25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου

Σάββατο απόγευμα

1. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ
εποίησεν αυτούς.» Γένεση 1/α’ 27.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 1/α’ 26,27,
Δευτ. 6/ς’ 5, Γεν. 3/γ’ 8-19, Ιακ. 4/δ’ 4, Γαλ. 4/δ’ 19, Μάρκ. 2/β’ 112, Ιωάν. 10/ι’ 10.
Αρκεί να κοιτάξει κανείς γύρω του για να αντιληφθεί το τρομερό
κακό που επικρατεί. Και αυτό οφείλεται στην αμαρτία, στην επανάσταση, στη Μεγάλη Διαμάχη.
Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Ο Ιησούς
ήρθε, πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου, και υποσχέθηκε ότι θα
έρθει και πάλι. Και τότε, στη θέση αυτού του κόσμου, μία νέα, αιώνια βασιλεία, θα εγκαθιδρυθεί. «Και εν ταις ημέραις των βασιλέων
εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις
τον αιώνα δεν θέλει φθαρή· και η βασιλεία αύτη δεν θέλει περάσει
εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας
τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας» (Δαν. 2/β’
44).
Ωστόσο, χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία για
να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Όσοι είναι του Χριστού είναι νέο κτίσμα (Β’ Κορ. 5/ε’ 17) τους οποίους προόρισε «συμμόρφους της
εικόνος του Υιού αυτού» (Ρωμ. 8/η’ 29). Ως εκκλησία Του, έχουμε
τη δύναμη και την κλήση να εργαστούμε για την αποκατάσταση και
των άλλων.
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Κυριακή 26 Ιουνίου
«ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ»
Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα» Θεού (Γεν. 1/α’ 27). Μία εικόνα μπορεί να είναι δισδιάστατη,
όπως η αντανάκλαση στον καθρέπτη και στην φωτογραφία, ή
τρισδιάστατη όπως ένα άγαλμα και ένα ολόγραμμα. Μία εικόνα
μπορεί επίσης να είναι άυλη, όπως η νοερή εικόνα, η εικόνα δηλαδή που έχουμε στο νου μας. Τι εννοεί λοιπόν η Αγία Γραφή;
Διαβάστε Γέν. 1/α’ 26,27. Πώς μας εξηγεί η Αγία Γραφή το «κατ’
εικόνα» Θεού; Δείτε επίσης Γεν. 1/α’ 31, Δευτ. 6/ς’ 5 και Α’ Θεσ.
5/ε’ 23.
.…………….………………………………………………………………
.…………….………………………………………………………………
Με τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός έθεσε ένα νέο πρότυπο
ζωής στη γη: άνδρας και γυναίκα. Ήταν οι μόνοι, μέσα σ’ όλα τα
δημιουργήματα του Θεού που δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα Του.
Δεν ήταν εξέλιξη των πιθήκων. Ως άνθρωποι διαφέρουμε από κάθε
άλλη μορφή ζωής στη γη, και οποιαδήποτε άλλη θεωρία υποβαθμίζει την ανθρωπότητα. Ο Θεός «εκάλεσε το όνομα αυτών, Αδάμ»
(Γεν. 5/ε’ 2). Δηλαδή, οι δυο τους, άνδρας και γυναίκα, αν και ξεχωριστές υπάρξεις, την ίδια στιγμή ήταν ένα και μαζί αντιπροσώπευαν την εικόνα του Θεού. Η φύση της εικόνας του Θεού είναι
ολιστική: «Βγαλμένος από το χέρι του Δημιουργού, ο Αδάμ έφερνε
στη φυσική, πνευματική και ψυχική του υπόσταση την ομοιότητα
του Πλάστη του.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 4,5.
Στα Εβραϊκά η λέξη «εικόνα» είναι tselem και η λέξη για την «ομοιότητα» είναι Demuth. Αυτοί οι όροι έχουν να κάνουν με την εξωτερική και εσωτερική διάσταση, και συμπεριλαμβάνουν την πνευματική και νοητική πλευρά του ανθρώπου. Η Ε. Χουάιτ, σχετικά μ’
αυτό αναφέρει ότι ο άνθρωπος «θα έφερνε την εικόνα του Θεού
τόσο στην εξωτερική ομοιότητα, όσο και στο χαρακτήρα» Π.Π. σ.
14. Στο Δευτ. 6/ς’ 5 αναφέρονται οι διάφορες διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης: ψυχή (πνευματική), καρδιά (διανοητική), και
δύναμη (σωματική). Ανάλογο πρότυπο βρίσκουμε και στην Α’ Θεσ.
5/ε’ 23. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα του Θεού έχει
όλες αυτές τις διαστάσεις.
ΣΚΕΨΗ: Πολλά μπορούμε να πούμε σχετικά με το «κατ’ εικόνα
Θεού», ωστόσο η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη: οι άνθρωποι είναι
ξεχωριστό και μοναδικό δημιούργημα από κάθε άλλο στη γη. Γιατί
αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε πάντοτε;
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Δευτέρα 27 Ιουνίου
Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη Δημιουργία μέχρι την Πτώση. Η Πτώση ωστόσο
είναι ένα υπαρκτό γεγονός που οι συνέπειες της ήταν άμεσες και
εμφανείς. Η πρώτη συνέπεια μετά τη βρώση του απαγορευμένου
καρπού ήταν η ξαφνική συνειδητοποίηση της γυμνότητάς τους
(Γεν. 3/γ’ 7). Οι πρωτόπλαστοι προσπάθησαν να καλυφθούν από
την παρουσία του Θεού, καθώς το φωτεινό ένδυμα που τους κάλυπτε είχε αποσυρθεί (δείτε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 36). Η στενή σχέση
που είχαν με τον Θεό διαταράχθηκε από τον εγωκεντρισμό και το
κακό. Ο Θεός προσπάθησε να διδάξει τους πρωτόπλαστους και
τους ενημέρωσε για τις συνέπειες της αμαρτίας τους.
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και δείτε τις συνέπειες της αμαρτίας
του Αδάμ και της Εύας όπως εκδηλώνονται στην κάθε περίπτωση.
Πώς βλέπουμε αυτές τις συνέπειες να εκδηλώνονται και σήμερα;
Γεν. 3/γ’ 8-10 …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Γεν. 3/γ’ 12………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Γεν. 3/γ’ 13………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Γεν. 3/γ’ 16………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Γεν. 3/γ’ 17-19…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Η Πτώση ήταν γεγονός, ήταν σκληρή και έφερε τρομερές συνέπειες
στην ανθρωπότητα. Στη μακρά και θλιβερή ιστορία των ανθρώπων
φανερώνονται οι τραγικές συνέπειες της αμαρτίας.
Πόσο ευγνώμονες θα πρέπει να είμαστε για την υπόσχεση ότι μία
μέρα η τραγωδία της αμαρτίας θα λήξει και δεν θα επαναληφθεί
ποτέ ξανά!
ΣΚΕΨΗ: Ποιες είναι οι συνέπειες των δικών μας αμαρτιών με τις
οποίες ζούμε καθημερινά;
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Τρίτη 28 Ιουνίου
ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΛΕΩΣΗ
Διαβάστε Γεν. 3/γ’ 14,15. Τι εννοούσε ο Θεός όταν είπε στο Σατανά, «και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και
αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής»; (Γεν. 3/γ’
15) Τι ελπίδα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Τρώγοντας το ζευγάρι από το δένδρο της γνώσης του καλού και
του κακού, έθεσαν τους εαυτούς τους και όλη την ανθρωπότητα σε
εχθρική σχέση με τον Θεό (δείτε Ρωμ. 5/ε’ 10, Κολ. 1/α’ 21, Ιακ.
4/δ’ 4). Αυτή η υπόσχεση του Θεού υποδηλώνει ότι θα θέσει σε
εφαρμογή το σχέδιο που θα επαναφέρει τον άνθρωπο κοντά Του,
στρέφοντας την εχθρότητα στον Σατανά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο,
ο Θεός θα άνοιγε τον δρόμο για τη σωτηρία των ανθρώπων, χωρίς
να παραβιάσει τις αρχές της διακυβέρνησής Του. Αυτή είναι η «εξιλέωση», τα όσα έκανε και κάνει ο Θεός για να αποκαταστήσει ότι
χάθηκε με την Πτώση.
Τι δείχνουν τα παρακάτω εδάφια για την εξιλέωση; Λευιτ. 1/α’ 3,4,
Α’ Κορ. 5/ε’ 7, Α’ Ιωάν. 1/α’ 9.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι θεολόγοι ορισμένες φορές χρησιμοποιούν τον όρο «ιλασμός»
για να περιγράψουν το έργο της εξιλέωσης. Η ρίζα της λέξης έχει
την έννοια «εξιλέωση για», και η ιδέα περιλαμβάνει επανόρθωση
ενός αδικήματος. Κάποιος διέπραξε ένα αδίκημα, παραβίασε δηλαδή το νόμο, και η δικαιοσύνη απαιτεί το αντίστοιχο τίμημα γι’ αυτό.
Εμείς αμαρτήσαμε, αλλά στο σχέδιο της σωτηρίας, η εξιλέωση – η
θυσία του Χριστού – μας απαλλάσσει από τις νομικές επιπτώσεις
του αδικήματός μας. Ο Χριστός πλήρωσε για εμάς το τίμημα. Εκείνος επωμίστηκε τη δική μας τιμωρία. Έτσι, οι απαιτήσεις του νόμου
εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού. Αν και αμαρτωλοί, αν και
σφάλλαμε, συγχωρεθήκαμε και δικαιωθήκαμε. Αυτό είναι το σημαντικό και θεμελιώδες βήμα για την αποκατάσταση πάντων (Πράξ.
3/γ’ 21).
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Τετάρτη 29 Ιουνίου
«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ»
Γαλάτας 4/δ’ 19
Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε τέλειος, σε έναν τέλειο και ολοκληρωμένο κόσμο. Δυστυχώς, αυτός ο παράδεισος χάθηκε με την εμφάνιση της αμαρτίας, και ο κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε, είναι
γεμάτος θάνατο, βία, θλίψη, φόβο και άγνοια. Το σχέδιο της σωτηρίας είχε ετοιμασθεί για να φέρει τον κόσμο στην αρχική του τελειότητα. Ο Χριστός ήρθε για να επανακτήσει ό,τι χάθηκε με την Πτώση.
«Αρχικά ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατά την ομοιότητά Του. Τον
προίκισε με ευγενικά χαρίσματα. Το μυαλό του λειτουργούσε κανονικά και όλες οι δυνάμεις της ύπαρξής του ήταν αρμονικές. Η πτώση όμως στην αμαρτία διαστρέβλωσε τα χαρίσματα αυτά. Η αμαρτία παραμόρφωσε και σχεδόν έσβησε από τον άνθρωπο την εικόνα του Θεού. Για την επαναφορά της εικόνας αυτής εκπονήθηκε το
σχέδιο της σωτηρίας και χορηγήθηκε η δοκιμαστική περίοδος στη
ζωή του ανθρώπου. Η αποκατάσταση του ανθρώπου στην τελειότητα με την οποία αρχικά είχε δημιουργηθεί, αποτελεί τον μεγάλο
αντικειμενικό σκοπό της ζωής, σκοπό που θεωρείται το θεμέλιο για
όλους τους άλλους.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 592. Παρότι το έργο αυτό
δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να γίνουν οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, η
διεργασία έχει ήδη αρχίσει σε εμάς.
Διαβάστε Γαλ. 4/δ’ 19. Ποιο σημαντικό, πνευματικό σημείο τονίζει
εδώ ο Παύλος;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Στην Εβρ. 1/α’ 3 ο Ίδιος ο Χριστός παρουσιάζεται ως η εικόνα του
Θεού (συγκρίνετε με Ιωάν. 14/ιδ’ 9, Β’ Κορ. 4/δ’ 4, Κολ. 1/α’ 15.)
Επιθυμεί να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού σε εμάς. Εφόσον
συναινέσουμε, ο Χριστός, η εικόνα του Θεού, μπορεί να γίνει μέσα
μας «η ελπίς της δόξης» (Κολ. 1/α’ 27).
Η αποκατάσταση στην εικόνα Του θα ολοκληρωθεί με την δεύτερη
έλευση του Ιησού (δείτε Α’ Κορ. 15/ιε’ 49, Α’ Ιωάν. 3/γ’ 2). Όταν ο
Χριστός είναι μέσα μας, και εμείς μένουμε μαζί Του, ξεκινά η διεργασία για την αποκατάστασή μας στην εικόνα του Θεού. Και τότε,
θέλουμε να οδηγήσουμε και άλλους σε Αυτόν, ο Οποίος μπορεί να
τους αποκαταστήσει.
ΣΚΕΨΗ: Παρότι το έργο της αποκατάστασης έχει ήδη ξεκινήσει
μέσα μας, γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί μόνο κατά την δεύτερη έλευση του Ιησού;
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Πέμπτη 30 Ιουνίου
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όπως είδαμε, παρότι ο κόσμος δημιουργήθηκε τέλειος, η Πτώση
έφερε ολέθρια αποτελέσματα. Ο Θεός όμως δεν μας άφησε να καταλήξουμε σε αιώνιο αφανισμό (το τέλος που ισχυρίζεται η επιστήμη ότι μας περιμένει). Αλλά, πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος,
ετοιμάστηκε το σχέδιο της σωτηρίας (δείτε Α’ Πέτρ. 1/α’ 2), και με
μεγάλο προσωπικό κόστος ο Ίδιος ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο, υπέφερε στο σταυρό, και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει. Και
μέχρις ότου τελειώσουν όλα και η αμαρτία καταστραφεί, ο κόσμος
που χάθηκε θα αποκατασταθεί. Το εκπληκτικό ωστόσο είναι ότι ο
Θεός καλεί την εκκλησία Του να συμμετέχει και αυτή σ’ αυτήν την
αποκατάσταση.
Διαβάστε Μάρκ. 2/β’ 1-12 την ιστορία του παραλυτικού και των
φίλων του που προσπάθησαν σκληρά για να τον φέρουν στον Ιησού. Πώς βλέπουμε σ’ αυτήν την ιστορία τον ρόλο της εκκλησίας
στην αποκατάσταση και την θεραπεία των ανθρώπων;
……………………………………………………………………………
Το σπίτι ήταν γεμάτο από κόσμο επειδή ο Ιησούς βρισκόταν εκεί. Η
αγάπη Του για τους ανθρώπους έλκυε τα πλήθη. Οι τέσσερις άνδρες έκαναν μία τεράστια τρύπα στην οροφή για να φέρουν τον
σωματικά, ψυχικά και πνευματικά ασθενή φίλο τους στον Ιησού.
Και ο Ιησούς τον αποκατέστησε, συγχωρώντας τις αμαρτίες του,
δίνοντάς του ψυχική ειρήνη, και προστάζοντάς τον να σηκωθεί και
να περπατήσει. Ο Ιησούς έδειξε πως εάν δεν υπάρξει ολιστική αποκατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική θεραπεία.
Σύμφωνα με τον Ιωάννη, για ποιο λόγο ήρθε ο Ιησούς στη γη; Τι
ελπίδα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές τις υποσχέσεις; Διαβάστε Ιωάν. 10/ι’ 10, Α’ Ιωάν. 3/γ’ 8.
……………………………………………………………………………
Λέγεται πως στο Ιωάν. 10/ι’ 10 εμπεριέχεται όλο το μήνυμα της
εκκλησίας των Αντβεντιστών. Έχουμε την ξεκάθαρη δήλωση της
αποστολής του Χριστού. Κύριος ρόλος του σώματος του Χριστού –
της εκκλησίας Του – είναι να ακολουθήσει τα βήματά Του και να
ανατρέψει το έργο του Διαβόλου αντικαθιστώντας τον θάνατο με
ζωή «εν αφθονία» (δείτε Πράξ. 10/ι’ 38, Α’ Ιωάν. 2/β’ 6). Η εκκλησία καλείται να συνεργαστεί με τον Χριστό στην αποκατάσταση των
ανθρώπων στην εικόνα του Θεού – σωματικά, νοητικά, και πνευματικά.
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά σας, βοήθεια για
την οποία έχετε εξοπλισθεί ιδιαίτερα από τον Θεό;
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Παρασκευή 1 Ιουλίου

Δύση ηλίου: 20:52’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:
Δείτε τις παρακάτω περικοπές για την αποκατάστασή μας στην
εικόνα του Θεού: Ρωμ. 8/η’ 29, Κολ. 1/α’ 15, 3/γ’ 9-11, Β’ Κορ. 3/γ’
18, 5/ε’ 17. Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. τα κεφάλαια, «Η Δημιουργία»,
«Ο Πειρασμός και η Πτώση», και «Το Σχέδιο της Απολύτρωσης».
Ο Θεός μας έχει καλέσει να εργαστούμε για το καλό των άλλων, να
τους δείξουμε τις υποσχέσεις για ελπίδα, και αποκατάσταση που
μας δίνει ο Ιησούς. Ο Κύριος μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους
τρόπους για να γίνει αυτό. Ορισμένες εκκλησίες βοηθούν στη φυσική αποκατάσταση των ανθρώπων της κοινότητάς τους, μέσα
από προγράμματα και υπηρεσίες υγείας. Τον ίδιο στόχο έχουν και
τα νοσοκομεία και οι κλινικές της εκκλησίας. Η διανοητική αποκατάσταση και ανάπτυξη μπορεί να επέλθει μέσα από σεμινάρια που
βοηθούν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις βιοτικές ανάγκες. Οι εκκλησίες μπορούν ακόμη να ιδρύσουν τοπικά σχολεία, να
διδάξουν διάφορες τέχνες, να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη
κ.α. Όσο συνεχίζουν το έργο για αποκατάσταση και πλήρη ζωή,
πολλοί στην κοινότητα θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη τους για
πνευματική και ηθική αποκατάσταση. Για την ακρίβεια, αυτό είναι
σημαντικό σημείο για την αποκατάσταση της εικόνας του Θεού
(δείτε Εφεσ. 4/δ’ 22-24). Η εκκλησία είναι η μόνη που έχει εφοδιαστεί με μοναδικό τρόπο για να καλύψει αυτές τις πνευματικές ανάγκες.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Τι κάνει η τοπική σας εκκλησία για να βοηθήσει στη σωματική,
διανοητική, και πνευματική αποκατάσταση των ανθρώπων της κοινότητάς σας; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το πώς μπορούν να
επεκταθούν οι διακονίες της εκκλησίας.
2. Πώς κατανοείτε την ιδέα της φυσικής αποκατάστασης; Άλλωστε μέχρι την επιστροφή του Ιησού οι άνθρωποι θα αρρωσταίνουν,
Πώς αυτή η ιδέα αποδεικνύει ότι πλήρη αποκατάσταση θα έχουμε
μόνο με την επιστροφή του Ιησού;
3. Πώς κατανοείτε την άποψη ότι από τώρα μπορούμε να γίνουμε
σύμμορφοι της εικόνας του Θεού; Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι
αυξανόμαστε; Γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα
του Θεού; Τι πρέπει να κάνουμε για να μην απογοητευόμαστε εάν
δεν έχουμε την αύξηση που θα θέλαμε;
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