηά ηα εδάθηα; 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
Ο Θεφο αγαπάεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά φινη νη άλζξσπνη είλαη 
ακαξησινί θαη ρξεηάδνληαη ηε ράξε, θαη απηή ε ράξε κπνξεί λα δνζεί κφ-
λν κέζσ ηνπ Ηεζνχ. Ζ εθθιεζία Σνπ έρεη ηελ απνζηνιή λα κεηαθέξεη ηα 
θαιά λέα γηα απηή ηε ράξε ζε φινλ ηνλ θφζκν. 
«Ζ εθθιεζία είλαη ην θαζνξηζκέλν απφ ην Θεφ κέζν γηα ηε ζσηεξία ησλ 
αλζξψπσλ. Γηνξγαλψζεθε κε ζθνπφ ηελ ππεξεζία θαη ε απνζηνιή ηεο 
είλαη λα θέξεη ην επαγγέιην ζηνλ θφζκν. Απ‟ αξρήο ην ζρέδην ηνπ Θενχ 
ήηαλ φπσο ην πιήξσκα θαη ε επάξθεηά Σνπ αληαλαθιψληαη κέζν ηεο εθ-
θιεζίαο Σνπ. Σα κέιε ηεο εθθιεζίαο, απηνχο ηνπο νπνίνπο θάιεζε απφ ην 
ζθφηνο ζην ζαπκαζηφ Σνπ θσο, νθείινπλ λα δείμνπλ ζηνλ θφζκν ηε δφμα 
Σνπ. Ζ εθθιεζία είλαη ν ρψξνο ηεο δηαθχιαμεο ηνπ πινχηνπ ηεο ράξεο 
ηνπ Υξηζηνχ. Καη κε ηνλ θαηξφ ζα „γλσξηζζή… δηά ηεο εθθιεζίαο ελ ηνηο 
επνπξαλίνηο εηο ηαο αξράο θαη ηαο εμνπζίαο,‟ (Δθεζ. 3/γ‟ 10) ε ηειηθή θαη 
νινθιεξσηηθή εθδήισζε ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 1. 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξείηε (φρη ν πνηκέλαο, νχηε ν πξεζβχηεξνο θαη ν δηάθνλνο, αιιά εζείο) 
λα δείρλεηε «ηε δφμα Σνπ» ζηνλ θφζκν πνπ ράλεηαη; Ση αιιαγέο πξέπεη λα θάλεηε ζηε 
δσή ζαο γηα λα ηα θαηαθέξεηε; 
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Ζ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΙΚΖ ΚΛΖΖ 
 
«Δηο πάληαο έγεηλα ηα πάληα, δηά λα ζψζσ παληί ηξφπσ ηηλάο. Κάκλσ δε 
ηνχην δηά ην επαγγέιηνλ, δηά λα γείλσ ζπγθνηλσλφο απηνχ» (Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 
22,23). ε πνηα ζεκαληηθή αξρή αλαθέξεηαη εδψ ν Παχινο θαη πψο κπν-
ξνχκε λα εθδειψζνπκε ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζηε δσή καο; 
……………………….…………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………… 
Ο Κχξηνο ησλ απνζηνιψλ, ζηελ ζνθία Σνπ, επέιεμε λα ζπλεξγαζηεί κε 
ηνπο αλζξψπνπο θαη λα θέξεη ην κήλπκα ηεο ζπγρψξεζεο θαη ηεο ζσηε-
ξίαο ζηνλ θφζκν. Ο Θεφο επέιεμε άλδξεο θαη γπλαίθεο, παξά ηηο αδπλακί-
εο ηνπο, λα εξγαζηνχλ καδί κε ην Άγην Πλεχκα θαη ηνπο αγγέινπο. Ο Ηζ-
ξαήι πξννξίζηεθε λα είλαη ην «θσο» ηνπ Θενχ ηελ επνρή ηεο Παιαηάο 
Γηαζήθεο, σζηφζν πνιιέο θνξέο εθείλνη έβαδαλ ην θσο ηνπο «ππφ ηνλ 
κφδηνλ» (Μαηζ. 5/ε‟ 15). Οη επινγίεο πνπ ιάκβαλαλ έκελαλ ζ‟ απηνχο αληί 
λα ηηο κνηξάδνληαη. Γηαρσξίζηεθαλ απφ ηα άιια έζλε γηα λα κε «κνιπλ-
ζνχλ». 
Σν επφκελν ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηελ παγθφζκηα απνζηνιή ήηαλ «πνξεπ-
ζέληεο ινηπφλ καζεηεχζαηε πάληα ηα έζλε» (Μαηζ. 28/θε‟ 19, Μάξθν 
16/ηο‟ 15,20, Πξάμ. 1/α‟ 8). Ζ ηζηνξία ησλ Υξηζηηαληθψλ απνζηνιψλ είλαη 
γεκάηε απφ ηζηνξίεο απηνζπζίαο ησλ ηεξαπνζηφισλ πνπ ήηαλ ην αιάηη 
ηνπ θφζκνπ, κεηαδίδνληαο ην επαγγέιην ζε αλζξψπνπο, θνηλσλίεο θαη ζε 
νιφθιεξα έζλε. Χζηφζν, φπσο έγηλε θαη κε ην αξραίν Ηζξαήι, πνιιέο 
θνξέο απηέο νη επηηπρεκέλεο απνζηνιέο ράζεθαλ εμαηηίαο ησλ αλζξψπη-
λσλ κεηνλεθηεκάησλ, θαη αξθεηέο θνξέο εμαηηίαο ησλ ηεξαπνζηφισλ. Απ-
ηά ηα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ: (1) θησρφ ζρεδηαζκφ γηα επαγγειη-
ζκφ, αλεπαξθή θαηαλφεζε ηεο απνζηνιήο, (2) ζηελή πξνζέγγηζε ηεο 
απνζηνιήο κφλν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, θαη ηεο αλαθνχθηζεο 
ησλ θαηαζηξνθψλ, κε απνηέιεζκα λα επηζθηάδεηαη ην θήξπγκα ηνπ επαγ-
γειίνπ, (3) αλεπαξθείο πφξνη θαη εξγάηεο, (4) αθαηάιιεινη γηα ην έξγν 
ηεξαπφζηνινη θαη (5) έζλε πνπ απαγνξεχνπλ ην θήξπγκα ηνπ επαγγειίνπ. 
Φπζηθά, πνηέ δελ είπε θαλείο φηη ηα πξάγκαηα ζα είλαη εχθνια. Βξηζθφ-
καζηε ελ ησ κέζσ ηεο Μεγάιεο Γηακάρεο θαη ν ερζξφο ζα εξγαζηεί φπσο 
κπνξεί γηα λα θαηαζηξέςεη ηηο πξνζπάζεηέο καο, είηε απηέο γίλνληαη δίπια 
καο, είηε ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ. Δκείο, σζηφζν, δελ πξέπεη λα α-
πνγνεηεπφκαζηε, γηαηί καο έρνπλ δνζεί ζαπκάζηεο ππνζρέζεηο γηα δχλα-
κε θαη κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη ν Θεφο ζα εθπιεξψζεη ηνλ ζθν-
πφ Σνπ εδψ ζηε γε. πσο μέξνπκε, «νχησ ζέιεη είζζαη ν ιφγνο κνπ ν 
εμεξρφκελνο εθ ηνπ ζηφκαηφο κνπ, δελ ζέιεη επηζηξέςεη εηο εκέ θελφο, 
αιιά ζέιεη εθηειέζεη ην ζέιεκά κνπ θαη ζέιεη επνδσζή εηο φ,ηη απηφλ α-
πνζηέιισ» (Ζζ. 55/λε‟ 11). 
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ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 600-610. 
ηελ Καηλή Γηαζήθε ζπλαληάκε δχν ειιεληθά νπζηαζηηθά πνπ ζπλνδεχν-
ληαη κε ην επίζεην «φινο» γηα λα απνδνζεί ε παγθφζκηα έθηαζε ηεο Υξη-
ζηηαληθήο απνζηνιήο: «ελ φισ ησ θφζκσ» Μαηζ. 26/θο‟ 13, Μάξθν 14/ηδ‟ 
9 θαη 16/ηο‟ 15, θαη «ελ φιε ηε νηθνπκέλε» ζην Μαηζ. 24/θδ‟ 14. Δλψ ν 
«θφζκνο» είλαη ν γεληθφο φξνο γηα ηνλ πιαλήηε (φπνπ ζηελ Καηλή Γηαζή-
θε γίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε 150 αλαθνξέο), ν φξνο, «νηθνπκέλε», εζηηά-
δεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο. 
Πφζν επεθηεηλφηαλ «φινο ν θφζκνο» γηα ηνπο πξψηνπο Υξηζηηαλνχο; Μέ-
ζα ζε κεξηθά ρξφληα κεηά ηελ ζηαχξσζε, είραλ θζάζεη ζηελ Κχπξν, ζηνλ 
Λίβαλν, ζηε πξία, ζηελ Σνπξθία, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία. Τπάξ-
ρνπλ κάιηζηα ελδείμεηο φηη ην επαγγέιην έθζαζε ζην βνξξά κέρξη ηελ αλα-
ηνιηθή Ρσζία, ζηνλ λφην ηελ Αηζηνπία, ζηελ αλαηνιή ηελ Ηλδία θαη ζηε 
δχζε ηελ Ηζπαλία. 
Πίζηεπαλ νη πξψηνη Υξηζηηαλνί φηη έπξεπε λα πάλε ζε φινλ ηνλ θφζκν γηα 
λα θεξχμνπλ ην επαγγέιην; χκθσλα κε ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, κε 
ηε δσξεά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο μεθίλεζε ε 
δηαθήξπμε ησλ κεγαιείσλ ηνπ Θενχ ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο δηαθφξσλ 
εζληθνηήησλ θαη πεξηνρψλ (Πξάμ. 2/β‟ 5-11). Απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 
χπαξμήο ηεο, ε Υξηζηηαληθή εθθιεζία γλψξηδε γηα ηελ παγθφζκηα θχζε 
ηεο απνζηνιήο ηεο. Δάλ ηφηε ήηαλ θαηαλνεηφ, πφζν κάιινλ ζα πξέπεη λα 
είλαη θαη γηα εκάο ζήκεξα; 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  πδεηήζηε μαλά ην ζέκα ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο θαη ηεο αιαδνλείαο. Ζ 
απνθιεηζηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηα θαη αιαδνλεία; Δάλ φρη, γηαηί; 
2.  Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ «ελ φισ ησ θφζκσ» έρεη επεθηαζεί 
απφ ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο. Ζ θιήζε ηνπ Ηεζνχ, «καζεηεχζαηε πά-
ληα ηα έζλε» (Μαηζ. 28/θε‟ 19), παξακέλεη γηα ηελ εθθιεζία κέρξη ηελ 
επηζηξνθή Σνπ. Πψο ε δηαθήξπμε ηεο ηξηπιήο αγγειίαο ζηελ Απνθ. 14/ηδ‟ 
6-12 ηαηξηάδεη κε ηελ Μεγάιε Απνζηνιή; 
3.  Πψο ζα απαληνχζαηε ζηελ εξψηεζε: Δθφζνλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ 
λα ζσζνχλ ρσξίο λα αθνχζνπλ γηα ην επαγγέιην, ηφηε πνηνο ν ιφγνο λα 
ξηζθάξνπλ ηε δσή ηνπο νη ηεξαπφζηνινη γηα λα ηνπο δηαδψζνπλ ην επαγ-
γέιην; 
 


