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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Αιώνιο Ευαγγέλιο 
 

Ένας ποιμένας σήκωσε την Αγία Γραφή του μπροστά σ’ όλη τη 
συνάθροιση. Ήταν γεμάτη τρύπες. Κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρί-
ου, ο ίδιος και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες υπογράμμισαν όλες τις 
περικοπές της Αγίας Γραφής που αφορούσαν την δικαιοσύνη, την 
φτώχεια, τα πλούτη, και την καταδυνάστευση. Στη συνέχεια έκο-
ψαν όλα αυτά τα εδάφια, με αποτέλεσμα οι Γραφές τους να κατα-
στραφούν. Αυτά τα θέματα είναι πολύ βασικά στην Αγία Γραφή και 
αν τα αφαιρέσουμε θα χάσουμε από την Αγία Γραφή. Η σκισμένη 
Γραφή φωνάζει γι’ αυτά που ο Θεός ενδιαφέρεται. 

Τι πρέπει να διδαχθούμε εμείς οι Αντβεντιστές από αυτό το πα-
ράδειγμα; Πολλά! Έρευνες δείχνουν ότι το 30% των μελών της εκ-
κλησίας ασχολούνται με διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, ε-
κτός εκκλησίας, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Τι γίνε-
ται όμως με το υπόλοιπο 70%; Ο Ιησούς καλεί όλη την εκκλησία, 
να διακηρύξει σε όλο τον κόσμο το αιώνιο ευαγγέλιο (Αποκ. 14/ιδ’ 
6). 

Ποιο είναι το αιώνιο ευαγγέλιο; Στο Λουκά 4/δ’ 16-21, όπου δια-
βάζουμε για την αποστολή και την διακονία του Ιησού, το αιώνιο 
ευαγγέλιο φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από την διακήρυξη 
της εκ πίστεως σωτηρίας, όσο καίρια κι αν είναι. Ο Ιησούς μας έ-
δειξε πως η διακήρυξη του ευαγγελίου συμπεριλαμβάνει πράξεις 
αγάπης και ευσπλαχνίας προς τους φτωχούς, τους πεινασμένους, 
τους αρρώστους, τους καταπιεσμένους, τους θλιμμένους, τους φυ-
λακισμένους, ακόμη και τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους. Έ-
χει να κάνει με την Βιβλική δικαιοσύνη και την αποκατάσταση στο 
καλό, τουλάχιστον ως ένα σημείο, μιας και το κακό θα αφανιστεί 
ολοκληρωτικά με το τέλος του κόσμου. 

Αυτήν την τριμηνία θα ερευνήσουμε την ολοκληρωμένη έννοια 
του αιώνιου ευαγγελίου και θα εξετάσουμε τον ρόλο της εκκλησίας 
στην κοινωνία, μέσω του ευαγγελίου. «Εκκλησία» είναι μία κοινότη-
τα ανθρώπων που έχουν κληθεί να ζήσουν και να κηρύξουν το αι-
ώνιο ευαγγέλιο όπως εκφράζεται στην διακονία του Ιησού. Δεν αρ-
κεί λοιπόν να κηρύξουμε απλώς το ευαγγέλιο, αλλά πρέπει και να 
το ζήσουμε, διακονώντας όσους έχουν ανάγκη γύρω μας. 

Πώς υπηρετεί η τοπική σας εκκλησία τους πάσχοντες; Όλες οι 
διακονίες της εκκλησίας (για παράδειγμα της υγείας, της οικογένει-
ας, των νέων, της Σχολής Σαββάτου κτλ.) υπάρχουν για να μπορέ-
σουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Οι υπηρεσίες των Αντβεντι-
στών λειτουργούν από την εκκλησία με σκοπό να δείξουν το ευαγ-
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γέλιο και να προετοιμάσουν τον δρόμο για να ακούσουν οι άνθρω-
ποι τον Λόγο του Θεού. Μία τέτοια υπηρεσία είναι η Δορκάδα. Ε-
πίσης, η οργάνωση ADRA, είναι ένας μη κυβερνητικός, οργανισμός 
της εκκλησίας των Αντβεντιστών – ένα ακόμη σημαντικό μέσο με 
το οποίο διακονούμε εκείνους που έχουν ανάγκη. 

Πώς εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας στον Θεό για όσα έχει 
κάνει για εσάς μέσω του Χριστού; Κάποιο μέλος το εξέφρασε έτσι: 

 
Στο δρόμο είδα ένα μικρό κορίτσι, να τρέμει από το κρύο και να 

ελπίζει για ένα απλό γεύμα. Θύμωσα και είπα στον Θεό: «Γιατί το 
επέτρεψες αυτό; Γιατί δεν κάνεις κάτι γι’ αυτό;» Ο Θεός δεν μίλησε. 

Εκείνο το βράδυ όμως, ξαφνικά, μου απάντησε: 
«Και βέβαια έκανα κάτι. Σε δημιούργησα.» 

In Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, σ. 78. 
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25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου                        Σάββατο απόγευμα 

 
1. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' ει-
κόνα 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’ 1-
12, Ιωάν. 10/ι’ 10. 
 
Αρκεί να κοιτάξει κανείς γύρω του για να αντιληφθεί το τρομερό 
κακό που επικρατεί. Και αυτό οφείλεται στην αμαρτία, στην επανά-
σταση, 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, αιώ-
νια 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 κτί-
σμα (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’ εικό-
να» 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 δηλα-
δή 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 υποβαθ-
μίζει την ανθρωπότητα. Ο Θεός «εκάλεσε το όνομα αυτών, Αδάμ» 
(Γεν. 5/ε’ 2). Δηλαδή, οι δυο τους, άνδρας και γυναίκα, αν και ξε-
χωριστές υπάρξεις, την ίδια στιγμή ήταν ένα και μαζί αντιπροσώ-
πευαν 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 «ο-
μοιότητα» είναι Demuth. Αυτοί οι όροι έχουν να κάνουν με την εξω-
τερική και εσωτερική διάσταση, και συμπεριλαμβάνουν την πνευ-
ματική 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 αν-
θρώπινης 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 μεσο-
λάβησε 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 κά-
λυπτε 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 Σατα-
νά, «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 «εξι-
λέωση», 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 δη-
λαδή το νόμο, και η δικαιοσύνη απαιτεί το αντίστοιχο τίμημα γι’ αυ-
τό. 
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. Εκεί-
νος 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 σημα-
ντικό 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 ολοκλη-
ρωμένο κόσμο. Δυστυχώς, αυτός ο παράδεισος χάθηκε με την εμ-
φάνιση της αμαρτίας, και ο κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε, είναι 
γεμάτος θάνατο, βία, θλίψη, φόβο και άγνοια. Το σχέδιο της σωτη-
ρίας είχε ετοιμασθεί για να φέρει τον κόσμο στην αρχική του τελειό-
τητα. Ο Χριστός ήρθε για να επανακτήσει ό,τι χάθηκε με την Πτώ-
ση. 
«Αρχικά ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατά την ομοιότητά Του. Τον 
προίκισε με ευγενικά χαρίσματα. Το μυαλό του λειτουργούσε κανο-
νικά και όλες οι δυνάμεις της ύπαρξής του ήταν αρμονικές. Η πτώ-
ση όμως στην αμαρτία διαστρέβλωσε τα χαρίσματα αυτά. Η αμαρ-
τία παραμόρφωσε και σχεδόν έσβησε από τον άνθρωπο την εικό-
να 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 τελειό-
τητα 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 διερ-
γασία 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 αποκατά-
σταση 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 κα-
ταλήξουμε σε αιώνιο αφανισμό (το τέλος που ισχυρίζεται η επιστή-
μη 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 κό-
σμο, 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 Ιη-
σού. 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 άν-
δρες 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 α-
ποκατάσταση 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; Δια-
βάστε 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 εκκλη-
σία καλείται να συνεργαστεί με τον Χριστό στην αποκατάσταση των 
ανθρώπων στην εικόνα του Θεού – σωματικά, νοητικά, και πνευ-
ματικά. 
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 φυ-
σική 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 αποκα-
τάσταση και ανάπτυξη μπορεί να επέλθει μέσα από σεμινάρια που 
βοηθούν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις βιοτικές ανά-
γκες. 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 εφοδια-
στεί με μοναδικό τρόπο για να καλύψει αυτές τις πνευματικές ανά-
γκες. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  

1.  Τι κάνει η τοπική σας εκκλησία για να βοηθήσει στη σωματική, 
διανοητική, και πνευματική αποκατάσταση των ανθρώπων της κοι-
νότητάς σας; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το πώς μπορούν να 
επεκταθούν οι διακονίες της εκκλησίας. 
2.  Πώς κατανοείτε την ιδέα της φυσικής αποκατάστασης; Άλλω-
στε 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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2 Ιουλίου – 8 Ιουλίου                                   Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον 
κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των 
ιχθύων της θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρανού, και επί 
των κτηνών, και επί πάσης της γης, και επί παντός ερπετού, έρπο-
ντος επί της γης.» Γένεσης 1/α’ 26.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α’ 26-28, 
Ψαλμ. 8/η’ 3-8, Γέν. 2/β’ 15, Ρωμ. 8/η’ 20-22, Έξ. 20/κ’ 1-17, Ρωμ. 
1/α’ 25, Β’ Θεσ. 3/γ’ 10. 
 
Μετά την Πτώση, οι προπάτορές μας έχασαν πολλά περισσότερα 
από ό,τι την αρχική εικόνα του Θεού. 
«Εκτός από τον άνθρωπο, και η γη υποβλήθηκε στον έλεγχο του 
Σατανά και έπρεπε να αποκατασταθεί με το σχέδιο της σωτηρίας. 
Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ του έδωσε την κυριαρχία της 
γης. Επειδή όμως υπέκυψε στον πειρασμό, υποβλήθηκε στη δύ-
ναμη του Σατανά και η κυριαρχία που είχε, πέρασε στον κατακτητή 
του. Έτσι, ο Σατανάς έγινε «ο άρχων του κόσμου». Σφετερίστηκε 
την κυριαρχία της γης που αρχικά είχε δοθεί στον Αδάμ. Ο Χριστός 
όμως, ο Οποίος με τη θυσία Του πλήρωσε το τίμημα της αμαρτίας, 
δεν λύτρωσε μόνο τον άνθρωπο αλλά ανέκτησε και την κυριαρχία 
εκείνος είχε χάσει. Ο δεύτερος Αδάμ θα ανακτούσε όλα όσα ο 
πρώτος έχασε.» Ε. Χουάιτ, Signs of the Times, 4 Νοεμβρίου 1908. 
Αναμφίβολα, ο άνθρωπος έχασε πολλά με την Πτώση συμπερι-
λαμβανομένης και της «κυριαρχίας» που του είχε αρχικά δοθεί. 
Ποια ήταν αυτή η κυριαρχία; Μπορεί σήμερα ο όρος κυριαρχία να 
έχει κάπως αρνητική έννοια, σίγουρα όμως στον κήπο της Εδέμ 
δεν ήταν έτσι. Τι είδους κυριαρχία είχαν οι άνθρωποι στη γη; Τι 
μπορεί να κάνει η εκκλησία σήμερα για να βοηθήσει τους ανθρώ-
πους να ανακτήσουν, ως ένα σημείο, εκείνα που οι προπάτορές 
μας έχασαν στην Εδέμ; 
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Κυριακή 3 Ιουλίου 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

 
Μία άθεη γυναίκα ανέφερε πως ορισμένες φορές ξυπνάει μέσα στη 
νύχτα και αγχώνεται με διάφορες βαθυστόχαστες απορίες όπως, 
«Είναι πράγματι ο κόσμος μας αποτέλεσμα μιας κοσμογονικής έ-
κρηξης; Πώς είναι δυνατόν να μην υπήρχε σχεδιασμός και σκοπός; 
Είναι δυνατόν η ζωή όλων μας, να είναι τυχαία και ανούσια; Η ζωή 
μου δεν έχει κανένα νόημα και σκοπό;»  
Μετά την Πτώση, χάσαμε πάρα πολλά. Αποξενωθήκαμε από τον 
Θεό, αλλά και μεταξύ μας. Ακόμη και η σχέση μας με τη γη έχει 
αλλάξει. Και πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται για την προέλευση 
και τον σκοπό που έχει η ζωή μας, έχοντας πολύπλοκες αναζητή-
σεις εξαιτίας της επικρατούσας άποψης ότι η ύπαρξή μας οφείλεται 
στην τύχη, και όχι στον Δημιουργό Θεό. 
Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για τον σκοπό της δημιουργίας του 
ανθρώπου; Γεν. 1/α’ 26-28, Ψαλμ. 8/η’ 3-8, Ησ. 43/μγ’ 6,7. Τι ση-
μαίνει η φράση «διότι εδημιούργησα αυτούς διά την δόξαν μου»; 
(Ησ. 43/μγ’ 7) Πώς σχετίζεται με την κυριαρχία; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Σύμφωνα με τη Γένεση, ένας από τους λόγους που δημιουργήθη-
καν ο Αδάμ και η Εύα ήταν για να έχουν την κυριαρχία της γης 
(Γεν. 1/α’ 26-28). Μαζί, αντανακλούσαν τον χαρακτήρα και τη δόξα 
του Θεού. Μέσω αυτών, Εκείνος με την απόλυτη δόξα και κυριαρ-
χία (Αποκ. 1/α’ 5,6), θα επιμελούταν τη διαχείριση όλης της επίγει-
ας δημιουργίας Του. Ποιος ξέρει πώς θα αποκαλυπτόταν η δόξα 
του Θεού μέσω της κυριαρχία τους, εάν δεν είχαν πέσει στην α-
μαρτία! 
Μέσω της πίστης μας στον Ιησού, παραδίνοντας τη ζωή μας σ’ 
Αυτόν, μπορούμε και εμείς να πούμε όπως ο Δαβίδ: «Ο Κύριος 
θέλει εκτελέσει τα περί εμού» (Ψαλμ. 138/ρλη’ 8). Η σκέψη ότι ο 
Θεός έχει έναν σκοπό για τον καθένα μας, μας δίνει ελπίδα και χα-
ρά, ιδιαίτερα όταν είμαστε παραδομένοι σ’ Αυτόν έτσι ώστε το θέ-
λημά Του να μπορεί να εκπληρωθεί σε εμάς.  
ΣΚΕΨΗ: Αν κάποιος σας ρωτούσε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής 
σας ως Χριστιανός, τι θα του απαντούσατε; 
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Δευτέρα 4 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

 
Ποια ήταν η κυριαρχία που θα είχαν οι άνθρωποι στη γη σύμφωνα 
με τη Γεν. 1/α’ 26-28; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο όρος κυριαρχία προέρχεται από το Εβραϊκό ρήμα radah. Μ’ αυ-
τόν τον όρο αφήνεται να εννοηθεί το δικαίωμα και η ευθύνη για κυ-
ριαρχία. Σ’ αυτήν την περικοπή φαίνεται η ιεραρχία σε δύναμη και 
εξουσία, και δείχνει την ανωτερότητα της ανθρώπινης φυλής σε 
σχέση με τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο. Ενώ το ρήμα radah, δεν 
καθορίζει το πως θα εξασκούνταν η κυριαρχία, δεδομένου ότι δεν 
υπήρχε αμαρτία, η κυριαρχία θα ήταν σίγουρα από τη φύση της 
καλοπροαίρετη.  
Παρόμοια συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε και για την 
εξουσία στη γη στη Γεν. 1/α’ 28. Το ρήμα εξουσιάζω, από το Εβρα-
ϊκό kavash, υποδηλώνει επίσης ιεραρχική σχέση, καθώς οι άν-
θρωποι τοποθετήθηκαν στη γη για να έχουν την εξουσία και τον 
έλεγχο. 
Σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης το ρήμα kavash είναι πιο 
έντονο από το radah, περιγράφοντας την πράξη της καθυπόταξης 
κάποιου σε υποδεέστερη θέση (Αρ. 32/λβ’ 22, 29, Ιερ. 34/λδ’ 11, 
16, Εσθήρ 7/ζ’ 8, Νεεμ. 5/ε’ 5). Σε πολλές από αυτές τις περιπτώ-
σεις η κατάχρηση της εξουσίας είναι εμφανής και ο Θεός εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά Του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως 
το αναμάρτητο ζευγάρι δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού για να 
φροντίσει τη γη, συνεπώς η εξουσία στη γη είναι η καλοπροαίρετη 
υπηρεσία από μέρος του Δημιουργού. Σίγουρα δεν ήταν εκμετάλ-
λευση. Μία άλλη διάσταση της κυριαρχίας βλέπουμε στη Γεν. 2/β’ 
15 όπου ο Θεός τοποθετεί τον Αδάμ στον κήπο για να τον φροντί-
ζει και να τον φυλάει.  
Έχοντας αυτά υπόψη, ανακαλύπτουμε πως η κυριαρχία ήταν μία 
διαχείριση γεμάτη φροντίδα και αγάπη. Μέσα από τη σχέση τους 
με τον Θεό, οι πρωτόπλαστοι είχαν όλα τα εφόδια και την εξουσία 
που χρειάζονταν για να κυριαρχήσουν, αντικατοπτρίζοντας την 
Θεϊκή αγάπη για τη δημιουργία. 
ΣΚΕΨΗ: Μπορεί σήμερα η κυριαρχία να έχει αρνητική έννοια, σί-
γουρα όμως δεν είχε αυτήν την έννοια την πρώτη φορά που τη 
συναντάμε στην Αγία Γραφή. Ποιες αρχές της κυριαρχίας πριν την 
Πτώση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα μέρη ή σε όσους έ-
χουμε «κυριαρχία»; 
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Τρίτη 5 Ιουλίου 
 

ΟΡΙΑ 

 
Μήπως, στην κυριαρχία του ανθρώπου «επί πάσης της γης» (Γεν. 
1/α’ 26) σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια; Η Βιβλική ιστορία δείχνει 
ότι η κυριαρχία, που όπως είδαμε είναι στα πλαίσια της διαχείρι-
σης, πρέπει να έχει όρια. 
Για παράδειγμα, ο Θεός είπε στον Αδάμ ότι το δέντρο της γνώσης 
του καλού και του κακού ήταν απαγορευμένο (δείτε Γεν. 2/β’ 15-
17). Έτσι, η πρώτη αμαρτία έγινε στα πλαίσια της διαχείρισης. Ο 
Αδάμ και η Εύα ξεπέρασαν τα όρια που ο Θεός είχε θέσει. Η δημι-
ουργία εξακολουθεί να υποφέρει από την παραβίαση αυτών των 
ορίων (δείτε Ρωμ. 8/η’ 20-22). 
Διαβάστε Έξ. 20/κ’ 1-17. Τι όρια θέτονται στο νόμο του Θεού; Τι 
μας δείχνει ο νόμος για τα όρια της ανθρώπινης κυριαρχίας; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Σ’ όλη την ιστορία της ανθρωπότητας (για παράδειγμα ο Φαραώ 
στην Έξ. 1-14 και ο Ηρώδης στο Ματθ. 2/β’) μέχρι και το τέλος του 
κόσμου (δείτε Αποκ. 13/ιγ’), αυταρχικοί άνθρωποι που ελέγχονται 
από τον Σατανά, είναι διαβόητοι για την προσπάθειά τους να κυρι-
αρχήσουν σε κάτι που δεν έχουν δικαίωμα να ελέγχουν. Μιμούνται 
τον Σατανά, ο οποίος άρπαξε την εξουσία και έκανε τον εαυτό του 
«άρχων του κόσμου τούτου» (Ιωάν. 12/ιβ’ 31). Η κατάχρηση της 
εξουσίας γίνεται δυναστεία.  
Από την άλλη, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν 
τον έλεγχο εκεί που πρέπει να εξουσιάσουν (δείτε Ματθ. 25/κε’ 14-
30, Λουκ. 19/ιθ’ 12-27). 
Παρότι η αμαρτία αφαίρεσε από την ανθρωπότητα το επίπεδο της 
κυριαρχίας που της είχε δοθεί στη Δημιουργία, εξακολουθούμε να 
έχουμε κυριαρχία σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, ο Χριστός 
μάς έδωσε την δυνατότητα να έχουμε αυτοσυγκράτηση (δείτε Α’ 
Κορ. 9/θ’ 25-27, Γαλ. 5/ε’ 22,23) και να φροντίζουμε τη γη, τα ζώα 
και όλα όσα μας έδωσε ο Θεός (δείτε Ιακ. 1/α’ 17, Ματθ. 25/κε’ 14-
30). Ως Χριστιανοί, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα όρια 
μας και να είμαστε πιστοί διαχειριστές.  
ΣΚΕΨΗ: Αναφέρετε ορισμένα όρια που πρέπει να σεβαστούμε στη 
σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Ποιες αρχές μας βοηθούν 
να δούμε ποια είναι αυτά τα όρια; (δείτε για παράδειγμα, Ματθ. 7/ζ’ 
1,12). 
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Τετάρτη 6 Ιουλίου 
 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 

Διαβάστε Γεν. 2/β’ 15. Τι αρχές μπορούμε να πάρουμε από αυτό 
το εδάφιο που θα επηρεάσουν τη σχέση μας με το περιβάλλον και 
τον τρόπο που το φροντίζουμε; 
…………………………………………………………………………… 
Πριν την αμαρτία ο Αδάμ και η Εύα είχαν οριστεί από τον Θεό δια-
χειριστές όλων όσων τους είχε εμπιστευθεί. Είχαν την κυριαρχία 
πάνω σε ζώα και φυτά. Ωστόσο, μετά την αμαρτία, όλη η φύση 
επαναστάτησε όπως ακριβώς οι πρωτόπλαστοι επαναστάτησαν 
στον Θεό. Οι άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν τον εαυτό τους αδύ-
ναμο μπροστά στα στοιχεία της φύσης (τις καιρικές συνθήκες, το 
φυσικό και το ζωικό βασίλειο). 
«Ανάμεσα στις υπάρξεις του ζωικού βασιλείου ο Αδάμ έστεκε σαν 
βασιλιάς, και όσο διαρκούσε η αφοσίωσή του στο Θεό, ολόκληρη η 
φύση αναγνώριζε την εξουσία του. Όταν όμως έγινε παραβάτης, η 
κυριαρχία του χάθηκε. Το επαναστατικό πνεύμα που ο ίδιος είχε 
εισάγει, επεκτάθηκε σε ολόκληρο το ζωικό κόσμο. Έτσι, όχι μόνο η 
ζωή του ανθρώπου, αλλά και η φύση των ζώων, των δένδρων του 
δάσους, της χλόης του αγρού, και αυτού ακόμη του αέρα που ανέ-
πνεε, όλα εξωτερίκευσαν το λυπηρό μάθημα της γνώσης του κα-
κού» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 16,17. Σήμερα, εξαιτίας των πολλών φυσικών 
καταστροφών, το οικοσύστημα στις περισσότερες περιοχές επιδει-
νώνεται. Γι’ αυτό, με τη χρήση της τεχνολογίας προσπαθούμε να το 
προστατέψουμε, παρότι με την ίδια τεχνολογία φθείρουμε τον πλα-
νήτη μας. Η οικολογία είναι θέμα ηθικό και θεολογικό, δεδομένου 
ότι η εκμετάλλευση της γης μπορεί να φέρει μεγάλες δυσκολίες σε 
κάποιους ανθρώπους. 
«Ως εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, προωθούμε 
έναν απλό τρόπο ζωής, ώστε οι άνθρωποι να μην πέφτουν στην 
παγίδα του καταναλωτισμού και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 
Καλούμε τους ανθρώπους να σεβαστούν την φύση, να είναι προ-
σεκτικοί με τη χρήση των αγαθών, να επανεκτιμήσουν τις ανάγκες 
των άλλων, και να επαναβεβαιώσουν την αξιοπρέπεια της δημι-
ουργημένης ζωής.» «Επίσημη Δήλωση της Εκκλησίας των Αντβε-
ντιστών για το Περιβάλλον,» 1995. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία στη συ-
μπεριφορά μας προς τη γη: να είμαστε καλοί διαχειριστές όλων 
όσων μας έχουν δοθεί, αποφεύγοντας συγχρόνως να θεοποιήσου-
με τη γη και το περιβάλλον; Για ποιο θέμα προειδοποιούμαστε στη 
Ρωμ. 1/α’ 25; 



 
18

Πέμπτη 7 Ιουλίου 
 

ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
 

Εξαιτίας της αμαρτίας έχουμε χάσει πολλά πράγματα, και μέσα σ’ 
αυτά και το είδος της κυριαρχίας που οι προπάτορές μας είχαν 
στην Εδέμ. Ο Χριστός ήρθε για να επαναφέρει ό,τι χάσαμε. Και 
εμείς με τη σειρά μας καλούμαστε από τον Θεό να προσεγγίσουμε 
τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να επανακτήσουν μέσω 
του Χριστού, όλα όσα μας προσφέρει. Αν και η διαδικασία αυτή δεν 
θα ολοκληρωθεί παρά μόνο με την επιστροφή του Ιησού, μπορού-
με να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη, έχουν χαθεί, και 
κατακυριευθεί από τον κόσμο. Μπορούμε να γίνουμε τα μέσα του 
Θεού για να ξεκινήσει από τώρα η αποκατάστασή τους.  
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια στο πώς να βοηθήσουμε 
να επανακτήσουν μέρος της κυριαρχίας που χάθηκε εξαιτίας της 
αμαρτίας; 
Δευτ. 15/ιε’ 7-12.………………………………………………………… 
Λουκ. 14/ιδ’ 12-14……………………………………………………….. 
Α’ Πέτρ. 3/γ’ 15…………………………………………………………... 
Ιακ. 1/α’ 27……………………………………………………………….. 
Ησ. 58/νη’ 7……………………………………………………………… 
Β’ Θεσ. 3/γ’ 10…………………………………………………………… 
Υπάρχουν πολλά που μπορούμε, και πρέπει, ως εκκλησία να κά-
νουμε πολλά για εκείνους που έχουν ανάγκη. Ορισμένες φορές 
πρόκειται για βασικές ανάγκες όπως την παροχή τροφής, ένδυσης, 
ακόμη και στέγης. Παρότι η ανακούφιση είναι απαραίτητη, χρειάζε-
ται κάτι περισσότερο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επα-
νακτήσουν την κυριαρχία στη ζωή τους. Αν και πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να δώσουμε μαρτυρία για την ελπίδα που έχουμε, πρέπει, 
όταν και όποτε μπορούμε, να καλύπτουμε τις φυσικές τους ανά-
γκες δείχνοντάς τους τον τρόπο για μία καλύτερη ζωή. 
Αν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κληθήκαμε από τον Θεό 
να γίνουμε φως και πηγή ελπίδας και θεραπείας στον περίγυρό 
μας. Αυτό είναι απαραίτητο για την μαρτυρία μας στον κόσμο για 
τον Θεό αγάπης και ελέους που υπηρετούμε. Οφείλουμε να κά-
νουμε ό,τι μπορούμε, με τη δύναμη του Κυρίου, για να γίνουμε φως 
και να δίνουμε ελπίδα σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη. Ως Χριστιανοί, 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο. Καθώς εκπληρώνουμε 
αυτόν τον ρόλο της υπηρεσίας, τους βοηθάμε να δουν πώς είναι ο 
Θεός. Μέσω της διακονίας των φυσικών τους αναγκών προετοιμά-
ζουμε το δρόμο για την καρδιά τους ώστε να γίνουν πιο δεκτικοί 
στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό έκανε ο Ιησούς, και αυτό καλούμαστε να 
κάνουμε και εμείς σήμερα. 
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Παρασκευή 8 Ιουλίου             Δύση ηλίου: 20:50’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  

Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τα πόσα χάσαμε εξαιτίας της α-
μαρτίας. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτός ο αμαρτωλός κόσμος, 
και αν δεν ήταν ο Λόγος του Θεού που φανερώνει την προέλευση 
του ανθρώπου, της αμαρτίας, του κακού, και του θανάτου, θα τα 
θεωρούσαμε όλα δεδομένα ως μέρος της ζωής. Ωστόσο, η ιστορία 
της Πτώσης μάς δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στη Γένεση 
αναφέρεται ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν την κυριαρχία της γης, και 
ότι μετά την αμαρτία τους άλλαξε η σχέση τους με τον κόσμο επει-
δή οι ίδιοι είχαν αλλάξει. Ξαφνικά, η κυριαρχία που απολάμβαναν 
χάθηκε, και οι συνέπειες ήταν τρομερές.  
«Τα αγκάθια και τα τριβόλια (Γεν. 3/γ’ 17,18), οι επιπτώσεις του 
Κατακλυσμού (Γέν. 7/ζ’ 12), η έρημος και ο θρήνος της γης για α-
πελευθέρωση (Ρωμ. 8/η’ 19-22), είναι κάποιες από τις εικόνες που 
η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί για να περιγράψει τις συνέπειες της 
αμαρτίας στον κόσμο.» Handbook of Seventh-day Adventist The-
ology, τομ. 12, σ. 254. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για το 
σχέδιο της σωτηρίας το οποίο επαναφέρει όλα όσα έχουμε χάσει 
και μας προσφέρει ένα μέλλον πολύ καλύτερο από το παρελθόν 
και το παρόν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Αν και το άμεσο νόημα των εδαφίων Έξ. 23/κγ’ 10-12, Δευτ. 
11/ια’ 11,12, 20/κ’ 19,20 δεν έχει να κάνει με την οικολογία όπως 
την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, τι αρχές μπορούμε να πάρουμε για 
την ανάγκη μας να γίνουμε καλοί διαχειριστές του περιβάλλοντος; 
Επίσης, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ξεπεράσαμε ποτέ τα 
όρια και από διαχειριστές της φύσης γίνουμε λατρευτές της; 
2.  Δείτε και πάλι την ερώτηση στην ημέρα της Κυριακής. Σε τι δι-
αφέρει η απάντησή μας από εκείνων που δεν πιστεύουν στον Θεό 
και την σωτηρία; 
3.  Πώς μπορούμε σήμερα να έχουμε σωστή κυριαρχία και σύμ-
φωνα με το αρχικό σχέδιο του Θεού; 
4.  Το περιβάλλον όπως το γνωρίζουμε σήμερα, είναι φιλικό ή ε-
χθρικό; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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9 Ιουλίου – 15 Ιουλίου                                  Σάββατο απόγευμα 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τον ποιούντα κρίσιν εις τους αδικουμένους· 
τον διδόντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερόνει τους 
δεσμίους. Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών· ο Κύριος 
ανορθοί τους κεκυρτωμένους· ο Κύριος αγαπά τους δικαίους· ο 
Κύριος διαφυλάττει τους ξένους· υπερασπίζεται τον ορφανόν και 
την χήραν, την δε οδόν των αμαρτωλών καταστρέφει.» Ψαλμοί 
146/ρμς’ 7-9.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Έξ. 22/κβ’ 21-
23, 23/κγ’ 2-9, Αμώς 8/η’ 4-7, Ησ. 1/α’ 13-17, 58/νη’ 1-14, Πράξ. 
20/κ’ 35. 
 

«Πριν από χρόνια, μία χειμωνιάτικη ημέρα στη Νέα Υόρκη, ένα 
ξυπόλυτο δεκάχρονο αγόρι στεκόταν τρέμοντας μπροστά στη βι-
τρίνα ενός μαγαζιού που πουλούσε παπούτσια. Μία γυναίκα πλη-
σίασε το αγόρι και το ρώτησε γιατί κοίταζε τόσο επίμονα την βιτρί-
να του μαγαζιού. Εκείνο της απάντησε πως προσευχόταν στον 
Θεό να του δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Η γυναίκα πήρε το αγό-
ρι από το χέρι και μπήκαν μαζί στο μαγαζί. Ζήτησε από τον υπάλ-
ληλο να φέρει έξι ζευγάρια κάλτσες. Επιπλέον, ζήτησε μία λεκάνη 
με νερό. Μαζί με τον μικρό πήγαν στο πίσω μέρος του μαγαζιού 
και εκεί του έπλυνε τα πόδια. Του έβαλε ένα ζευγάρι κάλτσες και 
μετά του αγόρασε ένα ζευγάρι παπούτσια. Τον χάιδεψε τρυφερά 
στο κεφάλι και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν εντάξει, γύρισε να φύγει. 
Προς έκπληξή της, ο μικρός της έπιασε με δάκρυα το χέρι και την 
ρώτησε, «Είστε η σύζυγος του Θεού;» 
www.inspirationalstories.com/1/198.html. 
Το μικρό αγόρι είπε ασυναίσθητα μία μεγάλη αλήθεια. Η εκκλησία 
του Θεού είναι η νύφη Του, η σύζυγός Του. Ο χαρακτήρας του 
Θεού φαίνεται στο εδάφιο μνήμης. Ως αναγεννημένα μέλη της εκ-
κλησίας του Θεού πρέπει να αντανακλούμε τον χαρακτήρα Του. 
Εφόσον είμαστε πραγματικά δικοί Του, θα ενδιαφερόμαστε και θα 
φροντίζουμε τους φτωχούς και αδυνάτους. 
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Κυριακή 10 Ιουλίου 
 

ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 
Ακόμη και στο αρχαίο Ισραήλ, η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούσε 
μεγάλο μέρος των εντολών του Θεού και του ιδανικού που είχε για 
τον λαό Του. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι εξαρχής η πρόθεση του 
Θεού για την ανθρώπινη κοινωνία: ένας κόσμος στον οποίο καλύ-
πτονται οι βασικές ανάγκες, οι άνθρωποι ευημερούν και κυριαρχεί 
η ειρήνη. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και δείτε τι λένε για την δικαιοσύνη 
και το έλεος ή αλλιώς την κοινωνική δικαιοσύνη. Έξ. 22/κβ’ 21-23, 
23/κγ’ 2-9, Λευιτ. 19/ιθ’ 10, Παρ. 14/ιδ’ 31, 29/κθ’ 7. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η δικαιοσύνη και το έλεος τονίζονται και στους νόμους για το Σάβ-
βατο. Ο Θεός μίλησε για τρεις τύπους Σαββάτων. 
Πώς αντικατοπτρίζεται η ιδέα του ελέους και της δικαιοσύνης σε 
καθένα από αυτά τα Σάββατα; Έξ. 20/κ’ 8-10, 23/κγ’ 10,11, Λευιτ. 
25/κε’ 8-55. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
1. Στις οδηγίες για την τήρηση της έβδομης ημέρας, του Σαββάτου, 
περιλαμβάνεται απόλυτη ανάπαυση για όλους – δούλους, ζώα, 
ξένους. 
2. Κάθε επτά χρόνια, το Σαββατικό έτος, τα χρέη διαγράφονταν και 
οι δούλοι ελευθερώνονταν. Ο Θεός ζήτησε από το λαό Του να συ-
μπεριλάβει και τα ζώα στα πλεονεκτήματα του Σαββατικού έτους 
(δείτε Λευιτ. 25/κε’ 6,7). 
3. Το Ιωβηλαίο έτος ήταν το πεντηκοστό έτος μετά από επτά Σαβ-
βατιαία έτη. Η περιουσία που είχε πουληθεί, επέστρεφε στα χέρια 
του αρχικού ιδιοκτήτη, τα χρέη παραγράφονταν, ενώ φυλακισμένοι 
και δούλοι απελευθερώνονταν. Το Ιωβηλαίο έτος λειτουργούσε ως 
αντισταθμιστής και έδινε την ευκαιρία σε όλους να αρχίσουν ξανά 
από την αρχή. Ήταν «η εγγύηση εναντίον των δύο ακροτήτων: του 
πλούτου και της φτώχειας». Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 156. 
Στην Εβραϊκή κοινωνία βλέπουμε πώς η δικαιοσύνη και το έλεος 
συνεργούσαν για το καλό των λιγότερο ευνοουμένων της κοινωνί-
ας. 
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Δευτέρα 11 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 
Διαβάστε Γεν. 2/β’ 1-3. Τι διαβάζουμε για τον παγκόσμιο χαρακτή-
ρα του Σαββάτου; 
…………………………………………………………………………….. 
Εάν τηρούμε αληθινά το Σάββατο, τότε δεν θα αρκεστούμε στη 
δική μας μόνο ανάπαυση (Έξ. 23/κγ’ 12), λύτρωση (Δευτ. 5/ε’ 12-
15), και ολοκληρωτική αποκατάσταση στη Νέα Γη (Ησ. 66/ξς’ 
22,23). Για την ακρίβεια, η έβδομη ημέρα, το Σάββατο, μας λέει ότι 
ο Θεός είναι ο Δημιουργός, Αυτός που δίνει ανάπαυση σε όλους 
τους κατοίκους της γης. Η παγκόσμια φύση της ανάπαυσης του 
Σαββάτου δείχνει τα κοινά σημεία που έχουμε, πλούσιοι και φτω-
χοί. Το γεγονός ότι Πατέρας όλων είναι ο Θεός, δείχνει στο κοινό 
ενδιαφέρον και στην ίση αντιμετώπιση μεταξύ των ανθρώπων. Ε-
πίσης, το ενδιαφέρον για την κοινωνική δικαιοσύνη περιλαμβάνει 
τα εβδομαδιαία Σάββατα, τις Σαββατιαίες γιορτές του Κυρίου, και 
το Ιωβηλαίο έτος. Οι τρεις αρχές πίσω από αυτούς τους τύπους 
Σαββάτου που βλέπουμε στο Λευιτ. 23/κγ’ και 25/κε’, επεκτείνονται 
και στους Χριστιανούς. Το εβδομαδιαίο Σάββατο θα είναι το αιώνιο 
σημείο που θα μας κάνει να κοιτάζουμε πίσω στη Δημιουργία, αλλά 
και μπροστά στο Σταυρό και στη Νέα Γη. Θα ενδυναμώσει τη σχέ-
ση μας με τον ελεήμονα Δημιουργό και Σωτήρα μας και θα μας 
φέρει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπά πολύ όπως τους φτωχούς 
και τους δυστυχισμένους. 
Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι Σαββατιαίες γιορτές και το Ιωβηλαίο 
δείχνουν αιώνιες αρχές, δεν καθιστά υποχρεωτική την τήρησή 
τους. Σε αντίθεση με το εβδομαδιαίο Σάββατο, το οποίο βλέπουμε 
από τη Δημιουργία πριν την είσοδο της αμαρτίας στον κόσμο, αυ-
τές οι γιορτές ήταν τα τελετουργικά Σάββατα που ήταν «σκιά των 
μελλόντων» (Κολ. 2/β’ 16,17) και έδειχναν στη διακονία και στη 
θυσία του Χριστού, γι’ αυτό και έπαψαν να ισχύουν με τη σταυρική 
θυσία. Αυτά τα τελετουργικά Σάββατα φανέρωναν ποια έπρεπε να 
είναι η συμπεριφορά προς εκείνους που είχαν ανάγκη. Ως λυτρω-
μένοι, οι Ισραηλίτες είχαν την υποχρέωση να είναι το φως του κό-
σμου δείχνοντας αμερόληπτα το έλεος του Θεού. Έπρεπε να εκ-
προσωπούν με ευγνωμοσύνη τον χαρακτήρα του Θεού σε εκείνους 
που δεν Τον γνώριζαν. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αμώς 8/η’ 4-7. Τι συνέβη και πώς μπορούμε να 
βεβαιωθούμε ότι δεν κάνουμε το ίδιο λάθος στις συναναστροφές 
μας με τους άλλους; Πόσο σημαντικά είναι τα λόγια, «Βεβαίως δεν 
θέλω λησμονήσει ποτέ ουδέν εκ των έργων αυτών»; 
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Τρίτη 12 Ιουλίου 
 

ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
«Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πά-
ντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως, 
και υπερασπίζου τον πτωχόν και τον ενδεή.» (Παρ. 31/λα’ 8,9). 
Πώς μπορούμε αυτές τις αρχές να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Μέχρι τώρα, είδαμε πως ο Θεός θέλει ο λαός Του να εκφράζει τα 
χαρακτηριστικά Του: έλεος και δικαιοσύνη. Οι Εβραίοι προφήτες 
πολλές φορές μίλησαν εκ μέρους των καταπιεσμένων, καλώντας 
τον λαό σε μετάνοια για τη συμπεριφορά τους επειδή δεν κατανόη-
σαν το ενδιαφέρον του Θεού για εκείνους που είχαν ανάγκη. Ο 
Θεός εξισώνει την ανιδιοτελή μας συμπεριφορά με την αληθινή 
λατρεία. 
Διαβάστε Ησ. 1/α’ 13-17. Πώς ορίζει ο Θεός την αληθινή λατρεία; 
Ποια είναι σημασία αυτών των εδαφίων για εμάς σήμερα; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Παρότι οι προφήτες μιλούσαν συνήθως για μελλοντικά γεγονότα, 
τόνιζαν επίσης και την παρούσα ανάγκη για πνευματική και ηθική 
μεταρρύθμιση και ανιδιοτελή υπηρεσία. Η προφητική φωνή των 
δούλων του Θεού ηχούσε δυνατά όταν ο λαός προσπαθούσε να 
λατρέψει τον Θεό δίχως να δείχνει έλεος σε εκείνους που είχαν α-
νάγκη. Δεν υπάρχει χειρότερη μαρτυρία από εκείνη των ανθρώ-
πων που είναι τόσο απασχολημένοι να «λατρεύουν» τον Θεό και 
δεν έχουν χρόνο να βοηθήσουν τους απόρους. Η υπηρεσία προς 
εκείνους που έχουν ανάγκη, δεν είναι ένα είδος λατρείας στον Κύ-
ριο; 
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Τετάρτη 13 Ιουλίου 
 

ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: ΜΕΡΟΣ Β’ 

 
Στο Ησ. 58/νη’ βλέπουμε ένα ιδιαίτερο προφητικό μήνυμα επίπλη-
ξης και ελπίδας για τον λαό του Θεού, τόσο στην εποχή του Ησαΐα 
όσο και στη δική μας.  
Στο Ησ. 58/νη’ 1 ο Θεός διακηρύττει πως είναι οργισμένος με τον 
λαό Του. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνων στους οποίους α-
πευθύνεται ο Θεός; Διαβάστε Ησ. 58/νη’ 2. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Παρότι δεν γνωρίζουμε τον τόνο της φωνής του Κυρίου, το σίγουρο 
είναι ότι καταδικάζει τις εξωτερικές ενδείξεις πίστης και ευσέβειας 
επειδή γνωρίζει πόσο ψεύτικες είναι. «Με ζητούσιν όμως καθ' ημέ-
ραν και επιθυμούσι να μανθάνωσι τας οδούς μου, ως έθνος το ο-
ποίον έκαμε δικαιοσύνην και δεν εγκατέλιπε την κρίσιν του Θεού 
αυτού· ζητούσι παρ' εμού κρίσεις δικαιοσύνης· επιθυμούσι να 
πλησιάζωσιν εις τον Θεόν» (Ησ. 58/νη’ 2). 
Διαβάστε Ησ. 58/νη’ 3-14. Τι άλλο λέει ο Κύριος για τους εσφαλμέ-
νους τρόπους λατρείας; Τι είναι αυτό που έχει πραγματική σημασία 
εδώ; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Αξίζει να προσέξουμε πως η λατρεία εδώ διατρέχει τον κίνδυνο να 
γίνει εγωκεντρική: Κύριε κάνε το αυτό για μένα, κάνε το άλλο. Φυσι-
κά και μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει με 
τις προσωπικές μας ανάγκες, ωστόσο, ο Κύριος εδώ αναφέρει 
πως στην πραγματική λατρεία περιλαμβάνεται και το ενδιαφέρον 
για τους πεινώντες, τους φτωχούς και τους αρρώστους. Το εκπλη-
κτικό είναι ότι αυτή η διακονία δεν ευλογεί μόνο αυτούς που δέχο-
νται την υπηρεσία, αλλά και αυτούς που προσφέρουν υπηρεσία. 
Βοηθώντας τους άλλους ευλογούμαστε και οι ίδιοι. Και ποιος δεν 
έχει βιώσει, ως ένα σημείο, τις υποσχέσεις αυτές του Θεού; Και 
ποιος δεν έχει αισθανθεί χαρά και ικανοποίηση βοηθώντας εκεί-
νους που έχουν ανάγκη; Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε 
τον χαρακτήρα του Χριστού στον κόσμο. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 20/κ’ 35. Πώς έχετε βιώσει αυτά τα λόγια 
στη διακονία σας για τους άλλους; 
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Πέμπτη 14 Ιουλίου 
 

ΘΑΡΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 

 
Η γνώση της αλήθειας όσο καλή κι αν είναι, από μόνη της δεν είναι 
αρκετή. Στο Ησ. 58/νη’ οι άνθρωποι του Θεού ήταν πολύ συνεπείς 
στις θρησκευτικές λατρείες, αλλά αδύναμοι να εφαρμόσουν την 
πίστη τους. Και σήμερα ο Θεός καλεί την εκκλησία Του, όπως τους 
προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, να αγωνίζεται με θάρρος για το 
καλό και να εκδηλώνει τον πραγματικό χαρακτήρα Του.  
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Πώς μπορούμε ως εκκλησία, τοπι-
κά και παγκόσμια, να κάνουμε στην περιοχή μας το έργο για το 
οποίο μας κάλεσε ο Θεός; 
Ψαλμ. 82/πβ’ 3.………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
………….…………………………………………………………………. 
Ησ. 1/α’ 17.……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
………….…………………………………………………………………. 
Μία εκκλησία, στην κοινότητα στην οποία βρίσκεται, αντιμετωπίζει 
έντονα το πρόβλημα της βίας με όπλα. Το 2011 η καθαρά προφη-
τική φωνή του ποιμένα της εκκλησίας ακούστηκε δυνατά κατά τη 
διάρκεια ενός συνεδρίου διακονιών σε μία μεγάλη πόλη. Σας πα-
ραθέτουμε ορισμένα σημεία της ομιλίας του: «Οι Χριστιανοί οφεί-
λουν να σταματήσουν την παρέλαση του θανάτου!» Αναφερόμενος 
στην ιστορία της χήρας της Ναΐν, όπου ο Ιησούς σταμάτησε τη νε-
κρική πομπή (Λουκ. 7/ζ’ 11-17), εξήγησε πως η εκκλησία δεν πρέ-
πει να μένει άπραγη καθώς η βία στους δρόμους αυξάνεται. Ρώτη-
σε το ακροατήριό του, «Μήπως είμαστε απλώς μία εκκλησία για 
επικήδειους λόγους; Συχνά ρωτάμε τον Θεό, γιατί επιτρέπει τη δυ-
στυχία, αντί να αναρωτηθούμε εάν είμαστε μία εκκλησία που εργά-
ζεται για την ανακούφιση της δυστυχίας. 
Η εκκλησία αυτή είναι πολύ δραστήρια. Για επτά χρόνια η χορωδία 
της εκκλησίας έψελνε στους δρόμους. Μοίραζαν φυλλάδια και δια-
κονούσαν όσους είχαν ανάγκη. Μέσα από διάφορα προγράμματα, 
η εκκλησία αυτή έκανε τη διαφορά στην κοινότητά τους. 
Αυτή η εκκλησία είναι απλώς ένα παράδειγμα των πολλών τρόπων 
που μπορούμε, ως σώμα, να γίνουμε μία δύναμη διακονίας και 
θεραπείας στην κοινωνία μας. 
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορεί να κάνει η εκκλησία σας για την κάλυψη των 
αναγκών που υπάρχουν στη γειτονιά σας; 
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Παρασκευή 15 Ιουλίου                        Δύση ηλίου: 20:47’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  

Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 279-292, 519-526. 
Οι έννοιες του ελέους και της δικαιοσύνης είναι διάχυτες σε όλη την 
Παλαιά Διαθήκη. Δείτε για παράδειγμα, Δευτ. 24/κδ’ 10-22. Προ-
σέξτε τις οδηγίες που δίνονται γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Μπορούμε 
να δούμε καθαρά το ενδιαφέρον του Κυρίου για τους πτωχούς, για 
τους εργάτες, για τους οφειλέτες. Το ενδιαφέρον Του δεν περιορί-
ζεται μόνο στον τρόπο που μιλάει για τους λιγότερο ευνοημένους, 
αλλά συνοδεύεται και με πρακτικές οδηγίες του τι γίνεται σε συγκε-
κριμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση ενός οφειλέτη ή ενός 
πτωχού εργάτη. Αυτές οι έννοιες είναι πολύ σημαντικές για να α-
φεθούν στην προσωπική άποψη του καθενός για το τι είναι δικαιο-
σύνη και καλοσύνη. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Θεός θυμίζει στο λαό 
την κατάστασή τους κατά το παρελθόν, όπου δεν ήταν τόσο ευνο-
ημένοι. «Και θέλεις ενθυμείσθαι ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύ-
πτου· διά τούτο εγώ προστάζω εις σε να κάμνης το πράγμα τού-
το». Ως Χριστιανοί, πρέπει, ανεξαρτήτου της οικονομικής μας κα-
τάστασης, να θυμόμαστε πάντοτε την χάρη και το έλεος που μας 
έδειξε ο Θεός. Γι’ αυτό, πρέπει, πέρα από τα πλούτη και αγαθά 
που έχουμε στον Χριστό (Εφεσ. 3/γ’ 19, Κολ. 2/β’ 10) να είμαστε 
έτοιμοι να υπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε εκείνους που μας 
χρειάζονται. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Στην τέταρτη εντολή αναφέρεται πως και οι δούλοι πρέπει να 
αναπαύονται την ημέρα του Σαββάτου. Πώς αυτό δείχνει γενικό-
τερα ότι όλοι είμαστε ίσοι μπροστά στον Κύριο; Ποια πρέπει να 
είναι η συμπεριφορά μας προς εκείνους που έχουμε υπό τον έ-
λεγχό μας; Πώς η σταυρική θυσία φανερώνει ακόμη πιο καθαρά 
την ισότητα των ανθρώπων ενώπιον του Θεού; 

2.  «Όταν ο τρόπος σκέψης του Χριστού γίνει δικός μας και τα έρ-
γα Του γίνουν και δικά μας, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε την 
νηστεία που είπε ο προφήτης: ‘‘Η νηστεία την οποίαν εγώ εξέλε-
ξα, δεν είναι αύτη; το να λύης τους δεσμούς της κακίας, το να δι-
αλύης τα βαρέα φορτία;’’ (Ησ. 58/νη’ 6). Βρείτε από τι υποφέρουν 
οι φτωχοί και οι άποροι, και με αγάπη και στοργή βοηθήστε τους 
να βρουν κουράγιο και ελπίδα, και να αποκτήσουν αυτοπεποίθη-
ση, συμμεριζόμενοι όλα τα καλά που ο Θεός σας έχει δώσει.» Ε. 
Χουάιτ, in Pacific Union Recorder, 21 Ιουλίου 1904. Πώς το κά-
νουμε αυτό; Πώς μοιραζόμαστε αυτά που μας δόθηκαν μέσω του 
Χριστού για να βοηθήσουμε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη; 
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16 Ιουλίου – 22 Ιουλίου                               Σάββατο απόγευμα 
 

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ:  
ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και παν έμψυχον έρπον, εις όσα μέρη 
ήθελον επέλθει ούτοι οι ποταμοί, θέλει ζή· και θέλει είσθαι εκεί 
πλήθος ιχθύων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται 
εκεί· διότι θέλουσιν ιαθή· και θέλουσι ζη τα πάντα, όπου ο ποταμός 
έρχεται.» Ιεζεκιήλ 47/μζ’ 9. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιεζ. 37/λζ’ 1-14, 
Εφεσ. 2/β’ 10, Ιεζ. 47/μζ’ 1-8, Ματθ. 5/ε’ 16, Αποκ. 22/κβ’ 1,2, Ησ. 
61/ξα’ 1-11. 
 
Μία περιοχή που άκμαζε τη δεκαετία του 1950 κατέληξε σε εμπό-
λεμη ζώνη. Οι περισσότερες οικογένειες εγκατέλειψαν την περιοχή, 
αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένα σπίτια. Οι εταιρίες μεταφέρ-
θηκαν και τα ναρκωτικά και η εγκληματικότητα έκαναν πιο ανεπι-
θύμητη την περιοχή. 
Το 1986 μία Χριστιανική οικογένεια άφησε την όμορφη περιοχή 
που κατοικούσε και μετακόμισε σ’ αυτήν την καταθλιπτική γειτονιά. 
Ένας ποιμένας από μία άλλη περιοχή, έκανε το ίδιο. Έχτισαν ξανά 
δύο από τα καμένα σπίτια και κατοίκησαν σ’ αυτά. Οι δύο οικογέ-
νειες φρόντιζαν να συναντιούνται με τους ανθρώπους της γειτο-
νιάς. Έγιναν το μέσο που ο Θεός χρησιμοποίησε για να ξεκινήσει 
μία εκκλησία που θεράπευσε και άλλαξε αυτήν την νεκρή γειτονιά. 
Το έργο τους συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και η επιρροή τους κά-
νει τη διαφορά σε πολλούς ανθρώπους. 
Ο Θεός έχει ένα μήνυμα για τον ρόλο της εκκλησίας Του σε «α-
πελπιστικές» καταστάσεις όπως αυτή. Στο μάθημα αυτής της ε-
βδομάδας θα συνεχίσουμε να «ακούμε» τις φωνές της Παλαιάς 
Διαθήκης που καλούν τον λαό του Θεού να φανερώσει τον χαρα-
κτήρα και την καλοσύνη Του στον κόσμο. 
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Κυριακή 17 Ιουλίου 
 

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ 
 

Η χάρη του Θεού που φέρνει αναζωπύρωση σε όσους είναι νεκροί 
ως προς την αμαρτία φαίνεται με γραφικό τρόπο στο Ιεζ. 37/λζ’. Σε 
όραμα, ο Ιεζεκιήλ μεταφέρθηκε μέσω του Πνεύματος σε μία έρημη 
κοιλάδα, γεμάτη νεκρούς, και διασκορπισμένα κόκκαλα. Τα κόκκα-
λα αυτά αντιπροσωπεύουν τον οίκο Ισραήλ. Ο Θεός ρωτάει, «Υιέ 
ανθρώπου, δύνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωσι;» (Ιεζ. 37/λζ’ 3). 
Η απάντηση στην ερώτηση αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της προ-
φητείας για τα κόκκαλα αυτά. 
Διαβάστε Ιεζ. 37/λζ’ 1-14. Τι θα έκανε ο Θεός για τον λαό Του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Τα αποτελέσματα του μηνύματος στα ξερά κόκκαλα είναι ότι (1) 
«ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, στράτευμα μέγα 
σφόδρα» (Ιεζ. 37/λζ’ 10). (2) Ο Θεός θα θέσει τον λαό Του στη δική 
τους γη (Ιεζ. 37/λζ’ 14), (3) και θα γνωρίσουν ότι ο Κύριος το έπρα-
ξε (Ιεζ. 37/λζ’ 14). Ο λαός του Θεού ξαναζωντάνεψε για μία απο-
στολή. Ο Ισραήλ έπρεπε να είναι το φως στα έθνη.  
Διαβάστε Εφεσ. 2/β’ 10. Γιατί ζωντανέψαμε – αναδημιουργηθήκαμε 
εμείς πνευματικά μέσω του Χριστού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Το ότι ο Θεός μάς αποδέχεται, οφείλεται σίγουρα στον αγαπημέ-
νο Του Υιό, και τα καλά έργα είναι αποτέλεσμα της συγχωρητικής 
Του αγάπης. Δεν πιστώνονται σε εμάς, και δεν μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για την σωτηρία της ψυχής μας. Η σωτηρία εί-
ναι το δώρο του Θεού που προσφέρεται στον πιστό, χάρη του Χρι-
στού. Η ανήσυχη ψυχή μπορεί να βρει ειρήνη μέσω της πίστης 
στον Χριστό. Η ειρήνη του θα είναι ανάλογη με την πίστη και την 
εμπιστοσύνη του πιστού. Δεν μπορεί να παρουσιάσει τα καλά του 
έργα για την σωτηρία της ψυχής του. 
Τότε, τα καλά έργα δεν έχουν καμία αξία; Αυτός που αμαρτάνει 
συνεχώς, είναι το ίδιο στα μάτια του Θεού, με εκείνον που, με πί-
στη στον Χριστό, προσπαθεί να μείνει ακέραιος; Η Αγία Γραφή λέ-
ει, ‘‘Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς 
έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν 
εν αυτοίς’’ (Εφεσ. 2/β’ 10). Ο Κύριος όρισε, τα καλά έργα να επι-
βραβεύονται. Ο Θεός μας δέχεται μόνο λόγω του Χριστού. Οι πρά-
ξεις ελέους και τα έργα φιλανθρωπίας που κάνουμε, είναι καρποί 
της πίστης.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 3, σ. 199,200. 
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Δευτέρα 18 Ιουλίου 
 

ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΡΕΕΙ 
 
Διαβάστε Ιεζ. 47/μζ’ 1-8. Τι συμβαίνει με το ναό, στο όραμα του 
Ιεζεκιήλ; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η διαρροή που φαίνεται να έχει ο ναός, σ’ αυτήν την περίπτωση 
είναι καλό πράγμα. Το νερό που ρέει από τον ναό πηγαίνει «προς 
την ανατολικήν γην». Ανατολικά της Ιερουσαλήμ βρίσκεται η Νεκρά 
θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας στην ηπειρωτική γη. 
Μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Νεκράς Θάλασσας υπάρχει έρημος 
34 χλμ συμπεριλαμβανομένης της Αραβά, της γνωστής κοιλάδας 
μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Νεκράς Θάλασσας. Η θάλασ-
σα αυτή είναι τόσο αλμυρή που τίποτα δεν μπορεί να ζήσει εκεί. 
Ωστόσο, όταν το νερό από τον ναό φθάνει εκεί, τα νεκρά νερά της 
θάλασσας «θεραπεύονται». Εδώ μπορούμε να δούμε την συμβολι-
κή έννοια του ναού ως εκκλησία του Θεού (Α’ Πέτρ. 2/β’ 4,5). Γίνε-
ται πηγή υγείας σε όσους έχουν πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας. 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 16. Τι μας λέει εδώ ο Ιησούς όσον αφορά το 
πώς θα Τον εκπροσωπήσουμε στον κόσμο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο ποταμός Zambezi στη Ζάμπια της Αφρικής ξεκινάει από ένα 
στενό ρυάκι που αναβλύζει από ένα δέντρο. Καθώς ρέει προς τους 
καταρράκτες Βικτώρια, η στάθμη του από τον αστράγαλο ανεβαίνει 
μέχρι το γόνατο, μετά στη μέση και τέλος γίνεται ένα ποτάμι αρκετά 
βαθύ για κολύμπι. Παρομοίως, το ρυάκι που ξεκινάει από τον ναό 
αρχικά είναι μικρό και στη συνέχεια γίνεται ποτάμος «τον οποίον 
δεν ηδυνάμην να διαβώ, διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κο-
λυμβήματος, ποταμός αδιάβατος» (Ιεζ. 47/μζ’ 5). 
Η επιρροή της εκκλησίας σας μπορεί αρχικά να είναι μικρή, αλλά 
μπορεί να αυξηθεί τόσο που να μεταμορφώσει την κοινωνία σας! 
«Το έργο μας, μου παρουσιάστηκε αρχικά μικρό, σαν ένα μικρό 
ρυάκι.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 7, σ. 171. 
ΣΚΕΨΗ: Το φως και το νερό είναι δύο παραδείγματα που χρησι-
μοποίησε ο Θεός για να μας δείξει πώς να βοηθήσουμε τους άλ-
λους. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στη διακονία μας προς 
αυτούς που έχουν ανάγκη; 
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Τρίτη 19 Ιουλίου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ 
Ιεζεκιήλ 47/μζ’ 9 

 

Στην προφητεία του Ιεζεκιήλ φαίνεται πως όπου ρέει το ποτάμι που 
αναβλύζει από την εκκλησία του Θεού, υπάρχει ζωή. Στο Ιεζ. 47/μζ’ 
10 προστίθεται το πιο αξιοθαύμαστο στοιχείο. Στα νερά όπου είναι 
γνωστό ότι δεν υπάρχει ψάρι, επειδή τίποτα δεν ζει εκεί, οι ψαρά-
δες ρίχνουν τα δίχτυα τους και πιάνουν πολλά ψάρια. Μέσα από τη 
δύναμη του Θεού που εργάζεται στο λαό Του, μπορεί να έρθει ζωή 
ακόμη και εκεί που δεν υπήρχε.  
«Όπου εργάζεται ο Θεός καμία κατάσταση δεν είναι απελπιστική, 
δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν, και το δυ-
σάρεστο παρελθόν δεν μπορεί να μας στερήσει ένα ελπιδοφόρο 
μέλλον.» The Interpreter’s Bible, τομ. 6, σ. 328. Η θαυμαστή χάρη 
του Θεού κάνει αξιοθαύμαστε πράγματα σε όποιον την δεχτεί. Εδώ 
έχουμε και πάλι το μήνυμα του ευαγγελίου. Ο Θεός μπορεί μέσα 
από εμάς να δώσει ελπίδα στους αποθαρρυμένους, στους απελ-
πισμένους, στους στερούμενους, και σ’ όσους πεθαίνουν, πνευμα-
τικά και σωματικά. 
Συγκρίνετε Ιεζ. 47/μζ’ 12 με Αποκ. 22/κβ’ 1,2. Τι μας λένε αυτές οι 
περικοπές για την τελική κατάληξη εκείνων που θεραπεύθηκαν και 
αναζωογονήθηκαν από τον Ιησού μέσω της εκκλησίας Του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Μία μέρα οι άνθρωποι του Θεού – όπου σ’ αυτούς θα συμπερι-
λαμβάνονται και εκείνοι που θεραπεύθηκαν και αναζωογονήθηκαν 
από τον Θεό μέσω της ανιδιοτελούς υπηρεσίας των μελών της εκ-
κλησίας – θα είναι στη Νέα Γη, όπου από τον θρόνο του Θεού θα 
ρέει ένα άλλο ποτάμι. Εκεί δεν θα υπάρχουν έρημοι, ξηρασία και 
θάνατος. Εντωμεταξύ – όσο περιμένουμε την εκπλήρωση της μα-
καρίας αυτής ελπίδας – ο Θεός θέλει οι εκκλησίες Του να είναι μέ-
ρη όπου θα ρέει η θεραπεία και η πλήρη ζωή στην κοινωνία. Θέλει 
να εργαστεί μέσα από εμάς, να αναζωογονήσει και να μεταμορ-
φώσει τις ερήμους και τις Νεκρές Θάλασσες των ανθρώπων γύρω 
μας, οδηγώντας τους σε μία πλήρη ζωή στον Ιησού (Ιωάν. 10/ι’ 
10). 
ΣΚΕΨΗ: Ο προφήτης Αμώς δίνει μία παρόμοια εικόνα μ’ αυτήν του 
Ιεζ. 47/μζ’. Διαβάστε Αμώς 5/ε’ 24. Πώς αυτή η εικόνα συγκρίνεται 
με τον ρόλο της εκκλησίας στην κοινωνία σας; Πώς μπορεί η εκ-
κλησία σας να γίνει ένα ιαματικό ποτάμι; 
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Τετάρτη 20 Ιουλίου 
 

ΙΩΒΗΛΑΙΟ – ΥΠΟΣΧΕΣΗ 

 
Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πως εκείνοι που είναι ευλο-
γημένοι υλικά και πνευματικά θα προσεγγίσουν εκείνους που δεν 
είναι. 
Διαβάστε Ησ. 61/ξα’ 1-11. Τι λέει ο Θεός στο λαό Του και πώς 
μπορούμε να τo εφαρμόσουμε στη ζωή και στην κλήση μας από 
τον Κύριο; Δείτε επίσης Λουκά 4/δ’ 18. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Το Ησ. 61/ξα’ ξεκινάει με τη δήλωση «Πνεύμα Κυρίου του Θεού 
είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους 
πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την 
καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν 
δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους» (εδ. 1). Όλα τα στοιχεία αυτής της 
υπόσχεσης βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στο «ενιαυτόν ευπρόσ-
δεκτον του Κυρίου», και πρόκειται για το Ιωβηλαίο έτος που όπως 
είδαμε ήταν αφιερωμένο στη διακονία των αναγκών που είχαν οι 
φτωχοί. 
Έτσι, οι πενθούντες παρηγορούνται και λαμβάνουν «ωραιότητα 
αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν 
αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας» (Ησ. 61/ξα’ 3), και αυτοί 
ξαναχτίζουν τα αρχαία ερείπια, αποκαθιστώντας τα μέρη που ήταν 
καιρό ερημωμένα. Εκείνοι που λαμβάνουν τις ευλογίες του μεσσια-
νικού ιωβηλαίου μεταμορφώνουν την κοινωνία και ανοικοδομούν 
τις κατεστραμμένες πόλεις (Ησ. 61/ξα’ 4). Ενώ οι δούλοι του Θεού 
αποκαλούνται ιερείς και λειτουργοί, και απολαμβάνουν τα αγαθά 
των γειτονικών εθνών (Ησ. 61/ξα’ 5,6). 
Οι εικόνες που βλέπουμε στο Ησ. 61/ξα’, όπου ο Κεχρισμένος του 
Θεού μεταμορφώνει τη ζωή των υπάκουων ανθρώπων μέσω της 
ευημερίας εκείνων που έχουν συνάψει διαθήκη μαζί Του (Ησ. 
61/ξα’ 8,9), εκπληρώνεται σε όσους έχουν κληθεί να είναι λειτουρ-
γεί και αγγελιοφόροι Του στον κόσμο. Δεν θα έπρεπε κι εμείς να 
αναφωνήσουμε «Θέλω ευφρανθή τα μέγιστα επί τον Κύριον· η ψυ-
χή μου θέλει αγαλλιασθή εις τον Θεόν μου» καθώς φοράμε το έν-
δυμα της δικαιοσύνης και της σωτηρίας, μέσα στην εκκλησία; (Ησ. 
61/ξα’ 10,11) 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ησ. 61/ξα’ 9. Τι υπέροχη μαρτυρία του τι μπορεί 
να κάνει ο Θεός στο λαό Του! Θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο και 
για εμάς σήμερα; Γιατί ναι, ή γιατί όχι; 
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Πέμπτη 21 Ιουλίου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

Διαβάστε Μιχ. 6/ς’. Σε τι αναφέρεται εδώ ο Κύριος; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο Μιχαίας, όπως και οι υπόλοιποι προφήτες της Παλαιάς Διαθή-
κης, τονίζει πως οι εξωτερικοί τύποι θρησκείας που δεν έχουν τα-
πεινοφροσύνη, δικαιοσύνη, και έλεος, δεν θα γίνουν ποτέ αποδε-
κτοί από τον δίκαιο και ελεήμωνα Θεό. 
Ποιο είναι το σημαντικό μήνυμα του Μιχ. 6/ς’ 8; 
…………………………………………………………………………… 
«Η αληθινή θρησκεία είναι έμπρακτη. Σίγουρα, περιλαμβάνει τις 
τελετές και τις συνήθειες της εκκλησίας, ωστόσο… δεν έχει τόσο 
σημασία το να απέχουμε από το φαγητό, όσο το να το μοιραζόμα-
στε με εκείνους που πεινάνε. Η ευσέβεια στην πράξη είναι η αληθι-
νή θρησκεία, και αυτή θα αναγνωριστεί στην κρίση του Θεού 
(Ματθ. 25/κε’ 34-46).» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commentary, τομ. 
4, σ. 306.  
Και σήμερα, ο Θεός εξακολουθεί να απορρίπτει την αποστασία της 
εξωτερικής θρησκείας. Οι θρησκευτικοί τύποι δείχνουν στον Χρι-
στό, και εκπληρώνονται σ’ Αυτόν, ο οποίος φανερώνεται μέσα από 
εμάς. 
Στην εισαγωγή του μαθήματος αυτής της εβδομάδας αναφερθήκα-
με σε δύο οικογένειες που μετακόμισαν σε μία γειτονιά «χωρίς ελ-
πίδα» για να διακονήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων εκεί. Οι δύο 
οικογένειες δημιούργησαν μία μικρή ομάδα από φίλους που απέ-
κτησαν στη γειτονιά. Τα μέλη αυτής της ομάδας προσεύχονταν 
θερμά στον Θεό ζητώντας να τους δείξει πώς να συμβάλλουν στην 
αναζωπύρωση της γειτονιάς τους. Συνεργάστηκαν με έναν Χριστι-
ανικό οργανισμό και άρχισαν να μαζεύουν εθελοντές για την ανοι-
κοδόμηση των κατεστραμμένων κτιρίων. Εάν επισκεπτόσασταν 
αυτήν τη γειτονιά σήμερα, θα βλέπατε μία νέα γειτονιά πολύ καλύ-
τερη σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό, επειδή μία μικρή εκκλη-
σία θέλησε να δείξει έμπρακτα την αγάπη του Ιησού. Από αυτό το 
παράδειγμα βλέπουμε το πώς εργάστηκε ο Χριστός μέσα από αυ-
τούς τους ανθρώπους για την προσέγγιση και την διακονία άλλων 
ανθρώπων. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Θεός μιλούσε σε όλον το λαό Του, ωστόσο, στο εδ. 8 
βλέπουμε να μιλάει στον ενικό αριθμό. Ο Θεός μιλάει στον καθένα 
από εμάς. Πόσο καλά δείχνετε εσείς αυτό που ο Κύριος αναφέρει 
εδώ ως «καλόν»; 
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Παρασκευή 22 Ιουλίου                      Δύση ηλίου: 20:43’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Διαβάστε Ιερ. 22/κβ’ 1-16, Ιεζ. 16/ις’ 49, Ζαχ. 7/ζ’ 9,10. 
«Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος πα-
ρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να πε-
ριπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου;» (Μιχ. 6/ς’ 8). Πόσο πιο ξε-
κάθαρα να πει ο Κύριος τι θέλει από το λαό Του; Ο Θεός μας έδειξε 
«τι το καλόν» και αυτό το «καλόν» είναι που βλέπουμε να επανα-
λαμβάνεται συνεχώς στη Γεν. 1/α’ για την Δημιουργία, πριν την 
Πτώση. Έτσι, ο Θεός μας δείχνει το ιδανικό, αυτό που αρχικά είχε 
ετοιμάσει για εμάς και αυτό που θα αποκαταστήσει με την επι-
στροφή του Ιησού. Τι ζητά όμως ο Κύριος από εμάς τους λυτρωμέ-
νους με την χάρη του Χριστού; Η απάντηση βρίσκεται στη σχέση 
μας με τους άλλους ανθρώπους και τον Θεό. Πρώτον, πρέπει να 
πράττουμε το δίκαιο. Και αυτό μάλιστα ταιριάζει απόλυτα με το θέ-
μα της τριμηνίας μας, μιας και μελετάμε το πώς μπορούμε να βοη-
θήσουμε όσους είναι θύματα αδικίας. Δεύτερον, να αγαπάμε το 
έλεος. Ζούμε σε έναν κόσμο που πολλές φορές είναι άσπλαχνος. 
Τι δυνατή μαρτυρία μπορούμε να δώσουμε όταν αγαπάμε το έλεος 
και το δείχνουμε στη συμπεριφορά μας προς τους άλλους! Τρίτον, 
να περπατάμε ταπεινά με τον Θεό. Όπως στο Μιχ. 6/ς’ 4 ο Κύριος 
τους θυμίζει την απολύτρωσή τους από την Αίγυπτο ως λόγο να 
είναι ταπεινοί και πιστοί σ’ Αυτόν, έτσι και εμείς πρέπει να θυμόμα-
στε ότι έχουμε λυτρωθεί από την αμαρτία με το αίμα του Ιησού! Ο 
Σταυρός, και η ενθύμηση του τι κόστισε η σωτηρία μας, πρέπει 
πάντα να μας κρατά πάντοτε ταπεινούς ενώπιον του Θεού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποια άλλα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μπορείτε να σκεφτείτε 
που αναφέρονται στις υποχρεώσεις μας προς τους ανήμπορους; 
2.  Στο Αμώς 5/ε’ 21-24, διαβάζουμε σκληρά λόγια προς τους πι-
στούς στην εποχή του προφήτη. Ο Θεός φαίνεται να ενδιαφέρεται 
περισσότερο για την συμπεριφορά τους προς τους άλλους αν-
θρώπους, παρά για τις τελετές που ο Ίδιος θέσπισε. Πού πρέπει 
να δίνουμε έμφαση; 
3.  Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον κίνδυνο να δώ-
σουμε περισσότερη έμφαση στις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, 
παραμελώντας τις πνευματικές τους ανάγκες; Πώς μπορούμε να 
βρούμε την σωστή ισορροπία στην επιθυμία μας να διακονήσουμε 
τους λιγότερο ευνοημένους από εμάς; 
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23 Ιουλίου – 29 Ιουλίου                                  Σάββατο απόγευμα 

 
5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και περιήρχετο ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, 
διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών, και κηρύττων το ευαγγέλιον 
της βασιλείας, και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν 
μεταξύ του λαού.» Ματθαίον 4/δ’ 23.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 4/δ’ 16-19, 
10/ι’ 25-37, Ματθ. 5/ε’ 13, Ησ. 2/β’ 8, Ιωάν. 4/δ’ 35-38, Ματθ. 13/ιγ’ 
3-9. 
 
 

Ο Robert Louis Stevenson, συγγραφέας της περιπετειώδους ιστο-
ρίας «Το νησί των θησαυρών», ως παιδί ήταν φιλάσθενος και δεν 
μπορούσε να πηγαίνει τακτικά στο σχολείο. Οι γονείς του προσέ-
λαβαν έναν δάσκαλο για να τον διδάξει και μία νταντά να τον φρο-
ντίζει. Ένα βράδυ που η νταντά του πήγε να τον ελέγξει, είδε ότι ο 
μικρός δεν ήταν στο κρεβάτι του αλλά στεκόταν στο παράθυρο κοι-
τάζοντας έντονα έξω. «Έλα να δεις», είπε ο Robert στη νταντά του. 
Η νταντά πλησίασε για να δει. Στο δρόμο υπήρχε ο φανοκόρος 
που άναβε τα φώτα του δρόμου. «Κοίτα», είπε ο Robert, «ένας 
άνδρας κάνει τρύπες στο σκοτάδι!» Margaret Davis, Fear Not! Is 
There Anything Too Hard for God? (Aspect Books, 2011), σ. 332. 
Είδαμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη για το πώς να βοηθάμε εκείνους 
που έχουν ανάγκη. Σήμερα, θα δούμε τι λέει η Καινή Διαθήκη μελε-
τώντας τη ζωή του Ιησού. Μία από τις πιο γνωστές προτροπές του 
Ιησού είναι να γίνουμε «το φως του κόσμου» (Ματθ. 5/ε’ 14), αντι-
κατοπτρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο Εκείνον που είναι το αληθινό 
φως του κόσμου (Ιωάν. 8/η’ 12). Οι διδασκαλίες του Ιησού μάς πα-
ρέχουν σημαντικές οδηγίες για το πώς μπορούμε, με τη βοήθειά 
Του, να κάνουμε τρύπες στο σκοτάδι. 
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Κυριακή 24 Ιουλίου 
 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

 
Ο Ιησούς, ο νεαρός διδάσκαλος από τη Ναζαρέτ, ήταν ιδιαίτερα 
δημοφιλής στην περιοχή της Γαλιλαίας (Λουκ. 4/δ’ 15). Όταν μι-
λούσε, «εξεπλήττοντο οι όχλοι διά την διδαχήν αυτού, διότι εδίδα-
σκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν, και ουχί ως οι γραμματείς» (Ματθ. 
7/ζ’ 28,29). Ένα Σάββατο, ο Ιησούς διάβασε από το 61

ο
 κεφάλαιο 

του Ησαΐα τα δύο πρώτα εδάφια και σταμάτησε την ανάγνωση 
πριν τη φράση, «και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών» (Ησ. 
61/ξα’ 2). 
Διαβάστε Λουκ. 4/δ’ 16-19. Πού ξανασυναντήσαμε αυτά τα λόγια; 
(δείτε Ησ. 61/ξα’ 1,2.) Τι διακήρυξε ο Ιησούς διαβάζοντας αυτά τα 
εδάφια; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Όπως είδαμε, η φράση «ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου» ταυ-
τίζεται με το Ιωβηλαίο έτος (δείτε Λευιτ. 25/κε’). Στην επίσκεψή Του 
αυτή στη Ναζαρέτ, ο Ιησούς αναφέρεται σε μία μεσσιανική περικο-
πή της Αγίας Γραφής και βεβαιώνει τους ακροατές ότι, «σήμερον 
επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών» (Λουκ. 4/δ’ 21). Σ’ αυτό 
το κήρυγμα φανερώνεται ως ο Χρισμένος που φέρνει τα καλά νέα 
στους φτωχούς, ελευθερία στους δεσμίους, φως στους τυφλούς, 
απελευθέρωση στους καταδυναστευμένους, και ιωβηλαία αποκα-
τάσταση. Αυτή η λίστα περιγράφει καλά την επίγεια διακονία Του 
που εστίαζε ιδιαίτερα στην διδασκαλία, την θεραπεία, και την δια-
κονία ανθρώπων με ανάγκες.  
Γιατί δεν ολοκλήρωσε ο Ιησούς την πρόταση στο Ησ. 61/ξα’ 2; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πιθανόν ο Ιησούς να μην αναφέρθηκε στη φράση «και ημέραν εκ-
δικήσεως του Θεού ημών», γιατί δεν ήθελε να συνδεθεί η διακονία 
Του με την άποψη που επικρατούσε εκείνη την εποχή ότι ο Μεσσί-
ας θα ελευθέρωνε το Ισραήλ υποτάσσοντας τους κατακτητές. Αυτή 
η άποψη ήταν λανθασμένη και δυστυχώς απέτρεψε πολλούς Ισ-
ραηλίτες από το να αντιληφθούν την πραγματική διακονία Του. 
Αντιθέτως, ο Ιησούς εστίασε στο τι μπορούσε να κάνει για εκείνους 
που Τον χρειάζονταν, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση της 
εποχής. 
ΣΚΕΨΗ: Τι καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που ανακοίνωσε ο 
Ιησούς τη διακονία Του; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από την έμ-
φαση που δίνεται στα έργα που πρέπει και εμείς να κάνουμε; 
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Δευτέρα 25 Ιουλίου 
 

ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ 
Λουκάν 10/ι’ 27 

 
Διαβάστε Λουκ. 10/ι’ 25-37. Τι μήνυμα υπάρχει για εμάς όσον α-
φορά το θέμα της βοήθειας σε εκείνους που έχουν ανάγκη; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο νομικός ήξερε πως όλες οι εντολές είχαν να κάνουν με την ολο-
κληρωτική αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη στον πλησίον σου 
όπως τον εαυτό σου. Ωστόσο, παρέμενε η εξής ερώτηση, «Ποιος 
είναι ο πλησίον μου;» 
Ο νομικός ήθελε από τον Ιησού να ξεκαθαρίσει το θέμα, δεδομένου 
ότι εκείνη την εποχή πλησίον θεωρούνταν μόνο οι ομοεθνείς. Η 
παραβολή του Ιησού δίνει μία εντελώς διαφορετική έννοια. Πλησίον 
μας είναι ο κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη. Πλησίον γίνεσαι όταν 
καλύπτεις τις ανάγκες του συνανθρώπου σου. Ο ιερέας και ο Λευί-
της ενδιαφέρονταν περισσότερο να μη μολυνθούν, και να προστα-
τέψουν έτσι τα ιερά τους καθήκοντα. Χρησιμοποίησαν την θρη-
σκεία ως δικαιολογία για να μην κινδυνέψουν προκειμένου να βοη-
θήσουν κάποιον που πολύ πιθανόν να μην ήταν σε θέση να τους 
το ανταποδώσει. 
Σε αντίθεση, ο Σαμαρείτης είδε τον πληγωμένο αυτόν «αλλοεθνή» 
και «εχθρό» ως πλησίον του, και με έλεος κάλυψε τις ανάγκες του 
βάζοντάς τες πάνω από τις δικές του. Αντί να αναρωτιόμαστε, 
«Ποιος είναι ο πλησίον μου;» πρέπει να σκεφτόμαστε, «Ποιος θα 
γίνει πλησίον στους καταδυναστευμένους;» Δεν έχει σημασία το 
ποιος είναι: οποιοσδήποτε βρίσκεται σε ανάγκη, πρέπει να βοηθη-
θεί! 
«Ο Θεός δεν αναγνωρίζει διάκριση εθνικότητας, φυλής ή κοινωνι-
κής τάξης, επειδή είναι δημιουργός όλων των ανθρώπων. Με βάση 
τη δημιουργία, οι άνθρωποι ανήκουν σε μία οικογένεια και το γεγο-
νός της λύτρωσης κάνει όλους ένα. Ο Χριστός ήλθε να κατεδαφίσει 
κάθε μεσότοιχο και ν’ ανοίξει κάθε διαμέρισμα του ναού, ώστε κάθε 
ψυχή να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Θεό. Η αγάπη Του είναι τό-
σο πλατιά, τόσο βαθιά, τόσο ολοκληρωμένη, που εισχωρεί πα-
ντού.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 302.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες προκαταλήψεις μπορεί να σας εμποδίζουν να δείτε 
ποιος είναι πλησίον σας; 



 
37

Τρίτη 26 Ιουλίου 
 

«ΣΕΙΣ ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ» 
Ματθαίον 5/ε’ 13 

 
Σε αυτή την περικοπή ο Ιησούς καλεί τους ακολούθους Του να γί-
νουν το «αλάτι» που έχει την ιδιότητα να κάνει τη διαφορά. Η εκ-
κλησία είναι η «αλατιέρα» που περιέχει το αλάτι της γης. Με ποιον 
πρέπει εμείς, ως αλάτι, να αναμιχθούμε; Μπορείτε να καταλάβετε 
καλύτερα την απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση εάν γεμίσετε μία 
ψωμιέρα μόνο με αλάτι και μία άλλη ψωμιέρα με ψωμί που ως συ-
στατικό του έχει το αλάτι. Στην πρώτη ψωμιέρα το αλάτι είναι το 
μοναδικό υλικό, δεν είναι νόστιμο και σίγουρα δεν μπορεί να κατα-
ναλωθεί μόνο του. Στη δεύτερη ψωμιέρα το αλάτι είναι ένα υλικό 
της συνταγής αναμιγμένο με διαφορετικά υλικά, δίνοντας έτσι νο-
στιμιά σε ένα καρβέλι ψωμί που διαφορετικά θα ήταν άνοστο. Το 
αλάτι κάνει καλό όταν αναμιγνύεται με άλλα υλικά. Το ίδιο ισχύει 
και με τους Χριστιανούς. Τίποτα δεν θα γίνει εάν καθόμαστε ανα-
παυτικά στην εκκλησία, την «αλατιέρα». Υπάρχει ένα σημαντικό 
σημείο που δεν πρέπει να προσπεράσουμε και αυτό είναι ο τρό-
πος ζωής μας. Το θέμα δεν είναι μόνο το τι δεν κάνουμε, αλλά και 
το τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για την κοι-
νωνία μας και γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη; 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 13. Πώς μπορεί το αλάτι να χάσει την γεύση 
του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 «Αλλά όταν οι Χριστιανοί έχουν μόνο το όνομα, είναι σαν το αλάτι 
που έχασε τη γεύση του. Δεν ασκούν επιρροή για το καλό επάνω 
στον κόσμο». Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 277. 
Ας επιστρέψουμε λίγο στο συσχετισμό με τη συνταγή. Όπως είδα-
με εάν έχουμε μόνο αλάτι αυτό δεν είναι καλό. Για την ακρίβεια το 
πολύ αλάτι στην διατροφή βλάπτει. Το αλάτι πρέπει να αναμιχθεί 
και με άλλα υλικά. Εάν είμαστε σαν τον κόσμο δεν θα κάνουμε την 
διαφορά. Δεν θα έχουμε τίποτα να προσφέρουμε. Και τι μας λέει ο 
Ιησούς ότι συμβαίνει τότε; Ωστόσο, όταν έχουμε την αγάπη του 
Χριστού θα θέλουμε να συναναστρεφόμαστε με τους ανθρώπους 
και να έχουμε θετική επιρροή στη ζωή τους, οδηγώντας τους σ’ 
αυτό που έχει πραγματικά σημασία: στη σωτηρία του Χριστού. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Δευτ. 12/ιβ’ 30, 31/λα’ 20, Ησ. 2/β’ 8. Για ποιον 
κίνδυνο μας προειδοποιούν αυτά τα εδάφια και πώς μπορούμε να 
είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην πέσουμε σ’ αυτήν την παγίδα; 
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Τετάρτη 27 Ιουλίου 
 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΕΩΡΓΟΙ 
 

Διαβάστε Ιωάν. 4/δ’ 35-38. Τι μας λέει εδώ ο Ιησούς για τα βήματα 
που χρειάζεται να κάνουμε στην προσέγγιση ψυχών; 
……………..……………………………………………………………… 
Το έργο του γεωργού είναι πολύπλευρο. Υπάρχουν πολλές γεωρ-
γικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν τον θερισμό, για να είναι 
επικερδής (Ματθ. 9/θ’ 35-38). Στον αγρό του Κυρίου δεν χρειάζο-
νται μόνο θεριστές. Είναι δυνατόν κάποιος γεωργός να πει, «Έ-
φτασε η ώρα του θερισμού γι’ αυτό ας ξεκινήσω τη σπορά»; Ο θε-
ρισμός γίνεται ευκολότερα μετά από όλη τη διαδικασία της γεωργί-
ας. Μία από τις γεωργικές ασχολίες είναι και η προετοιμασία του 
εδάφους, γιατί όλα τα μέρη δεν είναι καλό έδαφος. (Διαβάστε Ματθ. 
13/ιγ’ 3-9.) Τι μπορεί να κάνει η εκκλησία σας για να μαλακώσει το 
«σκληρό έδαφος» και να αφαιρέσει τις «πέτρες» και τα «αγκάθια» 
που υπάρχουν στην περιοχή σας; 
……………………………………………………………………………. 
Υπάρχουν εργάτες που έχουν κάνει όλες τις σκληρές γεωργικές 
εργασίες πριν τον θερισμό, και άλλοι που θερίζουν τα οφέλη της 
δικής τους δουλειάς. Ορισμένες φορές δίνουμε περισσότερη έμφα-
ση στον θερισμό παρά στην προετοιμασία. Αυτό όμως δεν είναι 
σωστό. Το έδαφος πρέπει να προετοιμαστεί πολύ πριν την άφιξη 
του ευαγγελιστή που θα κηρύξει με την ελπίδα να θερίσει. Καλό 
είναι να εξετάσουμε την διαδικασία για την γεωργία: δοκιμή εδά-
φους, προετοιμασία/καλλιέργεια εδάφους, σπορά, πότισμα, λίπα-
σμα, αντιμετώπιση εντόμων, αναμονή, θερισμός, και διατήρηση 
του θέρους. Ο θερισμός είναι απλώς ένα μέρος της όλης διαδικα-
σίας. Στην εκκλησία, η «γεωργική» διαδικασία μπορεί να συμπερι-
λάβει την δοκιμή εδάφους μέσα από έρευνες που μπορούν να γί-
νουν για να εντοπιστούν οι ανάγκες της περιοχής καθώς και μέσα 
από συναντήσεις με τους υπευθύνους του δήμου. Μπορεί να γίνει 
προετοιμασία εδάφους καλύπτοντας τις ανάγκες που υπάρχουν, 
σπορά μέσα από σεμινάρια, Βιβλικές μελέτες και τη συγκρότηση 
μικρών ομάδων, και προσευχή για βροχή – το Άγιο Πνεύμα. Λίγες 
ψυχές έρχονται στον Χριστό με μία αποκάλυψη. Πρέπει να τους 
θρέψουμε με περισσότερες αλήθειες, αυξάνοντας έτσι την πιθανό-
τητα να αποτελούν μέρος του θερισμού. Εάν βασιζόμαστε σε περι-
στασιακά γεγονότα τότε είναι πολύ πιθανόν αυτά τα νέα φυτά να 
μην αντέξουν μέχρι τον θερισμό. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος σας στην όλη διαδικασία 
για τη σωτηρία ψυχών; 
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Πέμπτη 28 Ιουλίου 
 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

 
Διαβάστε Ματθ. 10/ι’ 5-10. Γιατί έστειλε ο Ιησούς τους μαθητές Του 
στα γύρω χωριά χωρίς εφόδια; 
…………………………………………………………………………… 
Φαίνεται παράξενο το ότι ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του να 
ευαγγελίσουν με τόσα λίγα εφόδια για την συντήρησή τους. Προ-
φανώς ο Ιησούς ήθελε οι μαθητές Του να μάθουν να εξαρτώνται 
από τον Θεό, και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η 
δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους κατοίκους. Οι άνθρωποι της 
περιοχής θα εκτιμούσαν το έργο τους και θα τους στήριζαν.  
Η τοπική αποστολή ζήτησε από τον ποιμένα Frank να ιδρύσει μία 
εκκλησία σε μία μεγάλη πόλη όπου δεν υπήρχαν καθόλου Αντβε-
ντιστές. Και αυτό χωρίς καμία χρηματική υποστήριξη. Με τη βοή-
θεια ενός χάρτη έθεσε τα όρια της περιοχής στην οποία θα εργαζό-
ταν και μελέτησε τα στοιχεία των ανθρώπων της περιοχής. Έπειτα, 
στάθμευσε στο πιο πολυσύχναστο σημείο και πήγαινε από μαγαζί 
σε μαγαζί ρωτώντας πώς είναι η ζωή εκεί. Επισκέφθηκε τον δήμο, 
επαγγελματικούς φορείς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, και ρώ-
τησε για τις ανάγκες της περιοχής. Απέκτησε φιλίες με κάποιους 
κάτοικους οι οποίοι τον προσκάλεσαν στη δημοτική λέσχη. Εκεί 
γνώρισε και άλλους που τον βοήθησαν να νοικιάσει έναν χώρο. Τα 
μέλη της λέσχης τού έδωσαν χρήματα για να αγοράσει τα απαραί-
τητα ώστε να διαμορφώσει τον χώρο για κοινωνική υπηρεσία. Από 
τις συναντήσεις που είχε με τους τοπικούς παράγοντες κατάλαβε 
πως η κοινότητα χρειαζόταν βοήθεια στον τομέα της υγείας. Έτσι, 
ο ποιμένας έφερε μαζί του μία ομάδα εθελοντών που διοργάνωσαν 
προγράμματα σχετικά με την υγεία. Υπήρχε ένα μικρό ποσό συμ-
μετοχής προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα. Μετά από λίγο ξεκί-
νησε μία τάξη Σχολής Σαββάτου στην οποία παρευρέθηκαν κάποι-
οι κάτοικοι. Ο ποιμένας Frank κατάλαβε πως ο καλύτερος τρόπος 
για να ξεκινήσεις μία εκκλησία είναι πρώτα να ξεκινήσεις μία διακο-
νία που θα καλύψει τις ανάγκες της τοπική κοινωνίας – και μέσα 
από την διακονία να ξεκινήσεις την εκκλησία. Από αυτήν την δια-
κονία του ποιμένα ιδρύθηκε μία εκκλησία που σήμερα έχει 140 μέ-
λη. Η ιστορία του ποιμένα Frank μας δείχνει τι γίνεται όταν ακολου-
θούμε τις οδηγίες του Ιησού για την προσέγγιση ψυχών. Πώς ε-
φάρμοσε ο Ιησούς τις διδασκαλίες Του για την διακονία; Την ερχό-
μενη εβδομάδα θα μελετήσουμε τη μέθοδο διακονίας του Χριστού 
που «χορηγεί πραγματική επιτυχία για την προσέγγιση των αν-
θρώπων». Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 109. 
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Παρασκευή 29 Ιουλίου                        Δύση ηλίου: 20:38’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 

Διαβάστε Ματθ. 7/ζ’ 12, 23/κγ’ 23, 25/κε’ 31-46, Μαρκ. 4/δ’ 1-34, 
6/ς’ 1-13, Λουκ. 6/ς’ 36, 11/ια’ 42, 12/ιβ’ 13-21, 14/ιδ’ 16-24, 16/ις’ 
13, 18/ιη’ 18-27, 19/ιθ’ 1-10, Ιωάν. 10/ι’ 10, 12/ιβ’ 8, 17/ιζ’ 13-18. 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 611-616. 
«Εάν η εκκλησία δεν είναι φως του κόσμου, θα είναι σκοτάδι.» Ε. 
Χουάιτ, Signs of the Times, 11 Σεπτεμβρίου 1893. 
Αυτή είναι μία συγκλονιστική σκέψη. Μου θυμίζει τα λόγια του Ιη-
σού, «Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συνά-
γει μετ' εμού σκορπίζει» (Ματθ. 12/ιβ’ 30). Ο Ιησούς το λέει ξεκά-
θαρα: δεν υπάρχει ουδέτερη ζώνη στη Μεγάλη Διαμάχη. Ή είμαστε 
με τον Χριστό ή με τον Διάβολο. Εάν έχουμε φως και δεν το αξιο-
ποιούμε, στην πραγματικότητα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Κλη-
θήκαμε να είμαστε το φως του κόσμου, εάν δεν είμαστε φως, είμα-
στε σκοτάδι. Παρότι το περιεχόμενο είναι διαφορετικό, η αρχή πί-
σω από αυτό είναι ίδια, «Εάν λοιπόν το φως το εν σοι ήναι σκότος, 
το σκότος πόσον;» (Ματθ. 6/ς’ 23). Ίσως όλα αυτά εμπερικλείονται 
στα λόγια, «Όστις όμως μη γνωρίσας έπραξεν άξια δαρμών, θέλει 
δαρθή ολίγον· εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει 
ζητηθή παρ' αυτού, και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον 
θέλουσιν απαιτήσει παρ' αυτού» (Λουκ. 12/ιβ’ 48). 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Με ποιον τρόπο πρέπει να αναμιχθούμε με τον κόσμο στην 
προσέγγιση των ψυχών; Πώς μπορούμε να βρούμε την σωστή 
ισορροπία στο να αναμιχθούμε με τον κόσμο κάνοντας το καλό, 
χωρίς να επηρεαστούμε αρνητικά από αυτόν; 
2.  Πολλά κοινωνικά θέματα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική. 
Ενώ δεν μπορούμε, ως ένα βαθμό να αποφύγουμε την ανάμιξη 
μας, τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατηθούμε όσο το δυνατόν 
πιο μακριά; Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να αναμιχθούμε 
στην πολιτική για να υπηρετήσουμε καλύτερα την κοινωνία; Εάν 
ναι, πώς μπορούμε να το επιτύχουμε χωρίς να συμβιβάσουμε τα 
πιστεύω μας;  
 



 
41

30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου           Σάββατο απόγευμα 
 

6. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώναι 
και οι αμαρτωλοί, διά να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγυζον οι Φα-
ρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι ούτος αμαρτωλούς δέχεται 
και συντρώγει μετ' αυτών.» Λουκάν 15/ιε’ 1,2. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 1/α’ 22, 
23, Ιωάν. 1/α’ 14, Λουκ. 15/ιε’ 3-24, Ματθ. 9/θ’ 10-13, Ψαλμ. 51/να’ 
17, Α’ Ιωάν. 2/β’ 16, Φιλιπ. 2/β’ 13-15. 
 
Ο διάκονος μίας εκκλησίας μετέφερε κάθε μήνα με το βαν του τους 
νέους της εκκλησίας σε ένα γηροκομείο, όπου έκαναν λατρεία. Έ-
νας ηλικιωμένος που βρισκόταν σε αναπηρική καρέκλα, κατά τη 
διάρκεια της λατρείας κρατούσε συνεχώς το χέρι του διακόνου. 
Αυτό συνέβαινε κάθε μήνα, ώσπου μία φορά ο άνδρας με την α-
ναπηρική καρέκλα δεν ήταν εκεί. Το προσωπικό τούς ενημέρωσε 
πως η κατάστασή του ήταν σοβαρή και πολύ πιθανόν να μη ζούσε 
μέχρι το πρωί. Ο διάκονος πήγε στο δωμάτιο του ηλικιωμένου. Αν 
και δεν είχε τις αισθήσεις του, ο διάκονος του έπιασε το χέρι και 
προσευχήθηκε στον Κύριο να του χαρίσει αιώνια ζωή. Ο ηλικιωμέ-
νος του έσφιξε το χέρι και ο διάκονος κατάλαβε πως είχε ακούσει 
την προσευχή του. Με δάκρυα στα μάτια, ο διάκονος βγήκε από το 
δωμάτιο. Έξω περίμενε η κόρη του ηλικιωμένου. «Ο πατέρας μου 
σας περίμενε. Μου είχε πει ότι μια φορά το μήνα ο Ιησούς ερχόταν 
και του κρατούσε το χέρι. Ήθελε πριν πεθάνει να του κρατήσει και 
πάλι το χέρι». (Η ιστορία προσαρμόστηκε από το “The Least of 
These”, ένα βίντεο της Old Fashioned Pictures 2004). 
Χριστιανισμός σημαίνει να γίνουμε ο «Ιησούς» σε κάποιον. Στα 
επόμενα μαθήματα θα εστιάσουμε στη μέθοδο της διακονίας του 
Ιησού και στο πώς μπορεί η εκκλησία να εφαρμόσει την διακονία 
Του. 
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Κυριακή 31 Ιουλίου 
 

ΜΟΝΟ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Στην παρακάτω παράγραφο, η Ε. Χουάιτ αναφέρεται συνοπτικά 
στο τι έκανε ο Ιησούς για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτη-
ρία. (Δείτε επίσης Ματθ. 9/θ’ 35,36.) 
«Μόνο η μέθοδος του Χριστού χορηγεί πραγματική επιτυχία για 
την προσέγγιση των ανθρώπων. Ο Σωτήρας πλησίαζε τους αν-
θρώπους σαν ένας που ήθελε το καλό τους. Τους έδειχνε τη συ-
μπάθειά Του, τους εξυπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες τους και 
κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους. Τότε τους έλεγε: ‘Ακολούθει Μοι.’» 
Ζ.Υ. σ. 109. 
Ας το δούμε αναλυτικότερα. 
1. Ο Ιησούς αναμίχθηκε με τους ανθρώπους επιθυμώντας το καλό 
τους (Δικτυωνόταν.) 
2. Τους συμπονούσε. (Δημιουργούσε δεσμούς.) 
3. Φρόντιζε τις ανάγκες τους. (Και αυτό βοηθούσε στη δημιουργία 
δεσμών.) 
4. Όποτε συνδύαζε και τα τρία σημεία, κέρδιζε την εμπιστοσύνη 
των ανθρώπων. 
5. Και τότε τους έλεγε: «Ακολούθει Μοι» (Τους καλούσε να γίνουν 
μαθητές Του). 
Εδώ βλέπουμε την ολότητα του ευαγγελίου. Αυτή η μέθοδος δια-
κονίας θα μας οδηγήσει στην ορθότερη διακήρυξη του ευαγγελίου. 
Ο Ιησούς δεν είχε κοινωνικούς φραγμούς (σημεία 1 έως 4) στην 
πρόσκλησή Του για μαθητεία (σημείο 5), το ίδιο και εμείς πρέπει. 
Εάν ακολουθήσουμε και τα 5 σημεία, η επιτυχία μας θα είναι σί-
γουρη. Σ’ αυτό το μάθημα θα εστιάσουμε στο πρώτο σημείο της 
μεθόδου του Ιησού. Στα μαθήματα 7-11 θα δούμε τα υπόλοιπα 
σημεία. 
Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για τον Υιό του Θεού που αναμίχθηκε 
με εμάς; Ματθ. 1/α’ 22,23, Ιωάν. 1/α’ 14. 
……………………………………………………………………………. 
Η αμαρτία έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και σοβαρές πληγές. 
Ό,τι έχει καταστραφεί στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας, ο Θεός θα 
το αποκαταστήσει μέσω της συμφιλιωτικής διακονίας του Ιησού. Ο 
Ιησούς επιθυμεί το καλό όλων των ανθρώπων, ακόμη και αυτών 
που η κοινωνία χαρακτηρίζει ως «αποβράσματα». 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πως ο Ιησούς, που δημιούργησε τα πάντα (δεί-
τε Ιωάν. 1/α’ 3), έγινε άνθρωπος και αναμίχθηκε με τους αμαρτω-
λούς για να τους υπηρετήσει. Πώς αυτή η σπουδαία και γεμάτη 
ελπίδα αλήθεια επηρεάζει τον τρόπο που συναναστρεφόμαστε με 
τους άλλους ανθρώπους και τους διακονούμε; 
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Δευτέρα 1 Αυγούστου 
 

«ΑΠΟΛΩΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ» 

 
Στο Λουκ. 15/ιε’ ο Ιησούς απαντάει στην κατηγορία των Φαρισαίων 
και των νομικών ότι «αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει μετ' αυ-
τών» (Λουκ. 15/ιε’ 2), με τρεις παραβολές. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και σημειώστε την απάντηση του 
Κυρίου σ’ αυτές τις κατηγόριες. 
Λουκ. 15/ιε’ 3-7…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………….. 
Λουκ. 15/ιε’ 8-10.………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Λουκ. 15/ιε’ 11-24……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Κάθε παραβολή ξεκινάει με κάτι που έχει χαθεί και καταλήγει σε 
γιορτή, την εκδήλωση της αγάπης του Θεού προς εμάς και το ενδι-
αφέρον Του για την σωτηρία μας. 
Μία οικογένεια ενδιαφερόταν να κάνει Βιβλικές μελέτες. Ο πατέρας, 
η μητέρα και η νεότερη κόρη αποδέχτηκαν τον Χριστό και ανυπο-
μονούσαν να δεχτούν τον ποιμένα σπίτι τους. Ο μεγαλύτερος όμως 
γιος επαναστατούσε κατά του Χριστιανισμού. Κάθε απόγευμα, ό-
ταν ο ποιμένας τους επισκεπτόταν, ο νέος έφευγε από το δωμάτιο. 
Μετά από έξι εβδομάδες μελέτης, ο ποιμένας τούς παρακίνησε για 
βάπτιση. Καθένας πρόβαλλε τους δικούς του λόγους για να ανα-
βάλει την βάπτιση. Ξαφνικά, ο γιος της οικογένειας μπήκε στο δω-
μάτιο και ζήτησε από τον ποιμένα να βαπτιστεί. Κάθε απόγευμα, 
παρακολουθούσε πίσω από την πόρτα τις μελέτες με μία μεταχει-
ρισμένη Αγία Γραφή που είχε αγοράσει. Είχε πειστεί ότι έπρεπε να 
κάνει μία δημόσια ομολογία της πίστης του. Δύο εβδομάδες αργό-
τερα, ο νέος βαπτίστηκε και μετά από έναν μήνα ακολούθησαν το 
παράδειγμά του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα 
με τις παραβολές που διαβάσαμε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι 
έγινε μεγάλη χαρά στον ουρανό γι’ αυτές τις βαπτίσεις. 
Ο Ιησούς επεδίωξε να έρθει σε επαφή με την Σαμαρείτισσα, τον 
Εκατόνταρχο, την αμαρτωλή γυναίκα που άλειψε τα πόδια του με 
μύρο, και πολλούς άλλους «ανάξιους» κατά τα λεγόμενα εκείνων 
που θεωρούσαν τον εαυτό τους άγιο. 
ΣΚΕΨΗ: Μήπως αποφύγατε να μιλήσετε σε κάποιον για τον Χρι-
στό επειδή δεν τον συμπαθούσατε; Πώς μπορείτε εσείς και η εκ-
κλησία, να έχετε την χάρη που χρειάζεται προκειμένου να δεχτείτε 
αυτούς τους «αμαρτωλούς»; 
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Τρίτη 2 Αυγούστου 
 

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ 
 

Διαβάστε Ματθ. 9/θ’ 10-13. Ποιο σημαντικό μήνυμα πρέπει να πά-
ρουμε από την απάντηση του Ιησού προς τους επικριτές Του; Δια-
βάστε Ωσηέ 6/ς’ 6. 
…..………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς τρώει μαζί με τους μαθητές Του και τους «ανεπιθύμη-
τους» της κοινωνίας. 
Ποιοι άνθρωποι θεωρούνται «ανεπιθύμητοι» από την κοινωνία 
σας; 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Στην ερώτηση των Φαρισαίων για την ανάμιξη Του με τους «απε-
χθείς» αυτούς ανθρώπους, ο Ιησούς τούς καλεί να μάθουν τη ση-
μασία του ελέους, σε σχέση με τη θυσία. «Υπάγετε δε και μάθετε τι 
είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω 
δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Ματθ. 9/θ’ 13). Πόσο 
λυπηρό είναι ότι ο Ιησούς χρειάστηκε να πει στους θρησκευτικούς 
ηγέτες να μάθουν μία από τις πιο σημαντικές αλήθειες της πίστης 
τους. Εδώ πάλι βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα που συναντήσαμε 
στην Παλαιά Διαθήκη. Οι θρησκευτικοί τύποι και τελετές έχουν με-
γαλύτερη σημασία για τους ανθρώπους από ό,τι η συμπεριφορά 
προς τον συνάνθρωπο. Η αναφορά στο εδάφιο αυτό της Παλαιάς 
Διαθήκης (Ωσηέ 6/ς’ 6) είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 
«Χιλιάδες ανθρώπων κάνουν το ίδιο λάθος όπως έκαναν οι Φαρι-
σαίοι τους οποίους ο Χριστός επετίμησε στο συμπόσιο του Ματ-
θαίου. Για να μην αναγκασθούν να αρνηθούν κάποια προσφιλή 
τους άποψη ή να απορρίψουν κάποια γνώμη τους που τους έχει 
γίνει είδωλο, πολλοί αρνούνται την αλήθεια που κατέρχεται από 
τον Πατέρα των φώτων. Στηρίζονται στον εαυτό τους, εξαρτώνται 
από την προσωπική τους σοφία και δεν αντιλαμβάνονται την 
πνευματική τους ένδεια… Η προσευχή ή η νηστεία που γίνεται με 
πνεύμα αυτοδικαίωσης είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού.» Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 249. 
Είναι εύκολο να κρίνουμε τις ενέργειες των άλλων χρησιμοποιώ-
ντας ως κριτήριο τις δικές μας προτιμήσεις. Πρέπει να μάθουμε με 
ταπεινοφροσύνη να παραμερίζουμε τον εαυτό μας και να επιτρέ-
πουμε στο Άγιο Πνεύμα να μας κάνει ελεήμονες.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μας λέει ο Ψαλμ. 51/να’ 17; Πώς η επίγνωση της αμαρ-
τωλής μας κατάστασης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα 
αυτό το εδάφιο; 
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Τετάρτη 3 Αυγούστου 
 

ΣΟΦΗ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 

 
Ένας ομιλητής ρώτησε στο ακροατήριό του πόσους φίλους έχουν 
που δεν είναι Αντβεντιστές. Κάποιος, σηκώθηκε και φώναξε, «Με 
περηφάνια λέω, κανέναν!» Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πίστευε 
ότι έκανε το σωστό, αλλά από τα λόγια του καταλαβαίνουμε εάν 
είναι φως στον κόσμο. Στο Ματθ. 15/ιε’ 3 διαβάζουμε ότι είμαστε το 
αλάτι της γης, το οποίο κινδυνεύει να χάσει τη γεύση του. Ένας 
έμπορας αποθήκευσε μεγάλη ποσότητα αλατιού οποίο ακουμπού-
σε σε γυμνό έδαφος. Το αλάτι έχασε τη γεύση του επειδή ήρθε σε 
άμεση επαφή με το έδαφος, και έτσι το έριξαν στους δρόμους. Το 
ίδιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και εμείς καθώς συναναστρε-
φόμαστε με τον κόσμο: Μήπως επιτρέπουμε στον κόσμο να κλέψει 
τη μοναδική μας γεύση; Είναι οι αξίες μας ίδιες μ’ αυτές του κό-
σμου; 
Τι μαθαίνουμε από αυτές τις ιστορίες για το πώς να μην αναμι-
γνυόμαστε με τον κόσμο; Γεν. 13/ιγ’ 5-13, 19/ιθ’ 12-26, Αρ. 25/κε’ 
1-3, δείτε επίσης Α’ Ιωάν. 2/β’ 16. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά τα Βιβλικά παραδείγματα μας δείχνουν πόσο προσεκτικοί 
πρέπει να είμαστε όταν συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που 
έχουν τις κοσμικές αρχές που αναφέρονται στην Α’ Ιωάν. 2/β’ 16. 
Αυταπατόμαστε αν νομίζουμε πως δεν κινδυνεύουμε να επηρεα-
στούμε από τις αξίες του κόσμου. Ούτε όμως και να κρυβόμαστε 
από τους ανθρώπους για να μην επηρεαστούμε από αυτούς. Προ-
σέξτε αυτήν την σοφή και ισορροπημένη συμβουλή: «Πρέπει οι 
Χριστιανοί να μην έχουν καμία σχέση και επικοινωνία με τους άπι-
στους; Όχι, πρέπει να είναι στον κόσμο, αλλά να μην είναι του κό-
σμου. Να μην έχουν καμία συμμετοχή στις συνήθειές τους, να μην 
εντυπωσιάζονται από αυτές, και η καρδιά τους να είναι κλειστή στα 
κοσμικά ήθη και έθιμα. Ο στόχος τους πρέπει να είναι να τους ελ-
κύσουν στον Χριστό.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 3, σ. 
231. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσους φίλους έχετε εκτός εκκλησίας; Τι είδους σχέση 
έχετε; Ποιος επηρεάζει ποιον περισσότερο, εσείς αυτούς ή αυτοί 
εσάς; 
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Πέμπτη 4 Αυγούστου 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΑΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
Αναμφίβολα, ο κόσμος χρειάζεται αυτό που έχουμε λάβει μέσω του 
Χριστού. Και επειδή ακριβώς λάβαμε τόσα πολλά, καλούμαστε να 
προσεγγίσουμε εκείνους που δεν έχουν τίποτα. «Δωρεάν ελάβετε, 
δωρεάν δότε» (Ματθ. 10/ι’ 8). 
Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 13-15. Πώς αυτά τα λόγια μάς βοηθάνε στην 
κλήση μας να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους, χωρίς να παρα-
συρθούμε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πρέπει να προσέχουμε μη φτάσουμε στο σημείο να απομονωθού-
με από τους ανθρώπους προκειμένου να προστατευτούμε από τον 
κόσμο. Πολύ εύκολα μπορεί να γίνουμε πνευματικά εσωστρεφής 
μένοντας στη δική μας πνευματική και θεολογική ασφαλή ζώνη. 
Αυτή η εσωστρέφεια μπορεί να μας στρέψει σε μία εγωκεντρική 
θρησκεία. Συχνά οι τοπικές εκκλησίες, σπαταλούν ενέργεια σε δια-
μάχες σχετικά με τον τρόπο λατρείας και τα δογματικά πιστεύω, 
αντί να ασχολούνται με τον κόσμο έξω που πεθαίνει! 
Ο Robert Linthicum, στο βιβλίο του «Ενδυναμώνοντας τους φτω-
χούς» (Empowering the Poor), σ. 21-30, περιγράφει τριών ειδών 
εκκλησίες. (1) Η εκκλησία σε πόλη. Αυτή η εκκλησία δεν έχει καμία 
επαφή με την κοινωνία και εστιάζει στις ανάγκες των μελών της. (2) 
Η εκκλησία στην πόλη. Αυτή η εκκλησία ξέρει ότι πρέπει να διακο-
νήσει στην κοινωνία. Βγάζει μόνη της συμπεράσματα για τις ανά-
γκες που υπάρχουν χωρίς να συμβουλευτεί τις δημοτικές αρχές. 
Στη συνέχεια παρουσιάζει τα προγράμματά της. Ωστόσο, υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος τα προγράμματά της να μην είναι σχετικά με τις 
ανάγκες. (3) Η εκκλησία με την πόλη. Η εκκλησία συναναστρέφεται 
με τους κατοίκους και τις δημοτικές αρχές για να ανακαλύψουν τις 
ανάγκες. Το πιο πιθανό είναι η υπηρεσία τους να είναι σχετική και 
να έχει θετική ανταπόκριση, επειδή κατά τη διάρκεια όλης της δια-
δικασίας η κοινωνία την έχει ήδη εμπιστευθεί. Αυτή η εκκλησία ε-
νώνεται με τις αρχές, στον αγώνα για μία καλύτερη κοινωνία, και 
συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτού του εί-
δους η εκκλησία συμμετέχει στις κοινωνικές εκδηλώσεις και βοηθά 
την κοινωνία όπου χρειάζεται. Υπάρχει αμοιβαία σχέση για την κά-
λυψη των πραγματικών αναγκών. 
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Παρασκευή 5 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 20:31’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 

Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 1-9, Ζ.Χ. σ. 241-250. 
Η αποστολή της εκκλησίας είναι για τον κόσμο, και όχι για την ίδια. 
Η εκκλησία οργανώθηκε για την υπηρεσία των άλλων. Μία εκκλη-
σία άλλου δόγματος, είχε στην είσοδό της την εξής επιγραφή: «Εί-
σοδος Υπηρετών». Αυτό τα λέει όλα. Ο Ιησούς ήξερε πώς να ανα-
μιχθεί με τους ανθρώπους, και η Ε. Χουάιτ λέει πως αυτός εξακο-
λουθεί να είναι ο σκοπός της εκκλησίας Του σήμερα. Τα μέλη είναι 
το αλάτι και πρέπει να εισχωρήσουν στην κοινωνία. «Δεν καλού-
μαστε να πάμε στις ερήμους και να ευαγγελίσουμε τα άγρια ζώα. 
Εδώ έχουμε μία υπέροχη πρόσκληση από τον Κύριο να αναμι-
χθούμε, όπως ο Ιησούς, με τους φτωχούς, τους πλανημένους και 
τους καταφρονημένους. Ο Ιησούς έγινε φίλος των αμαρτωλών. 
Πήγαινε στις γιορτές τους – τους συναντούσε εκεί που ήταν. Ο Ιη-
σούς ποτέ δεν συμβίβασε την πίστη Του, πήγαινε όμως εκεί που 
ήταν οι αμαρτωλοί. Οι άνθρωποι που αισθάνονταν άνετα στην πα-
ρουσία του Ιησού ήταν αμαρτωλοί, ενώ εκείνοι που δεν χαίρονταν 
στην παρουσία Του, ήταν οι αποκαλούμενοι άγιοι. Ο Ιησούς όμως 
δεν έδινε σημασία σ’ αυτό επειδή είχε ξεκάθαρες προτεραιότητες. 
Ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Αυτή ήταν η αποστολή Του 
και αυτή πρέπει να είναι και η δική μας αποστολή. Για πολύ καιρό 
οι Αντβεντιστές είχαν απομονωθεί σας να μην υπάρχει υπόλοιπος 
κόσμος. Αυτή η περίοδος έληξε. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να 
ζούμε άλλο με εσωστρέφεια. Έφτασε ο καιρός να μπούμε στην 
κοινωνία ως άτομα και ως εκκλησία.» Russel Burrill, How to Grow 
an Adventist Church, σ. 50. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Σχολιάστε το παραπάνω σχόλιο για την απομόνωση και για το 
ότι είμαστε σε εσωστρέφεια. Πιστεύετε ότι αυτά τα λόγια είναι πολύ 
σκληρά ή ότι ισχύουν; Επιχειρηματολογήστε την απάντησή σας 
μέσα από την Αγία Γραφή. 
2.  Παρότι χρειάζεται να συναναστρεφόμαστε για να διακονήσου-
με, πώς μπορούμε ως σώμα της εκκλησίας να βοηθάμε και να 
στηρίζουμε ο ένας τον άλλον καθώς διακονούμε τον κόσμο, χωρίς 
όμως να ελκυστούμε από αυτόν; 
3.  Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την θανατηφόρα παγίδα να 
σπαταλούμε ενέργεια σε εσωτερικά θέματα αντί στον ευαγγελισμό; 
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6 Αυγούστου – 12 Αυγούστου                       Σάββατο απόγευμα 

 
7. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥΣ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φονεύουσα τους 
προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς σέ· 
ποσάκις ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθ' ον τρόπον 
συνάγει η όρνις τα ορνίθια εαυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν 
ηθελήσατε;» Ματθαίον 23/κγ’ 37. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωνά 3/γ’ 4 - 4/δ’ 
6, Λουκ. 19/ιθ’ 38-42, Ματθ. 5/ε’ 43-47, Α’ Κορ. 13/ιγ’, Μαρκ. 8/η’ 
22-25, Φιλιπ. 2/β’ 3-5, Ιακ. 2/β’ 14-17. 
 
Κάθε Σάββατο πρωί, στην κεντρική είσοδο μιας εκκλησίας, κατά τη 
διάρκεια της λατρείας, κάποιοι νέοι κάνουν τροχοσανίδα (skate-
board). Η εκκλησία βρίσκεται κοντά σε ένα κέντρο νεότητας δίπλα 
στο πάρκο που κάνουν τροχοσανίδα. Και εάν νομίζετε ότι είναι ε-
νοχλητικοί, κάνετε λάθος. Το πάρκο και το κέντρο νεότητας δημι-
ουργήθηκαν από το κράτος με στόχο την καταπολέμηση της νεανι-
κής εγκληματικότητας. Με την ολοκλήρωση του έργου, η κυβέρνη-
ση ήθελε και την παρουσία μίας εκκλησίας στο κέντρο νεότητας. Οι 
δημοτικές αρχές συνειδητοποίησαν πως αυτό θα είχε, ηθικά, θετική 
επιρροή στους νέους που χρησιμοποιούσαν το πάρκο. Προσκάλε-
σαν εκκλησίες από διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα, ωστόσο 
μόνο μία δέχτηκε να κάνει την λατρεία της εκεί, το Σάββατο το 
πρωί. Τα μέλη αυτής της εκκλησίας των Αντβεντιστών χάρηκαν 
ιδιαίτερα που θα είχαν εκεί την συνάθροισή τους γιατί ήθελαν να 
πλησιάσουν με κάποιον τρόπο αυτούς τους νέους. 
Αυτή η τοπική εκκλησία κατανοεί ότι η έννοια της εκκλησίας είναι: 
μία κοινότητα που δεν υπάρχει για εκείνη, αλλά για τους άλλους. 
Αυτός πρέπει να είναι ο ορισμός για όλες τις εκκλησίες. 
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Κυριακή 7 Αυγούστου 
 

Ο ΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΝΙΝΕΥΗ 

 
Διαβάστε Ιωνά 3/γ’ 4- 4/δ’ 6. Ποιο σοβαρό πρόβλημα συμπεριφο-
ράς είχε αυτός ο προφήτης; 
……………………………………………………………………..……… 
Στο Ιωνά 4/δ’ ο προφήτης βρίσκεται ανατολικά της Νινευής. Είχε 
ήδη μεταφέρει το μήνυμα της καταδίκης που ο Θεός τού έδωσε. 
Αναλογίζεται την άρνησή του να πάει στη Νινευή, τη φυγή του, την 
επιμονή του Θεού να του αναθέσει εκ νέου την αποστολή, τις τρεις 
μέρες που βρισκόταν στην κοιλιά του κήτους, και το μεγάλο ταξίδι 
του από την ακτή στην χώρα. Και όλα αυτά για ποιον λόγο; Για να 
τα ανατρέψει όλα ο Θεός και να δείξει το έλεος Του σ’ αυτούς τους 
απεχθείς ανθρώπους! 
Οι Νινευίτες μετανόησαν, αλλά ο Ιωνάς αισθάνεται προδομένος. 
Νιώθει ότι ντροπιάστηκε και έχασε το κύρος του. Ήλπιζε πως με 
την καταστροφή των 120.000 κατοίκων αυτής της πόλης, ο Θεός 
θα έδειχνε την προτίμησή Του για τον λαό Του σε σχέση με τους 
εθνικούς, δικαιώνοντας έτσι το μίσος του Ιωνά για τους Νινευίτες. 
Διαβάστε Λουκ. 19/ιθ’ 38-42. Τι συμβαίνει εδώ; Ποια είναι η στάση 
του Ιησού προς την πόλη της Ιερουσαλήμ; 
……………………………………………………………………………. 
Οκτακόσια χρόνια μετά τον Ιωνά, ο Ιησούς καθισμένος σε ένα γαϊ-
δουράκι κοιτάζει από τον λόφο την Ιερουσαλήμ. Κραυγές δοξολο-
γίας ακούγονται να λένε «Ευλογημένος ο ερχόμενος Βασιλεύς εν 
ονόματι Κυρίου. Ειρήνη εν ουρανώ, και δόξα εν υψίστοις» (Λουκ. 
19/ιθ’ 38). Κατά τη διάρκεια αυτής της θριαμβευτικής εισόδου, κα-
θώς ο Ιησούς πλησιάζει στην πόλη, κλαίει γι’ αυτήν και λέει: «Είθε 
να εγνώριζες και συ, τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προς 
ειρήνην σου αποβλέποντα» (Λουκ. 19/ιθ’ 42). 
Προσέξτε την αντίθεση. Ο Ιωνάς υπάκουσε απρόθυμα στην εντολή 
του Θεού, αδιαφορώντας για το καλό των κατοίκων της Νινευή. 
Από την άλλη, ο Ιησούς οδεύει προς την Ιερουσαλήμ αισθανόμε-
νος στην καρδιά Του το βάρος της σωτηρίας που τους προσφέρει, 
το οποίο έχει πολύ υψηλό τίμημα.  
Δύο πόλεις: Νινευή και Ιερουσαλήμ. Δύο αγγελιοφόροι: Ιωνάς και 
Ιησούς. Η διαφορά είναι εμφανής. Ο Ιησούς δεν έχει ίχνος εγωι-
σμού και επιθυμεί το καλό του λαού. Είθε, με την χάρη του Θεού να 
έχουμε την συμπεριφορά που είχε ο Ιησούς προς τα «απολωλότα» 
πρόβατα. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει ο εγωισμός στη ζωή 
κάποιου που αδιαφορεί για την σωτηρία των άλλων; 
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Δευτέρα 8 Αυγούστου 
 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ» 
 

Ένας λεπρός πλησιάζει τον Ιησού και τον παρακαλεί για θεραπεία. 
Κανονικά αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είναι απομονωμένος. Πα-
ρόλα αυτά, ο Ιησούς τον αγγίζει και τον θεραπεύει (Ματθ. 8/η’ 1-4). 
Κατά τη διάρκεια της δίκης του Ιησού, ο Πέτρος Τον αρνείται τρεις 
φορές (Ιωάν. 18/ιη’). Παρόλα αυτά, μετά την ανάσταση, αφού ε-
ρεύνησε την καρδιά του Πέτρου, ο Ιησούς τον αποκαθιστά στην 
υπηρεσία Του (Ιωάν. 21/κα’). Η εκκλησία του Θεού στην Κόρινθο 
φέρεται με αχαριστία προς τον Παύλο. Παρόλα αυτά, ο Παύλος 
τους υπηρετεί (Β’ Κορ. 12/ιβ’ 14,15). Η αρχή του «παρόλα αυτά» 
είναι απαραίτητη για την αποκάλυψη του χαρακτήρα Εκείνου που 
επιθυμεί το καλό τους. 
«Αμέτρητα εκατομμύρια από ανθρώπινες ψυχές, έτοιμες να χα-
θούν δεμένες στις αλυσίδες της άγνοιας και της αμαρτίας, δεν έ-
χουν ακόμη ακούσει έστω και το ελάχιστο για την αγάπη του Χρι-
στού γι’ αυτούς. Αν οι όροι αντιστρέφονταν, τι θα θέλαμε να κάνουν 
οι άλλοι για εμάς; Αυτό έχουμε την ιερή υποχρέωση να κάνουμε γι’ 
αυτούς όσο περνάει από το χέρι μας. Ο κανόνας της ζωής του 
Χριστού, σύμφωνα με τον οποίο ο καθένας μας θα δικαιωθεί ή θα 
καταδικαστεί την ημέρα της κρίσης είναι: ‘Πάντα όσα αν θέλητε να 
κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς.’ 
(Ματθ. 7/ζ’ 12).» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 614,615. 
Αυτός ο «χρυσός κανόνας» είναι θεμελιώδης για την διακονία που 
έχει ως προτεραιότητα το καλό αυτών που υπηρετούμε, και όχι το 
δικό μας όφελος. 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 43-47, Λουκ. 6/ς’ 27, 35, 23/κγ’ 34. Ποιο ση-
μαντικό σημείο αποκάλυψε ο Ιησούς για την συμπεριφορά μας σε 
συγκεκριμένους ανθρώπους; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ιησούς μάς καλεί να δείξουμε αγάπη και να φερόμαστε με καλο-
σύνη στους ανθρώπους παρά το γεγονός ότι μας μισούν ή είναι 
εχθροί μας. Προσέξτε επίσης ότι ο Ιησούς συσχετίζει αυτή τη συ-
μπεριφορά με τον χαρακτήρα του Ίδιου του Θεού. «Πλην αγαπάτε 
τους εχθρούς σας, και αγαθοποιείτε, και δανείζετε, μηδεμίαν απο-
λαβήν ελπίζοντες, και θέλει είσθαι ο μισθός σας πολύς, και θέλετε 
είσθαι υιοί του Υψίστου· διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρί-
στους και κακούς» (Λουκ. 6/ς’ 35). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς κατανοούμε την ιδέα ότι ο Θεός είναι «αγαθός προς 
τους αχαρίστους και κακούς»; Πώς αυτή η απάντηση μάς βοηθάει 
να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει ορισμένες φορές να ευημε-
ρούν οι ασεβείς; Τι διαβάζουμε σχετικά στη Ρωμ. 2/β’ 4; 
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Τρίτη 9 Αυγούστου 
 

«Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΠΙΠΤΕΙ» 

 
Σύμφωνα με τον Ιησού, οι δύο μεγαλύτερες εντολές είναι η αγάπη 
προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον (Λουκ. 10/ι’ 27,28), 
ενώ δεν παρέλειψε να μας δείξει ποιος είναι ο πλησίον μας (Λουκ. 
10/ι’ 29-37. Αναμφίβολα, η ζωή του Ιησού από την αρχή μέχρι το 
τέλος ήταν η έκφραση της αγνής αγάπης του Θεού, καθώς ο Ίδιος 
είναι αγάπη (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 16). Έτσι, για να αντικατοπτρίσουμε τον 
χαρακτήρα του Θεού, για να αποκαλύψουμε στους άλλους Ποιος 
είναι ο Θεός, πρέπει να εκδηλώνουμε αγάπη. Άλλωστε ένας από 
τους λόγους που οι άνθρωποι απορρίπτουν τον Ιησού και τον Χρι-
στιανισμό, είναι εξαιτίας των ίδιων των Χριστιανών. 
Τι περιπτώσεις «χριστιανών» υπάρχουν στην ιστορία, ανθρώπων 
που έφεραν το όνομα του Χριστού και έκαναν τρομερά πράγματα 
ακόμη και στο όνομα Του; Στο βιβλίο του Δανιήλ προειδοποιούμα-
στε γι’ αυτό το κακό (δείτε Δαν. 7/ζ’ 24,25 ή Ρωμ. 2/β’ 24). 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Δεν πρέπει να απορούμε λοιπόν που τόσοι άνθρωποι έχουν απο-
στραφεί τον Χριστιανισμό, εξαιτίας των χριστιανών. Η ανάγκη επο-
μένως, να αποκαλύψουμε στους άλλους τον Χριστό, είναι ακόμη 
μεγαλύτερη. Και μπορούμε να το επιτύχουμε καλύτερα, όταν εκδη-
λώνουμε στη ζωή μας την αγάπη που ο Ίδιος ο Ιησούς έδειξε στη 
δική μας ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Κορ. 13/ιγ’. Τι λέει ο Παύλος ότι είναι η αγά-
πη; Τι δεν είναι η αγάπη; Τι κάνει και τι δεν κάνει η αγάπη; Πώς 
πρέπει να εκδηλώνεται η αγάπη στη ζωή μας και τι σχέση έχει με 
τη μαρτυρία μας στην κοινωνία; Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε για 
να αποκαλύψουμε το είδος της αγάπης του Χριστού; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
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Τετάρτη 10 Αυγούστου 
 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΓΓΙΓΜΑ 
 

Διαβάστε Μαρκ. 8/η’ 22-25. Τι πνευματικό δίδαγμα μπορούμε να 
πάρουμε από το γεγονός ότι ο τυφλός δεν θεραπεύθηκε πλήρως 
με το πρώτο θεραπευτικό άγγιγμα του Ιησού; 
……………………………………………………………………………. 
Αφού ο Ιησούς έφτυσε στα μάτια του άνδρα, τον άγγιξε και τον ρώ-
τησε αν βλέπει (Μαρκ. 8/η’ 23). Γιατί έφτυσε ο Ιησούς στα μάτια 
του; Σε αρχαία κείμενα βρίσκουμε παραδείγματα με τη χρήση σά-
λιου από τους γιατρούς της εποχής. Το θαύμα αυτό μας θυμίζει 
εκείνο του κωφάλαλου που είχε κάνει πριν λίγες μέρες ο Ιησούς 
στην Δεκάπολη (δείτε Μαρκ. 7/ζ’ 31-37). Ωστόσο, σε αντίθεση με 
τα υπόλοιπα καταγεγραμμένα θαύματα, το θαύμα του τυφλού έγινε 
σε δύο στάδια. 
Διαβάστε ξανά Μαρκ. 8/η’ 23,24. Πώς κατανοείτε την απάντηση 
του τυφλού στην ερώτηση, αν βλέπει; 
……………………………………………………………………………. 
«Βλέπω τους ανθρώπους, ό,τι ως δένδρα βλέπω περιπατούντας» 
(Μαρκ. 8/η’ 24). Μπορούσε να ξεχωρίσει τους ανθρώπους από τα 
δέντρα λόγω της κίνησης. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το 
περιστατικό στη ζωή μας, με την πνευματική έννοια; Μπορεί ο Ιη-
σούς να έχει αποκαταστήσει την πνευματική μας όραση, όμως να 
βλέπουμε τους ανθρώπους σαν «δέντρα». Να παραμένουμε τυ-
φλοί ως προς τους ανθρώπους και τις πραγματικές ανάγκες τους. 
Υπάρχουν πράγματα, νούμερα που θέλουμε να αυξήσουμε στην 
εκκλησία μας για να φανούμε καλύτεροι. Μ’ αυτήν την εγωκεντρική 
συμπεριφορά πολλοί άνθρωποι δεν θα θέλουν να μείνουν στην 
εκκλησία.  
Διαβάστε ξανά Μαρκ. 8/η’ 25. Γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση ο Ιη-
σούς έκανε εσκεμμένα το θαύμα σε δύο στάδια; 
……………………………………………………………………………. 
Πριν γίνει αυτό το θαύμα ο Ιησούς αντιμετώπισε ένα διαφορετικό 
είδος τύφλωσης: οι μαθητές Του δεν είχαν καταλάβει το νόημα των 
λόγων Του, «Βλέπετε, προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων 
και της ζύμης του Ηρώδου» (Μαρκ. 8/η’ 15). Οι μαθητές νόμιζαν 
πως ο Ιησούς τούς έλεγε ότι δεν είχαν αρκετό ψωμί μαζί τους. Γι’ 
αυτό ο Ιησούς τούς αποκάλεσε τυφλούς: «Οφθαλμούς έχοντες δεν 
βλέπετε»; (Μαρκ. 8/η’ 18). Το θεραπευτικό άγγιγμα του Ιησού δεν 
το χρειάζονται μόνο όσοι είναι εκτός εκκλησίας. Και μέσα στην εκ-
κλησία υπάρχει τύφλωση. Πολλά μέλη έχουν μερική όραση και 
βλέπουν τους ανθρώπους έξω ως νούμερα, ενώ αδιαφορούν για 
τα μέλη που είναι πνευματικά νήπια και φεύγουν από την εκκλησία. 
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Για να μπορέσουν να δουν καθαρότερα και να αγαπήσουν τους 
άλλους όπως ο Ιησούς, χρειάζονται το δεύτερο άγγιγμά Του. 
 
Πέμπτη 11 Αυγούστου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
 

Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 3-5. Πώς πρέπει αυτές οι αρχές να κυριαρ-
χούν στη ζωή μας και να επηρεάσουν, εκτός από τα μέλη της εκ-
κλησίας, και την κοινωνία μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Όσο ήταν στη γη, ο Ιησούς δεν σκεφτόταν τον Εαυτό Του αλλά 
ενδιαφερόταν για το καλό των άλλων. Μεγάλο μέρος της διακονίας 
Του είχε να κάνει με έκτακτες περιπτώσεις, όπως όταν ο Ιάειρος 
Του ζήτησε να θεραπεύσει την κόρη του που πέθαινε. Στο δρόμο, 
τους διέκοψε η δωδεκαετής αιμορροούσα γυναίκα (Μαρκ. 5/ε’ 21-
43). Η εκκλησία είναι η καρδιά και τα χέρια του Χριστού στη γη. Ο 
Ιησούς αγαπούσε περισσότερο από καθετί τους ανθρώπους, και το 
ίδιο θα κάνει και η αληθινή εκκλησία Του. Οι εκκλησίες έχουν στό-
χους και προγράμματα, και αυτό είναι καλό. Ωστόσο, η δίχως όρια 
αγάπη για τους ανθρώπους, θα μας κάνει κάποιες φορές να ξεφύ-
γουμε από το πρόγραμμα, κυρίως αν αυτό μας εμποδίζει να εκ-
φράσουμε την αγάπη του Θεού στους άλλους. Για πολλές εκκλησί-
ες προτεραιότητα είναι οι βαπτίσεις. Οι βαπτίσεις είναι υπέροχο 
γεγονός και εκπληρώνουν την εντολή στο Ματθ. 28/κη’ 19. Ποιο 
είναι όμως το κίνητρο της εκκλησίας σας για βαπτίσεις; Είναι αυτο-
σκοπός; Είναι για να φανεί η εκκλησία καλή και να δοξαστεί ο ποι-
μένας της; Ή επιθυμείτε ειλικρινά να ζήσουν οι άνθρωποι μία γεμά-
τη ζωή αποδεχόμενοι τον Χριστό (Ιωάν. 10/ι’ 10) και όλα όσα τους 
προσφέρει; 
Μία εκκλησία έτοιμαζε φαγητό για τους κατοίκους μίας κακόφημης 
περιοχής της πόλης. Ο ποιμένας άκουσε τα μέλη να λένε, «Θα 
πρέπει να σταματήσουμε να μαγειρεύουμε, δεν γίνεται καμία βά-
πτιση.» Ένα άλλο ποίμνιο, μόλις είχαν χτίσει μία νέα εκκλησία. Ή-
ταν πολλοί περήφανοι γι’ αυτό. Όταν ο ποιμένας πρότεινε να προ-
σκαλέσουν τους ανθρώπους από την γειτονιά για διάφορα προ-
γράμματα, ώστε να συνηθίσουν το περιβάλλον της εκκλησίας, η 
πρώτη τους ανησυχία ήταν μη λερωθεί και φθαρεί το χαλί. Αντιπα-
ραβάλλετε αυτές τις εκκλησίες με την εκκλησία που αναφέραμε 
στην ημέρα του Σαββάτου. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά τα σημερινά εδάφια. Κατά πόσο χαρακτη-
ρίζουν τη συμπεριφορά σας προς τους άλλους; Πώς μπορούμε να 
βιώσουμε τον θάνατο του εγώ, που είναι απαραίτητος για να φανε-
ρωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά στη ζωή μας; 
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Παρασκευή 12 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 20:23’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 1-9 και Ζ.Χ. σ. 611-616. 
«Για να προσεγγίσουμε όλες τις κοινωνικές τάξεις πρέπει πρώτα 
να τους συναντήσουμε εκεί που είναι, γιατί σπανίως θα έρθουν 
από μόνοι τους σε εμάς. Η καρδιά των ανθρώπων δεν συγκινείται 
από τη Θεϊκή αλήθεια μόνο από τον άμβωνα. Ο Χριστός αφύπνισε 
το ενδιαφέρον τους όντας ανάμεσά τους και επιθυμώντας το καλό 
τους. Τους αναζητούσε στις καθημερινές τους ασχολίες, και εκδή-
λωνε αμείωτο ενδιαφέρον για τα ζητήματά τους.» Ε. Χουάιτ, My 
Life Today, σ. 186. 
Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι δεν θα έρθουν από μόνοι τους σ’ 
εμάς. Όπως ο Ιησούς ήρθε και μας πλησίασε, το ίδιο πρέπει να 
κάνουμε και εμείς με τους άλλους. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με 
πολλές ανάγκες εκεί έξω. Ο κόσμος μας έχει φθαρεί και οι άνθρω-
ποι είναι πληγωμένοι. Ορισμένες φορές θέλουν απλώς κάποιον να 
τους ακούσει, να του μιλήσουν, κάποιον να ενδιαφερθεί. Και φυσι-
κά, ως εκκλησία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση ως ένα βαθμό να 
τους βοηθήσουμε και στις καθημερινές τους ανάγκες. Ας προσέ-
ξουμε να μην βρεθούμε ένοχοι σ’ αυτό που προειδοποίησε ο Ιά-
κωβος: να έχουμε πίστη που δεν εκδηλώνουμε με έργα. Ο καθένας 
μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πίστη. Ωστόσο, το πραγματικό μέτρο 
της πίστης είναι το πώς ανταποκρινόμαστε στον πλησίον μας.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 14-17. Πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν 
είστε ένοχοι ως προς την προειδοποίηση του Ιακώβου; 
2.  Σκεφτείτε ανθρώπους της Αγίας Γραφής που υπηρετούσαν 
ανιδιοτελώς τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην «Ιόππη ήτο 
τις μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήτις διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· 
αύτη ήτο πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, τας οποίας έ-
καμνε» (Πράξ. 9/θ’ 36). Τι κάνει η εκκλησία σας για να βοηθήσει 
τους ανθρώπους στην πόλη σας; 
3.  Εύκολα κάνουμε το καλό όταν μας συγχαίρουν γι’ αυτό. Τι γίνε-
ται όμως όταν κάνουμε πράγματα για άλλους που κανείς δεν ξέρει, 
αλλά και κανέναν δεν ενδιαφέρει; 
4.  Κάποιος ρώτησε έναν Χριστιανό, «Ποιος είναι ο σκοπός της 
ζωής σου;» Απάντησε, «Να δίνω χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα.» 
Πόσο καλά αντικατοπτρίζεται σ’ αυτήν την απάντηση η συμπερι-
φορά που πρέπει να έχουμε ως Χριστιανοί; 
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13 Αυγούστου – 19 Αυγούστου                    Σάββατο απόγευμα 

 
8. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΔΕΙΞΕ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ότε εξήλθεν ο Ιησούς, είδε πολύν όχλον, 
και εσπλαγχνίσθη δι' αυτούς, και εθεράπευσε τους αρρώστους 
αυτών.» Ματθαίον 14/ιδ’ 14. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Βασ. 13/ιγ’ 
23, Έξ. 2/β’ 23-25, Λουκ. 7/ζ’ 11-16, Α’ Ιωάν. 3/γ’ 17, Ιωάν. 11/ια’ 
35, Ρωμ. 12/ιβ’ 15, Β’ Κορ. 1/α’ 3,4. 
 
Τι τραγικό! Μία δεκαεπτάχρονη έδωσε τέλος στη ζωή της. Αντιμε-
τώπιζε καταστάσεις όπως οι συνομήλικοι της, τις οποίες δεν μπό-
ρεσε να ξεπεράσει. Φανταστείτε τη θλίψη των γονιών της! 
Ο ποιμένας της εκκλησίας πήγε να τους επισκεφθεί. Κάθισε δίπλα 
τους, και για ώρα δεν έλεγε τίποτα. Απλώς συμμεριζόταν την θλίψη 
τους. Στη συνέχεια, ο ποιμένας άρχισε να κλαίει. Έκλαψε μέχρι 
που δεν έβγαιναν άλλα δάκρυα. Χωρίς να πει κουβέντα, σηκώθηκε 
και έφυγε.  
Λίγες μέρες αργότερα, ο πατέρας είπε στον ποιμένα ότι εκτίμησε 
πολύ αυτό που έκανε. Μαζί με τη σύζυγό του, εκείνη τη στιγμή δεν 
χρειάζονταν λόγια, υποσχέσεις ή συμβουλές. Εκείνο το οποίο 
χρειάζονταν ήταν κάποιος να δείξει συμπόνια. «Δεν μπορώ να σας 
πω» του είπε, «πόσο σημαντικό ήταν για εμάς το ότι αισθανθήκατε 
τον πόνο μας.» 
Η συμπόνια και η συμπάθεια είναι σύνθετες λέξεις που δηλώνουν 
ότι συμμερίζεσαι τον πόνο και τη θλίψη του άλλου. Σημαίνει ότι 
συμπάσχεις με τον άλλον – είσαι δίπλα του και τον νιώθεις. 
Μέσω της συμπόνιας, ο Ιησούς πλησίασε τους ανθρώπους.  
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Κυριακή 14 Αυγούστου 
 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥΣ 

 
Το σύμπαν δείχνει πολύ τρομακτικό: τόσο ψυχρό και τόσο αχανές 
που φαίνεται πόσο ασήμαντοι και ανούσιοι είμαστε σε σχέση μ’ 
αυτό. Ο φόβος αυτός έγινε ακόμη πιο αισθητός με τη σύγχρονη 
επιστήμη, όπου μέσα από γιγαντιαία τηλεσκόπια αποδείχθηκε ότι 
το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φανταζόμαστε. Προ-
σθέτοντας σ’ αυτό τους ισχυρισμούς του Δαρβίνου, όπου στις πε-
ρισσότερες θεωρίες δεν υπάρχει Δημιουργός, οι άνθρωποι δεν έ-
χουν καμία ελπίδα σ’ αυτήν την αχανή δημιουργία που δεν ενδια-
φέρεται καθόλου για εμάς. Φυσικά, η Αγία Γραφή μάς δίνει μία δια-
φορετική εικόνα για τη θέση μας στη δημιουργία.  
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την ευσπλαχνία του 
Θεού προς τα έκπτωτα δημιουργήματά Του εδώ στη γη; 
Κριτ. 2/β’ 16-18…………………………………………………………... 
Β’ Βασ. 13/ιγ’ 23.………………………………………………………… 
Ησ. 54/νδ’ 7,8,10………………………………………………………… 
Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη του κόσμου για τον Θεό 
στην Παλαιά Διαθήκη, σύμφωνα με την οποία είναι σκληρός, αμεί-
λικτος, και δίχως έλεος – το ακριβώς αντίθετο του Ιησού της Καινής 
Διαθήκης – τα εδάφια αυτά είναι ελάχιστα μόνο από αυτά της Πα-
λαιάς Διαθήκης που παρουσιάζουν την ευσπλαχνία του Θεού για 
την ανθρωπότητα. 
Διαβάστε Έξ. 2/β’ 23-25. Πώς αντιμετωπίζει ο Θεός, σύμφωνα μ’ 
αυτά τα εδάφια, την θλίψη; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Θεός ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους (δείτε Ιακ. 5/ε’ 11). Αυτό 
είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή. 
«Η γεμάτη αγάπη καρδιά Του συγκινείται από τις θλίψεις μας, και 
μόνο όταν Του τις αναφέρουμε… Ό,τι αφορά στη γαλήνη μας δεν 
είναι ανάξιο της προσοχής Του… Καμιά συμφορά που πλήττει και 
το πιο αδύναμο παιδί Του… δεν περνά απαρατήρητη από τον ου-
ράνιο Πατέρα μας, για να μη δείξει άμεσο ενδιαφέρον.» Ε. Χουάιτ, 
Β.Χ. σ. 81. 
ΣΚΕΨΗ: Τι είδους στεναγμούς ακούει ο ουρανός από την κοινωνία 
μας και πώς μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει για να βοηθή-
σουμε με συμπόνια εκείνους που υποφέρουν;   
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Δευτέρα 15 Αυγούστου 
 

Ο ΣΥΜΠΟΝΕΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ 

 
Στις επαφές Του με τους ανθρώπους, ο Ιησούς ήρθε αντιμέτωπος 
με καταστάσεις που φανέρωσαν τη συμπόνια και την ευσπλαχνία 
Του. «Και ότε εξήλθεν ο Ιησούς, είδε πολύν όχλον, και εσπλαγχνί-
σθη δι' αυτούς, και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών» (Ματθ. 
14/ιδ’ 14). 
Διαβάστε Ματθ. 9/θ’ 35,36 και Λουκ. 7/ζ’ 11-16. Τι μας διδάσκουν 
αυτές οι περικοπές για την πραγματική συμπόνια και ευσπλαχνία 
και το πώς εκδηλώνονται; 
…………………………………………………………………………… 
Συμπόνια σημαίνει συναίσθηση του ξένου πόνου. Σημαίνει ευ-
σπλαχνία, οίκτο. Συμπάθεια σημαίνει να ταυτιστείς συναισθηματικά 
με τον άλλον σ’ αυτό που περνάει. 
Η ευσπλαχνία και η συμπάθεια δείχνουν πως όχι μόνο κατανοούμε 
τη θλίψη των άλλων, αλλά θέλουμε και να τους απαλλάξουμε από 
αυτήν. Όταν ακούτε θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν στους αν-
θρώπους στην κοινωνία, για παράδειγμα ότι κάηκε το σπίτι τους ή 
ότι έχασαν κάποιο αγαπητό τους πρόσωπο, ποια είναι η αντίδρασή 
σας; Απλώς ψιθυρίζετε «Τι κρίμα», και συνεχίζετε τη ζωή σας; Ή 
τους σπλαχνίζεστε και τους συμπονάτε; Η πραγματική ευσπλαχνία 
θα σας δραστηριοποιήσει, να βοηθήσετε και να παρηγορήσετε φί-
λους και αγνώστους. Είτε στέλνοντας μία κάρτα εκφράζοντας τη 
συμπάθειά σας, είτε με την επίσκεψή σας βοηθώντας στις άμεσες 
ανάγκες τους, εκδηλώνετε έμπρακτα αληθινή συμπάθεια. Ευτυχώς, 
υπάρχουν άνθρωποι και φιλανθρωπικοί οργανισμοί που δραστη-
ριοποιούνται στις μεγάλες καταστροφές δείχνοντας έμπρακτα ευ-
σπλαχνία. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να μη δώσουμε προσοχή 
στις «μικρότερες» δυστυχίες και καταστροφές που επηρεάζουν 
βαθιά κάποιον. 
Ο Ιησούς δεν ένιωσε μόνο συμπάθεια, αλλά και την εκδήλωσε. Και 
εμείς, φυσικά, καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο. Οποιοσδήποτε 
μπορεί να αισθανθεί θλίψη ή συμπάθεια για τη δυστυχία του άλ-
λου. Το ερώτημα είναι: Κάνουμε κάτι; 
ΣΚΕΨΗ: Μία γυναίκα διάβαζε στον άντρα της για μία τραγωδία 
που συνέβη σε κάποια άλλη χώρα και οδήγησε στο θάνατο χιλιά-
δες ανθρώπους. Αφού πέρασαν λίγα λεπτά συζητώντας πόσο 
τρομερή ήταν η τραγωδία, άλλαξαν θέμα και αναφέρθηκαν στον 
χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα. Και εμείς δεν κάνουμε το ίδιο πολ-
λές φορές; Με ποιους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε; 



 
58

Τρίτη 16 Αυγούστου 
 

ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 

 
Διαβάστε Κολ. 3/γ’ 12, Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8 και Α’ Ιωάν. 3/γ’ 17. Τι λένε 
αυτά τα εδάφια και πώς μπορούμε να εκδηλώσουμε αυτήν την ευ-
σπλαχνία στη ζωή μας; 
……………………………………………………………………………. 
Καθώς και οι ίδιοι έχουμε υποφέρει, μπορούμε να καταλάβουμε τη 
θλίψη των άλλων, και όπως εμείς είχαμε ανάγκη από ευσπλαχνία 
και συμπάθεια στη θλίψη μας, πρέπει να είμαστε το ίδιο πρόθυμοι 
να στηρίξουμε τους άλλους. Σε προηγούμενο μάθημα μελετήσαμε 
την ιστορία του καλού Σαμαρείτη. Ο Ιησούς είπε, «Σαμαρείτης δε 
τις οδοιπορών ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο, και ιδών αυτόν ε-
σπλαγχνίσθη» (Λουκ. 10/ι’ 33). Αυτό το έλεος και η ευσπλαχνία 
οδήγησαν τον Σαμαρείτη να φροντίζει τον τραυματισμένο. Ο ιερέας 
και ο Λευίτης πιθανόν να αναρωτήθηκαν, «Εάν βοηθήσω αυτόν 
τον άνδρα, τι θα μου συμβεί;» Ο Σαμαρείτης από την άλλη πιθανόν 
να αναρωτήθηκε, «Εάν δεν βοηθήσω αυτόν τον άνδρα, τι θα του 
συμβεί;» Ο Σαμαρείτης κοιτάζει τα πράγματα από την οπτική του 
τραυματισμένου, και ενεργεί. Ριψοκινδυνεύει την ασφάλεια και τα 
υπάρχοντά του για έναν ξένο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Χρι-
στιανοί πρέπει να ρισκάρουν, και θα υπάρξουν φορές που το κό-
στος θα είναι πολύ μεγάλο. Δείτε την ιστορία του ασώτου υιού μ’ 
αυτήν την οπτική (Λουκ. 15/ιε’ 20-32). Τι κάνει ο πατέρας για να 
διαφυλάξει τον άσωτο από τις επικρίσεις και τις οικογενειακές δια-
μάχες; Τον αγκαλιάζει με ευσπλαχνία, του φορά την πολύτιμη στο-
λή, και του δίνει το δαχτυλίδι ως ένδειξη εμπιστοσύνης. Ετοιμάζει 
γι’ αυτόν γιορτή, ως έκφραση της ανιδιοτελούς αγάπης του και της 
προθυμίας του να θυσιάσει τα πάντα, για χάρη της αποκατάστασης 
του άσωτου υιού του. Ο άσωτος υιός ήταν αλόγιστος, απερίσκε-
πτος, σπάταλος και ανεξέλεγκτος. Σκεφτείτε όμως ότι λόγω της 
επιστροφής του, ο πατέρας παραμερίζει την αξιοπρέπειά του και 
δίνει τα πάντα στον κουρελιασμένο γιο του. Στα μάτια του πρεσβύ-
τερου γιου ο πατέρας είναι αλόγιστος, απερίσκεπτος και ανεξέλε-
γκτος. Ο πατέρας γίνεται υπό μία έννοια «άσωτος» για χάρη του 
μεταμελημένου γιού του, και η γεμάτη ευσπλαχνία καρδιά του, τον 
ωθεί να δώσει τα πάντα για την αποκατάστασή του. Σ’ αυτό το ε-
πίπεδο της συμπάθειας και της ευσπλαχνίας, το εγώ παραμερίζε-
ται και γινόμαστε ευπαθείς καθώς υποφέρουμε με κάποιον και 
προσπαθούμε να τον αποκαταστήσουμε. Με λίγα λόγια, η πραγμα-
τική συμπάθεια και ευσπλαχνία μπορεί να μας στοιχίσουν. 
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Τετάρτη 17 Αυγούστου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΚΛΑΨΕ 
 

Διαβάστε Ιωάν. 11/ια’ 35. Τι μας λέει αυτό το εδάφιο για την αν-
θρώπινη φύση του Ιησού, αλλά και το πώς σχετίστηκε ως άνθρω-
πος, με τη θλίψη των άλλων; Δείτε επίσης Ρωμ. 12/ιβ’ 15. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Στο Ιωάν. 11/ια’ 35 ο Ιησούς έδειξε συμπάθεια και οίκτο με όλο του 
το είναι. Αν και θα ανάσταινε τον Λάζαρο από τους νεκρούς, η θλί-
ψη της οικογένειας με την οποία είχε στενή σχέση, Τον επηρέασε 
συναισθηματικά. Ωστόσο, ο Ιησούς δεν έκλαψε μόνο για τον θάνα-
το του αγαπητού του φίλου. Μπροστά Του είχε την ευρύτερη εικό-
να της θλίψης όλης της ανθρωπότητας, εξαιτίας της αμαρτίας.  
«Τον πίεζε το βάρος της θλίψης ολοκλήρων αιώνων. Έβλεπε τα 
φοβερά αποτελέσματα της παράβασης του νόμου του Θεού. Έ-
βλεπε ότι στην ιστορία του κόσμου, αρχίζοντας από τον θάνατο του 
Άβελ, ο αγώνας μεταξύ του καλού και του κακού συνεχίστηκε ακα-
τάπαυστος. Ατενίζοντας στα επερχόμενα χρόνια, είδε τον πόνο και 
τη λύπη, τα δάκρυα και τον θάνατο που θα ήταν ο κλήρος των αν-
θρώπων. Η καρδιά Του σπάραξε από τον πόνο της ανθρώπινης 
φυλής στον κάθε τόπο και στην κάθε εποχή. Οι συμφορές της α-
μαρτωλής φυλής βάραιναν την ψυχή Του και αναλύθηκε σε μία 
πηγή δακρύων εξαιτίας της βαθειάς επιθυμίας που Τον κατείχε να 
απαλύνει τον πόνο τους.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 502. 
Σκεφτείτε τα παραπάνω λόγια, ο Ιησούς είδε «τον πόνο της αν-
θρώπινης φυλής στον κάθε τόπο και στην κάθε εποχή». 
Εμείς μετά βίας μπορούμε να σκεφτούμε τον πόνο των δικών μας 
προσώπων. Προσθέστε σ’ αυτόν και τον πόνο των ανθρώπων 
που διαβάζουμε στις ειδήσεις. Και επιπλέον, ο Κύριος που γνωρί-
ζει πράγματα που εμείς δεν ξέρουμε, θλίβεται για τον πόνο όλης 
της ανθρωπότητας. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την δυστυχία και την 
θλίψη όλου του κόσμου. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε που 
βλέπουμε μέρος μόνο της δυστυχίας, και ας φαίνεται σ’ εμάς πολ-
λή μεγάλη. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς ένιωσε ο Ιησούς 
εκείνη τη στιγμή. 
ΣΚΕΨΗ: Ο στρατηγός William Booth, ιδρυτής του Στρατού της Σω-
τηρίας είπε: «Εάν δεν μπορείς να κλάψεις για την πόλη, δεν μπο-
ρούμε να σε χρησιμοποιήσουμε.» Roger S. Greenway and Timothy 
M. Monsma, Cities: Missions’ New Frontier, σ. 246. Τι σημαίνουν 
αυτά τα λόγια σ’ εμάς; 
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Πέμπτη 18 Αυγούστου 
 

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ 

 
Διαβάστε Β’ Κορ. 1/α’ 3,4. Τι λέει εδώ ο Παύλος για το πώς οι θλί-
ψεις μας μπορούν να συνεργήσουν στο να εκδηλώνουμε συμπά-
θεια και παρηγοριά στους γύρω μας; Πώς έχετε βιώσει αυτά τα 
λόγια στη ζωή σας; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
Όπως ο Χριστός μάς ενδυναμώνει στη θλίψη μας, έτσι κι εμείς 
μπορούμε να μεταδώσουμε αυτήν την δύναμη στους άλλους. Κα-
θώς μαθαίνουμε από τις θλίψεις μας μπορούμε πιο αποτελεσματι-
κά να βοηθήσουμε τους άλλους στις δικές τους θλίψεις. Στις εκ-
κλησίες γενικά υπάρχουν μέλη που υποφέρουν και μέλη που πα-
ρηγορούν. Αυτός ο συνδυασμός μετατρέπει την εκκλησία σας σε 
«καταφύγιο» όπως ήταν οι πόλεις καταφυγίου (δείτε Αριθμ. 35/λε’), 
και σε ιαματικό ποταμό (δείτε Ιεζ. 47/μζ’ 1-12) που ρέει στην κοι-
νωνία.  
Η εκδήλωση συμπάθειας και παρηγοριάς είναι τέχνη. Παρακάτω 
αναφέρουμε ορισμένες προτάσεις: 
� Να είστε αυθεντικοί. Να ακούτε περισσότερο, και να μιλάτε λιγό-
τερο. Βεβαιωθείτε ότι δείχνετε με τη γλώσσα του σώματος συμπά-
θεια και παρηγοριά. 
� Δείξτε συμπάθεια ανάλογα με τον χαρακτήρα σας. Ορισμένοι 
δείχνουν τη συμπάθειά τους κλαίγοντας μαζί με εκείνον που υπο-
φέρει. Άλλοι δεν κλαίνε αλλά δείχνουν τη συμπάθειά τους κάνοντας 
κάτι που θα παρηγορήσει τον πάσχοντα. 
� Η παρουσία σας ορισμένες φορές είναι πιο σημαντική από τα 
λόγια ή τις πράξεις σας. 
� Αφήστε τους ανθρώπους να θρηνήσουν με τον δικό τους τρό-
πο. 
� Πληροφορηθείτε τα στάδια της θλίψης που οι άνθρωποι συχνά 
περνούν. 
� Προσέξτε πότε λέτε, «Ξέρω τι περνάς». Τις περισσότερες φο-
ρές δεν γνωρίζετε. 
� Υπάρχει και η δυνατότητα επαγγελματικής βοήθειας. 
� Μην πείτε, «θα προσευχηθώ για σένα» παρά μόνο εάν το κάνε-
τε. Όποτε είναι εφικτό προσευχηθείτε και μοιραστείτε υποσχέσεις 
της Αγίας Γραφής μαζί με εκείνους που υποφέρουν. 
� Όπου είναι εφικτό, οργανώστε ομάδες υποστήριξης στην εκ-
κλησία σας. 
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Παρασκευή 19 Αυγούστου                       Δύση ηλίου: 20:14’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Διαβάστε Δευτ. 24/κδ’ 10-22, Ιωνά 3/γ’, Μαλ. 3/γ’ 17, Ματθ. 15/ιε’ 
32-38, Μάρκο 6/ς’ 34-44, Γαλ. 6/ς’ 2, Εβρ. 10/ι’ 32-34. 
Δύο οικογένειες ετοίμασαν μαζί με τα μικρά τους παιδιά, πακέτα 
φαγητού και ειδών υγιεινής για να τα μοιράσουν στους άστεγους 
της πόλης τους. Μετά από ώρες εργασίας, μπήκαν στα αμάξια 
τους και κατευθύνθηκαν στο κέντρο της πόλης. Εκεί, μέσα σε μισή 
ώρα είχαν μοιράσει όλα τα πακέτα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν 
ένα μουσείο και μετά δείπνησαν όλοι μαζί σ’ ένα εστιατόριο. Καθώς 
πήγαιναν στα αμάξια τους, ένας από αυτούς είπε, «Χαίρομαι που 
το κάναμε αυτό. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς που ταΐσα-
με, τώρα θα πεινάνε.» Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλοί που χρειά-
ζονται παρηγοριά, συμπάθεια και βοήθεια, τόση που μπορεί κά-
ποιος να σκεφτεί: Ποιο το νόημα να κάνω κάτι, όταν το μόνο που 

μπορώ να κάνω είναι ελάχιστη μόνο διαφορά σ’ όλο αυτό το κακό! 

Ωστόσο αυτός ο τρόπος σκέψης δεν είναι σωστός. Πρώτον, εάν 
όλοι σκέφτονταν έτσι, κανείς δεν θα βοηθούσε και η κατάσταση 
των ανθρώπων θα χειροτέρευε. Από την άλλη, εάν όλοι κάναμε ό,τι 
μπορούσαμε τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο άσχημα. Δεύτερον, 
πουθενά στην Αγία Γραφή δεν βλέπουμε πως η ανθρώπινη θλίψη, 
ο πόνος και το κακό, θα αφανιστούν από τους ανθρώπους. Για την 
ακρίβεια, διαβάζουμε ακριβώς το αντίθετο. Ακόμη και ο Ιησούς όσο 
ήταν στη γη δεν έδωσε τέλος στη θλίψη όλης της ανθρωπότητας. 
Έκανε εκείνο που μπορούσε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. 
Να παρηγορήσουμε, να συμπονέσουμε και να βοηθήσουμε εκεί-
νους που μπορούμε. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. «Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο Θεός δεν ενεργεί. Ο Θεός από 
την άλλη, αναρωτιέται γιατί ο λαός Του δεν ενδιαφέρεται.» Dwight 
Nelson, Pursuing the Passion of Jesus. Συμφωνείτε μ’ αυτόν τον 
συλλογισμό; Εάν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε; 
2.  «Καλά λόγια ειπωμένα με απλότητα, μικρές φιλοφρονήσεις 
δοσμένες με απλότητα θα διώξουν τα σύννεφα του πειρασμού και 
της αμφιβολίας που συγκεντρώνονται στην ψυχή. Η αληθινή ε-
γκάρδια έκφραση χριστόμορφης συμπάθειας, δοσμένη με απλότη-
τα, έχει τη δύναμη να ανοίξει τη θύρα της καρδιάς, η οποία χρειάζε-
ται το απλό, λεπτό άγγιγμα του πνεύματος του Χριστού» Ε. Χουάιτ, 
Προτροπές προς την Εκκλησία, τόμος 9, σ. 16. Τι βλέπουμε για 
την απίστευτη δύναμη που έχει η καλοσύνη και η συμπάθεια στην 
προσπάθειά μας να βοηθήσουμε εκείνους που πονούν; 
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20 Αυγούστου – 26 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
9. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και περιήρχετο ο Ιησούς τας πόλεις πάσας 
και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών, και κηρύττων 
το ευαγγέλιον της βασιλείας, και θεραπεύων πάσαν νόσον και πά-
σαν ασθένειαν εν τω λαώ.» Ματθαίον 9/θ’ 35. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μαρκ. 5/ε’ 22-
43, 10/ι’ 46-52, Ιωάν. 5/ε’ 1-9, Ψαλμ. 139/ρλθ’ 1-13, Μαρκ. 2/β’ 1-
12, Πράξ. 9/θ’ 36-42. 
 
Μία Αντβεντίστρια, σε Αφρικανική χώρα, συνέχισε τη διακονία της 
στην κοινότητα παρότι ήταν συνταξιούχος. Υπήρχαν πολλοί που 
υπέφεραν από τη νόσο του ΑIDS. Άμεση προτεραιότητα ήταν τα 
ορφανά που έπασχαν από την νόσο και δεν τρέφονταν αρκετά. Το 
2002 ξεκίνησαν ως εκκλησία ένα πρόγραμμα σίτισης προσφέρο-
ντας στα παιδιά της κοινότητας γεύματα, έξι μέρες την εβδομάδα. 
Ξεκίνησαν με 50 παιδιά και μέχρι το 2012 τα παιδιά έφτασαν τα 
300. Έτσι, αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα νηπιαγωγείο στο οποίο 
σήμερα πηγαίνουν 45 από αυτά τα παιδιά. Επίσης, με τη βοήθεια 
της ADRA, διανέμονται ρούχα, περιθάλπονται ασθενείς και μοιρά-
ζονται λαχανικά από τον κήπο που καλλιεργούν. Επιπλέον, ξεκί-
νησαν ένα πρόγραμμα δεξιοτήτων για γυναίκες, όπου διδάσκουν 
διάφορες χειροτεχνίες που θα τις βοηθήσουν να δουλέψουν. Από 
αυτήν την εκδήλωση της αγάπης του Ιησού, δημιουργήθηκε μία 
νέα εκκλησία. Ξεκίνησαν με 5 μέλη και μέχρι το 2012 έφθασαν τα 
160. Ο Θεός φρόντισε να βρεθεί χώρος για ορφανοτροφείο και για 
μία νέα εκκλησία. 
Τι δυνατό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι, ως Χριστιανοί, 
να καλύπτουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινότητά μας. 
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Κυριακή 21 Αυγούστου 
 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 
 

Ο Ιησούς βγαίνει στην ακτή κοντά στην Καπερναούμ (δείτε Μαρκ. 
5/ε’). Οι μαθητές Του ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν από την 
τρομακτική συνάντηση που είχαν με τον δαιμονιζόμενο στην Δεκά-
πολη. Εκεί, ένα πλήθος έχει συγκεντρωθεί για τον Ιησού. Θέλοντας 
να τραβήξουν την προσοχή Του, σπρώχνονται για να Τον πλησιά-
σουν. Κάποιος ζητάει την βοήθειά Του, και αυτή τη φορά είναι ένας 
αρχισυνάγωγος.  
Διαβάστε Μαρκ. 5/ε’ 22-43. Τι σταμάτησε τον Ιησού στο δρόμο για 
το σπίτι του αρχισυνάγωγου και πώς αντιμετώπισε αυτήν την πα-
ρεμβολή; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν την ιστορία για το 
ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας όταν διακόπτεται η διακονία 
μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Σε κανέναν δεν αρέσουν οι παρεμβολές. Είμαστε πολυάσχολοι. 
Έχουμε πολλά να κάνουμε δουλειές να τελειώσουμε. Θέτουμε στό-
χους και θέλουμε να τους πετύχουμε στον χρόνο που θέσαμε. Στο 
μεταξύ μπορεί να συμβούν πράγματα που θα μας διακόψουν.  
Γι’ αυτό, αν κάποιος έρθει με μία ανάγκη ή με αίτηση για βοήθεια, 
μπορεί να ενοχληθούμε γιατί η στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Υπάρ-
χουν φορές που δεν μπορείς να σταματήσεις αυτό που κάνεις. 
Από την άλλη όμως, πόσες φορές θα μπορούσαμε πραγματικά να 
σταματήσουμε αυτό που κάνουμε για να βοηθήσουμε, και δεν το 
κάνουμε απλώς γιατί δεν θέλουμε; Και όμως, οι μεγαλύτερες ευ-
καιρίες για να βοηθήσουμε στις ανάγκες των ανθρώπων, έρχονται 
μέσα από παρεμβολές. Οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε 
να αποφύγουμε τις παρεμβολές και συγχυζόμαστε κάθε φορά που 
τα σχέδιά μας καθυστερούν. Καθώς κοιτάζουμε την διακονία του 
Ιησού, παρατηρούμε ότι κάποια από τα περιστατικά ήταν παρεμ-
βολές, τις οποίες αντιμετώπισε με στοργή. Εάν το σκεφτούμε, πολ-
λές ευκαιρίες για διακονία έρχονται με τη μορφή παρεμβολών. Εξε-
τάσαμε ήδη την ιστορία του καλού Σαμαρείτη. Ποιος ξέρει πού πή-
γαινε αυτός ο άνθρωπος και τι δουλειά είχε; Παρόλα αυτά σταμά-
τησε για να βοηθήσει. Αυτό θα πει διακονία! 
ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε την τελευταία φορά που κάποιος σας διέκοψε 
από αυτό που κάνατε, για να τον βοηθήσετε; Πώς αντιδράσατε; 
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Δευτέρα 22 Αυγούστου 
 

«ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΙ ΚΑΜΩ;» 
 

Διαβάστε Μαρκ. 10/ι’ 46-52 και Ιωάν. 5/ε’ 1-9. Γιατί και στις δύο 
περιπτώσεις, ο Ιησούς ρώτησε τι ήθελαν; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Ιησούς τους ρώ-
τησε τι ήθελαν, αν και αυτό που ήθελαν ήταν προφανές. Αλλά ακό-
μη κι αν δεν ήταν, ο Ιησούς ήξερε ήδη τις ανάγκες τους. Ωστόσο, μ’ 
αυτή Του την ερώτηση έδειξε σεβασμό προς το πρόσωπό τους. 
Τούς άκουγε, και μ’ αυτόν τον τρόπο τους έδειξε πως ενδιαφερόταν 
γι’ αυτά που τους απασχολούσαν. Πόσες φορές οι άνθρωποι θέ-
λουν κάποιον απλώς για να τους ακούσει, κάποιον να μιλήσουν. 
Πολλές φορές το να μιλάς για τα προβλήματα σου σε βοηθά να 
αισθανθείς καλύτερα. Σκεφτείτε πώς θα αισθανόσασταν εάν μπαί-
νατε σ’ ένα ιατρείο, και ο γιατρός κοιτάζοντάς σας μόνο, έγραφε τη 
συνταγή και σας έδιωχνε. Σίγουρα θα αμφιβάλλατε κατά πόσο κα-
τάλαβε την ανάγκη σας. Πιθανόν να λέγατε, «Μα καλά, αυτός ο 
γιατρός ούτε με ρώτησε πώς αισθάνομαι, δεν μέτρησε την πίεση 
μου, δεν με εξέτασε…» Ένας από τους βασικούς κανόνες της ια-
τρικής είναι η «Διάγνωση πριν την θεραπεία». 
Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται και στο ιεραποστολικό ιατρικό έργο, 
που αποβλέπει την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του αν-
θρώπου. Πολλές εκκλησίες νομίζουν ότι γνωρίζουν ήδη, ή υποθέ-
τουν, τις ανάγκες που έχει η κοινωνία. Όταν μιλάμε με τους αν-
θρώπους για τις ανάγκες τους ή τις ανάγκες της κοινωνίας, δεί-
χνουμε ότι ενδιαφερόμαστε και μαθαίνουμε πώς να υπηρετήσουμε 
καλύτερα με τρόπο που θα εκτιμηθεί. Επίσης, μ’ αυτόν τον τρόπο 
θα κάνουμε καινούριες φιλίες. 
«Να θυμάστε ότι μπορείτε να σταματήσετε την πιο δυνατή αντί-
σταση εάν δείξετε προσωπικό ενδιαφέρον στους ανθρώπους που 
συναντάτε. Ο Χριστός ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τους ανθρώ-
πους που συναντούσε. Όπου πήγαινε ήταν ένας ιατρός ιεραπό-
στολος. Πρέπει να κάνουμε το καλό όπως Εκείνος. Έχουμε την 
εντολή να θρέψουμε τους πεινασμένους, να ντύσουμε τους γυ-
μνούς και να παρηγορήσουμε τους θλιμμένους.» Ε. Χουάιτ, Wel-
fare Ministry, σ. 162.  
ΣΚΕΨΗ: Οι περισσότεροι από εμάς δεν δυσκολευόμαστε στο να 
εκφράσουμε την άποψή μας. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι 
ακροατές; 
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Τρίτη 23 Αυγούστου 
 

ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

Ο Ιησούς, ως Κύριος, γνώριζε περισσότερα για τους ανθρώπους 
απ’ ότι οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Υπάρχουν πολλές αναφορές 
στα Ευαγγέλια όπου ο Ιησούς έδειξε ότι ήξερε τι σκέφτονταν οι 
άνθρωποι εκείνη τη στιγμή (δείτε Μάρκ. 2/β’ 8), καθώς και όλη την 
ιστορία τους (Ιωάν. 4/δ’ 18). 
Διαβάστε Ψαλμ. 139/ρλθ’ 1-13. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού; 
..………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως είδαμε, ο Ιησούς ήξερε ποιες ήταν οι βαθύτερες ανάγκες των 
ανθρώπων, και αυτές τις ανάγκες κάλυπτε. Γνώριζε τις βαθύτερες 
ανάγκες τους. Αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην ιστορία του παρα-
λυτικού. Αν και ήταν εμφανές ότι χρειαζόταν σωματική θεραπεία, 
υπήρχε κάτι βαθύτερο, γι’ αυτό και πριν του πει ο Ιησούς πάρε το 
κρεβάτι σου και περπάτα, του είπε, «Τέκνον, συγκεχωρημέναι είναι 
εις σε αι αμαρτίαι σου» (Μάρκ. 2/β’ 5). 
Διαβάστε Μάρκ. 2/β’ 1-12. Ποια ήταν η ανάγκη αυτού του άνδρα 
πέρα από την εμφανή; Πώς μπορεί μία βαθύτερη ανάγκη να είναι 
το πρόβλημα όλων όσων προσπαθούμε να διακονήσουμε; 
..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς ήξερε ότι το ζήτημα δεν ήταν μόνο σωματικό. «Και όμως 
εκείνο που επιθυμούσε περισσότερο δεν ήταν τόσο η αποκατά-
σταση της υγείας του, όσο η ανακούφιση από το βάρος της αμαρ-
τίας. Αν μονάχα μπορούσε να ιδεί τον Ιησού, να λάβει τη διαβεβαί-
ωση της συγχώρησης και να συμφιλιωθεί με τον Ουρανό, θα ήταν 
ευχαριστημένος, είτε ζούσε είτε πέθαινε μετά, σύμφωνα με το θέ-
λημα του Θεού» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 236. 
Φυσικά, δεν είμαστε σε θέση να εισχωρήσουμε τόσο βαθιά όσο ο 
Ιησούς. Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως όλοι όσοι 
διακονούμε έχουν υποστεί τις συνέπειες της αμαρτίας. Όποια κι αν 
είναι η εμφανής ανάγκη τους, χρειάζονται την χάρη, την διαβεβαί-
ωση, την γνώση ότι υπάρχει ένας Θεός που τους αγαπάει, που 
πέθανε γι’ αυτούς και που επιθυμεί το καλό τους. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο λαχταράτε τη διαβεβαίωση της σωτηρίας 
και της γνώσης ότι ο Θεός σας αγαπάει. Πώς μπορείτε να βοηθή-
σετε και άλλους να έχουν την ίδια διαβεβαίωση και αγάπη; 
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Τετάρτη 24 Αυγούστου 
 

Η ΔΟΡΚΑΔΑ ΣΤΗΝ ΙΟΠΠΗ 
 

Διαβάστε Πράξ. 9/θ’ 36-42. Τι έκανε η Δορκάδα στην Ιόππη όταν 
ανακάλυψε τις ανάγκες που υπήρχαν; Στις Πράξ. 9/θ’ 41, τι δηλώ-
νει η φράση «και φωνάξας τους αγίους και τας χήρας»; 
…………………………………………………………………………… 
Η Δορκάδα ήταν μία δραστήρια μαθήτρια. «Και εν Ιόππη ήτο τις 
μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήτις διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς». 
Μπορεί κάποιος να πει, ότι στην πόλη σας υπάρχουν μαθητές (μέ-
λη) οι οποίοι είναι «πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών»; 
(Πράξ. 9/θ’ 36). Οι «άγιοι» είναι μέλη της εκκλησίας, οι «χήρες» 
μπορεί να είναι μέλη, μπορεί και όχι. Η Δορκάδα πιθανόν να βοη-
θούσε και τις δύο κατηγορίες. Το δικό σας πεδίο δράσης, η δική 
σας «Ιόππη», πρέπει να είναι μέσα και έξω από την εκκλησία σας. 
Το να φροντίζετε και εκείνους που είναι μέσα στην εκκλησία, είναι 
επίσης ένας δυνατός τρόπος ευαγγελισμού (δείτε Πράξ. 2/β’ 42-
47). Αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας μπορούν να πουν, «Βλέπετε 
πώς οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας ενδιαφέρονται και αγα-
πάνε ο ένας τον άλλον;» 
Διαβάστε Ιωάν. 13/ιγ’ 34,35 και Ιωάν. 15/ιε’ 12. Ποιο είναι το κοινό 
μήνυμα σ’ αυτά τα εδάφια και γιατί είναι τόσο σημαντικό για την 
εκκλησία να το ακολουθήσει; Γιατί, ωστόσο, μπορεί ορισμένες φο-
ρές να είναι δύσκολο να το ακολουθήσουμε; 
……………………………………………………………………………. 
Όταν σχεδιάζετε να υπηρετήσετε ανθρώπους εκτός της εκκλησίας, 
πρέπει να σκεφτείτε με ποιον τρόπο θα το κάνετε. 
Η Amy Sherman περιγράφει τρείς τρόπους που η εκκλησία μπορεί 
να διακονήσει στην κοινωνία: «(1) Καταφύγιο: Η εκκλησία δίνει έμ-
φαση στις ανάγκες που έχει η κοινωνία στην περιοχή της. Η γυναί-
κα με τη διακονία της στους ασθενείς του AIDS/HIV επέλεξε την 
κοινωνία γύρω της να είναι η δική της «Ιόππη». 
(2) Κηπουρός: Διακονίες που περιλαμβάνουν άτομα πέρα από την 
περιοχή της εκκλησίας, όπως οι κηπουροί βλέπουν τους κήπους 
τους μία προέκταση των σπιτιών τους. Ορισμένες φορές υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ των εκκλησιών για να διοργανωθεί μία διακονία 
μακριά από τις γειτονιές τους. Σε μία πόλη, κάποιες εκκλησίες συ-
νεργάσθηκαν ανοίγοντας ένα κατάστημα υγιεινών τροφών. Ως α-
ποτέλεσμα μία νέα εκκλησία άνοιξε σε εκείνη την περιοχή. (3) Βο-

σκός: Διακονία σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων αντί συγκεκρι-
μένης γεωγραφικής περιοχής.» Διασκευή από τον Ronald J. Sider, 
Churches That Make a Difference: Reaching Your Community with 
Good News and Good Works, σ. 146. 
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Πέμπτη 25 Αυγούστου 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
Παροιμίες 16/ις’ 3 

 
Μόλις η εκκλησία σας αποφασίσει το πώς θα υπηρετήσει στην κοι-
νωνία, είναι σημαντικό να ετοιμάσει ένα σχέδιο όπου όλα τα τμήμα-
τα της εκκλησίας θα μπορούν να εργαστούν για την υλοποίηση του 
οράματος. Μπορεί να μην έχετε «ηγετικό» ρόλο στην εκκλησία, 
ωστόσο μπορείτε να συμβάλλετε. Επίσης, είναι καλό όλα τα μέλη 
της εκκλησίας να κατανοήσουν αυτήν την διαδικασία, γιατί αυτή 
είναι η αποστολή της εκκλησίας σας στην κοινωνία. Το ιδανικό είναι 
η στρατηγική της εκκλησίας να βασίζεται σε τρεις πηγές: (1) στις 
αρχές της Αγίας Γραφής και του Πνεύματος της Προφητείας (2) στη 
γνώση των κοινωνικών αναγκών, (3) στη συμβολή του εκκλησιά-
σματος. Κάποιες εκκλησίες συνέλεξαν πληροφορίες από το εκκλη-
σίασμα, μέσα από σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν όλοι, και όλοι 
είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τα όνειρα και τις ιδέες τους για 
ευαγγελισμό και βελτίωση της εκκλησίας. 
Διαβάστε Λουκ. 14/ιδ’ 25-35. Τι σχέση έχει αυτή η περικοπή με την 
αφοσίωση και τον σχεδιασμό που χρειάζεται για την εκπλήρωση 
της αποστολής της εκκλησίας; 
..………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Καθώς αναλογίζεστε τη διαδικασία που χρειάζεται για την αποτε-
λεσματική κάλυψη των αναγκών της εκκλησίας, μπορεί να σκεφτεί-
τε: αυτό χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση. Συνήθως προτιμάμε το 
σύντομο δρόμο. Οι δύο παραβολές μάς προειδοποιούν για τον 
κίνδυνο να παίρνουμε ελαφρά τις ευθύνες της αποστολής και της 
μαθητείας. Μας θυμίζουν πόσο σημαντική είναι η ανάλυση και ο 
σχεδιασμός της αποστολής μας. Είναι θέμα καλής διαχείρισης. Η 
γεύση του αλατιού, στο Λουκ. 14/ιδ’ 34 αντιπροσωπεύει την αφο-
σίωση. Χωρίς αυτήν, η υπηρεσία και η μαθητεία μας είναι ανούσια 
και άσκοπη. Πρέπει να είμαστε πιστά αφοσιωμένοι στον Κύριο, 
γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να διακονήσουμε. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να εργαστείτε περισσότερο στην εκκλησία 
σχεδιάζοντας και οργανώνοντας από πριν τον τρόπο που θα προ-
σεγγίσετε την κοινωνία; 
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Παρασκευή 26 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 20:04’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Διαβάστε Δευτ. 15/ιε’ 11, Ιωβ 29/κθ’ 11-17, Παρ. 14/ιδ’ 31, 19/ιθ’ 
17, Πράξ. 3/γ’ 6, Ιακ. 1/α’ 27 – 2/β’ 5. 
Ο Παύλος, όπως και ο Ιησούς, προσπαθούσε να καλύψει τις ανά-
γκες των ανθρώπων. Αυτό φαίνεται στην ομιλία του στον Άρειο 
Πάγο. Στις Πράξ. 17/ιζ’ 23 βλέπουμε να συζητάει με τους σοφούς 
της πόλης και με τους περαστικούς στην αγορά, για τα είδωλα που 
κατέκλυζαν την πόλη. Ανακάλυψε τις ανάγκες και τα ζητήματα που 
τους απασχολούσαν. Πρόσεξε πως είχαν έναν βωμό αφιερωμένο 
στον άγνωστο Θεό, και εντόπισε την ανάγκη τους να γνωρίσουν 
τον Αληθινό Θεό και να σταματήσουν να λατρεύουν τα άχρηστα 
είδωλα. Έπειτα άρχισε να κηρύττει στη συναγωγή, όπου υπήρχαν 
Ιουδαίοι και Εθνικοί (Πραξ. 17/ιζ’ 17). Με άλλα λόγια, εκμεταλλεύ-
τηκε την ευκαιρία που του δόθηκε για να ευαγγελίσει. Ο Παύλος 
τους συναντούσε εκεί που ήταν, όπως μπορούμε να δούμε από το 
πώς μίλησε στους ανθρώπους όταν ήταν στη συναγωγή και στην 
αγορά. Οι άνθρωποι πίστευαν στην ύπαρξη κάποιας θεότητας και 
γι’ αυτό είχαν στήσει έναν βωμό με την επιγραφή στον «Αγνώστω 
Θεώ» (εδ. 23). Βασισμένος σ’ αυτό, ο Παύλος θέλησε να στρέψει 
την προσοχή τους στον Θεό, «τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε», 
(εδ. 23) αναφερόμενος σε έναν ποιητή τους, ο οποίος είχε γράψει 
κάτι σωστό: «Διότι και γένος είμεθα τούτου» (εδ. 28). Ξεκινώντας 
από εκεί, ήθελε να τους απομακρύνει από τα είδωλα και να τους 
οδηγήσει στον Ζωντανό Θεό, τον Ιησού, που αναστήθηκε από τους 
νεκρούς. Εν ολίγοις, ο Παύλος, πρώτα καθόρισε τις ανάγκες εκεί-
νων που ήθελε να προσεγγίσει, και έπειτα προσπάθησε να τις κα-
λύψει. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  «Εκείνος που δίδαξε το λαό πώς να εξασφαλίσουν την ειρήνη 
και την ευτυχία, ενδιαφερόταν εξίσου για τις προσωρινές όπως και 
για τις πνευματικές τους ανάγκες.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 339. Τι σημα-
ντικό μήνυμα μάς δίνεται όσον αφορά το γιατί πρέπει να φροντί-
ζουμε τις ανάγκες των άλλων; 
2.  Γιατί όταν σκεφτόμαστε τον ευαγγελισμό, δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος μας; Ποιος είναι ο απόλυτος στόχος 
μας; 
3.  Πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις παρεμβολές, όχι ως 
κάτι το ενοχλητικό, αλλά ως ευκαιρίες για διακονία; Πώς μας βοη-
θάει σ’ αυτό το θέμα το Γαλ. 2/β’ 20; 
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27 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

10. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλ' έτι μάλλον διήρχετο η φήμη περί αυτού, 
και συνηθροίζοντο όχλοι πολλοί, διά να ακούωσι και να θεραπεύ-
ωνται υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών.» Λουκάν 5/ε’ 15. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 15/ιε’ 6, Αρ. 
14/ιδ’ 11, Α’ Κορ. 3/γ’ 1-9, Δαν. 6/ς’ 1-3, Νεεμ. 2/β’ 1-9, Δευτ. 4/δ’ 
1-9, Πράξ. 2/β’ 42-47. 
 

Για πολλά χρόνια μία εκκλησία των Αντβεντιστών ετοίμαζε το πρω-
ινό της εβδομάδας για το δημοτικό σχολείο της περιοχής. Παρότι η 
χώρα αυτή δεν ήταν θρησκευόμενη, ψηφίστηκε ένας νόμος σύμ-
φωνα με τον οποίο επιδοτούταν τα δημόσια σχολεία ώστε να έχουν 
ιερέα, και το συγκεκριμένο σχολείο και η κοινότητα ζήτησαν από 
την εκκλησία των Αντβεντιστών να τους παρέχει έναν ποιμένα, ο 
οποίος καλούταν να βοηθήσει τα παιδιά στις φυσικές, συναισθημα-
τικές, και πνευματικές τους ανάγκες. Οι ευκαιρίες ήταν θαυμάσιες. 
«Απολαμβάνω την μοναδική και ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με την 
εκκλησία σας,» είπε ο διευθυντής του σχολείου στον ποιμένα της 
εκκλησίας, «και μακάρι και οι άλλες εκκλησίες να ασχοληθούν ό-
πως εσείς.» Όταν ο ποιμένας ολοκλήρωσε τη θητεία του και έπρε-
πε να φύγει, η κοινωνική λειτουργός του σχολείου ρώτησε εάν θα 
μπορούσε να έρθει στην εκκλησία το Σάββατο. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη των ανθρώπων που διακονούμε και θέλουμε να οδη-
γήσουμε στον Χριστό. 
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Κυριακή 28 Αυγούστου 
 

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

 
Ο Ιησούς ήθελε το καλό τους, τους έδειξε συμπάθεια διακονώντας 
τις ανάγκες τους και έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη τους. 
Η λέξη εμπιστοσύνη εμπεριέχει μέσα της τη λέξη «πίστη». Σε όλη 
την Αγία Γραφή χρησιμοποιούνται διάφορες λέξεις για να κατανοη-
θεί ο όρος πίστη. Στα Εβραϊκά, η βασική ρίζα για τη λέξη «πίστη» 
είναι amn, από την οποία προέρχεται η λέξη Αμήν. Έχει την έννοια 
της συνέχειας και της αξιοπιστίας. Δίνει την εντύπωση κάτι σταθε-
ρού το οποίο κάποιος μπορεί να πιστέψει και να εμπιστευθεί. Στα 
πλαίσια της σώζουσας πίστης στον Θεό, μεταφράζεται ως «πι-
στεύω» ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει την έννοια της «αλήθειας». 
Στα πλαίσια του παραδείγματος του Χριστού, έχουμε το είδος της 
εμπιστοσύνης που έρχεται από την ασάλευτη και σταθερή αφοσί-
ωση, που στην περίπτωση του Ιησού έρχεται μέσα από την ανάμι-
ξη Του με τους ανθρώπους, την συμπάθεια και την υπηρεσία Του 
προς αυτούς. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια τα οποία περιέχουν όλα μία λέξη 
που η ρίζα της είναι το amn (Γεν. 15/ιε’ 6, Αρ. 14/ιδ’ 11, Ησ. 7/ζ’ 9, 
Αββ. 2/β’ 4). Πώς αυτή χρησιμοποιείται στο κείμενο, και πώς περι-
λαμβάνει την ιδέα της πεποίθησης και της εμπιστοσύνης; 
………….…………………………………………………………………. 
………….…………………………………………………………………. 
Η λέξη «πίστις» περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, την απόλυτη σι-
γουριά, την αξιοπιστία και βεβαίωση. Στο παράδειγμα του Χριστού 
βλέπουμε πως η εμπιστοσύνη, η πίστη, και η βεβαιότητα, έρχονται 
ως ανταπόκριση της ανιδιοτελούς αφοσίωσής Του να αναμιχθεί με 
τους ανθρώπους, να συμπαθήσει μαζί τους και να τους υπηρετή-
σει. Είναι σημαντικό ότι στην Αγία Γραφή, όποτε αυτή η έννοια της 
πεποίθησης δίνεται στους ανθρώπους – για παράδειγμα η αυτο-
πεποίθηση ή η πεποίθηση σε ένα πρόσωπο – μπορεί να έχει αρ-
νητική σημασία (δείτε Μιχ. 7/ζ’ 5 και Ψαλμ. 118/ριη’ 9). Θετική ση-
μασία έχει μόνο όταν η πεποίθηση είναι στον Θεό. Εδώ, πρέπει να 
προσέξουμε. Ως ακόλουθοι του Ιησού καλούμαστε να ακολουθή-
σουμε το παράδειγμά Του στο να συναναστραφούμε, να συμπα-
θήσουμε με τους ανθρώπους, και να διακονήσουμε τις ανάγκες 
τους. Ωστόσο, όταν αυτοί που διακονούμε δείχνουν πεποίθηση σε 
εμάς, πρέπει να τους στρέψουμε προς τον Ιησού και σ’ όλα αυτά 
που έχει κάνει για εκείνους. 
ΣΚΕΨΗ: Αν κάποιος σας ρωτούσε, «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της αληθινής πίστης στον Θεό;» τι θα του απαντούσατε, και γιατί; 
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Δευτέρα 29 Αυγούστου  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
 

Μία εκκλησία των Αντβεντιστών στην Αφρική αναπτύσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς. Ποιο είναι το μυστικό της; Οι υπεύθυνοι της 
εκκλησίας αναφέρουν πως η ραγδαία ανάπτυξη συνδέεται με την 
ανιδιοτελή υπηρεσία των μελών προς τους ανθρώπους σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας τους. Η ευρεία εμπιστοσύνη στην εκκλη-
σία των Αντβεντιστών τράβηξε την προσοχή του προέδρου της 
χώρας, ο οποίος παρευρέθηκε σε μία μεγάλη συγκέντρωση της 
εκκλησίας και ευχαρίστησε προσωπικά τα μέλη της εκκλησίας για 
την υπηρεσία τους.  
Ως αντιπρόσωποι του Χριστού καλούμαστε να ακολουθούμε τα 
βήματά Του. Πρέπει, όπως ο Ιησούς, να κερδίσουμε την εμπιστο-
σύνη των ανθρώπων. Η εμπιστοσύνη και η πεποίθησή τους σ’ ε-
μάς πρέπει να στραφεί προς τον Ιησού. Εμείς είμαστε απλώς αρω-
γοί. Σε μας ελκύονται επειδή βλέπουν κάποια χαρακτηριστικά του 
Χριστού, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη, την στοργή, την αυταπάρνη-
ση για το καλό των άλλων. Ωστόσο, εάν μας εξετάσουν προσεκτι-
κά, επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, θα δουν πράγματα που δεν θα 
τους αρέσουν. Επομένως, πρέπει πάντα να τους στρέφουμε στον 
Ιησού, γιατί Αυτόν μόνο μπορούν να εμπιστευτούν ολοκληρωτικά. 
Όλοι εμείς, αργά ή γρήγορα, θα τους απογοητεύσουμε. 
Διαβάστε Α’ Κορ. 3/γ’ 1-9, 5/ε’ 1. Ποιο πρόβλημα της εκκλησίας 
αντιμετωπίζει εδώ ο Παύλος; Τι μαρτυρία θα έδιναν τα μέλη εάν 
έρχονταν επισκέπτες στην εκκλησία και έβλεπαν αυτήν την κατά-
σταση; 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
Φυσικά, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι ή να έχουμε μία τέλεια 
εκκλησία για να μπορέσουμε να διακονήσουμε τους άλλους. Πρέ-
πει όμως να επιδιώκουμε να είμαστε άνθρωποι εμπιστοσύνης που 
θα μπορεί κάποιος να βασιστεί σ’ εμάς. Και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο εάν ενδιαφερθούμε με αφοσίωση για τους ανθρώπους, όπως 
έκανε ο Ιησούς. Αναμφίβολα, πολλές διαμάχες στην εκκλησία θα 
αποφεύγονταν εάν τα μέλη εστίαζαν αποκλειστικά στη διακονία 
των αναγκών της κοινωνίας και στην εκδήλωση της αγάπης του 
Χριστού προς τους ανθρώπους.  
ΣΚΕΨΗ: Εάν υπάρχουν τακτικοί επισκέπτες στην εκκλησία σας, τι 
βλέπουν και τι είδους μαρτυρία δίνετε σ’ αυτούς; 
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Τρίτη 30 Αυγούστου 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Διαβάστε Παρ. 22/κβ’ 1. Πώς αυτή η έννοια σχετίζεται με την προ-
σέγγιση και την μαρτυρία μας στην κοινωνία; 
……….…………………………………………………………………… 
Τι είναι το «κοινωνικό κεφάλαιο»; Όταν κάνεις επενδύσεις σ’ έναν 
τραπεζικό λογαριασμό, η αξία του αυξάνεται. Το κοινωνικό κεφά-
λαιο περιλαμβάνει θετικές παραγωγικές σχέσεις που είναι το ίδιο 
πολύτιμες με τα λεφτά στην τράπεζα. Δείχνοντας τη συμπάθειά 
μας προς τους ηγέτες της κοινωνίας, και ζητώντας την καθοδήγησή 
τους για το ποιες είναι οι κοινωνικές ανάγκες και το πώς μπορούν 
να καλυφθούν, αναπτύσσεται μία σχέση μαζί τους. Αυτό είναι το 
κοινωνικό κεφάλαιο. Κάθε θετική εμπειρία μαζί τους είναι σαν μία 
επένδυση στη σχέση μας. Όσο το κοινωνικό μας κεφάλαιο αυξάνε-
ται, αυξάνεται και η αξία μας στα μάτια τους. Στο εγχειρίδιο της εκ-
κλησίας αναφέρεται ότι οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας 
«πρέπει να αναγνωρίζονται ως εξαιρετικοί πολίτες… που εργάζο-
νται για το κοινό καλό.» «Πρέπει να υποστηρίξουμε με την υπηρε-
σία και τα μέσα μας το κοινωνικό καλό, διατηρώντας μία ασυμβί-
βαστη στάση για το δίκαιο και το σωστό στα δημόσια ζητήματα, 
χωρίς ωστόσο να θυσιάσουμε την πίστη μας.» “Standards of Chris-
tian Living”, σ. 137,138. 
Εκτός από την επίγεια διακονία του Ιησού, στην Αγία Γραφή βρί-
σκουμε και άλλα παραδείγματα του τι μπορεί να γίνει όταν τα παι-
διά του Θεού αποκτούν «κοινωνικό κεφάλαιο». Διαβάστε τα παρα-
κάτω εδάφια και περιγράψτε τις θετικές σχέσεις που είχαν αυτοί οι 
Βιβλικοί χαρακτήρες και ποιο ήταν το αποτέλεσμα: 
Πράξ. 7/ζ’ 9,10, Γέν. 41/μα’ 38-45……………………………………... 
…………………………………………………………………………….. 
Δαν. 2/β’ 46-49, 6/ς’ 1-3………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Μπορεί να μην έχουμε τις θεαματικές διασώσεις και βιώματα που 
συναντάμε σ’ αυτές τις ιστορίες, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. 
Αυτοί οι άνδρες έδειξαν ισχυρή προσωπικότητα γεγονός που ε-
ντυπωσίασε τους γύρω τους. Η Ε. Χουάιτ στους Π.Π. σ. 
193,194,198 και στους Π.Β. σ. 435, αναφέρει πως οι παρακάτω 
αρετές αυτών των ευσεβών ανδρών κέρδισαν την εμπιστοσύνη 
των «ειδωλολατρών» γύρω τους: ευγένεια, αφοσίωση, σοφία, ευ-
θυκρισία, ικανότητες, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. 
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Τετάρτη 31 Αυγούστου 
 

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Οι εκκλησίες είναι μεγάλες εθελοντικές ομάδες που λειτουργούν με 
περιορισμένο προϋπολογισμό. Το κοινωνικό κεφάλαιο συμβάλλει 
στο να αυξηθεί η πιθανότητα να φθάσει η εκκλησία στους στόχους 
της. Στο παρελθόν σε ορισμένες χώρες υπήρχε η συνήθεια οι α-
γρότες να βοηθάνε άλλους αγρότες στο θέρος. Αυτό είναι ένα πα-
ράδειγμα κοινωνικού κεφαλαίου. Αν και κάθε περίπτωση είναι ξε-
χωριστή, εφόσον είναι εφικτό, μπορούμε να συνεργαστούμε και με 
άλλους για να φθάσουμε τους στόχους μας. 
Διαβάστε Νεεμ. 2/β’ 1-9. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ουρανό-
σταλτης εμπιστοσύνης που ο Βασιλιάς Αρταξέρξης είχε στο Νεεμί-
α; 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
«Τα μέσα που του έλειπαν, τα ζήτησε από εκείνους που ήταν σε 
θέση να τα χορηγήσουν. Και ο Κύριος περιμένει ακόμη να αγγίσει 
τις καρδιές εκείνων που είναι κάτοχοι των αγαθών Του για το έργο 
της αλήθειας. Όσοι εργάζονται γι’ Αυτόν, πρέπει να επωφελούνται 
από τη βοήθεια που Εκείνος παρακινεί τους ανθρώπους να προ-
σφέρουν… Μπορεί οι δωρητές να μη πιστεύουν στο Χριστό, μπο-
ρεί να μη γνωρίζουν το λόγο Του, αλλά αυτή δεν είναι αιτία για να 
απορρίπτονται οι δωρεές τους.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 439. 
Είναι συναρπαστικό ότι ο Θεός άγγιξε την καρδιά ειδωλολατρών 
για να βοηθήσουν στη διεκπεραίωση του έργου Του. Αυτό πρέπει 
να μας διδάξει ένα σημαντικό μάθημα: Στο βαθμό που μπορούμε, 
πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τους άλλους, 
ακόμη και με ανθρώπους που δεν έχουμε την ίδια πίστη, εάν είναι 
να βοηθήσει στο έργο του Χριστού. Αν και πρέπει να είμαστε προ-
σεκτικοί στις συμφωνίες που κάνουμε με τους άλλους, μπορούμε 
να συνεργαστούμε με εκείνους που διατίθενται να μας βοηθήσουν 
στο έργο μας για το καλό της κοινωνίας. Μπορεί η κυβέρνηση, ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις ή και πρόσωπα που έχουν εντυπωσιαστεί από 
το ανθρωπιστικό έργο μας να προσφέρουν την υποστήριξή τους. 
Δεν πρέπει ωστόσο να δεχτούμε ή να απορρίψουμε βιαστικά αυτήν 
την προσφορά. Πρέπει να προσευχηθούμε και να εξετάσουμε 
προσεκτικά τα δεδομένα προτού πάρουμε την οποιαδήποτε από-
φαση. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να έχουμε «κοινωνικό κεφάλαιο» που θα 
έχει πλεονεκτήματα όχι μόνο σε μας αλλά και στους άλλους; 
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Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 
 

«ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» 
 

Αναμφίβολα έχουμε ευλογηθεί με πολύ φως από τον Κύριο. Αυτό 
το φως δεν έχει να κάνει μόνο με τη θεολογία, την κατανόηση δη-
λαδή σε θέματα όπως η Σταύρωση, το Αγιαστήριο, η κατάσταση 
των νεκρών, το Σάββατο, η Μεγάλη Διαμάχη, τα οποία είναι ιδιαί-
τερες ευλογίες. Καθώς σκεφτόμαστε το φως που μας έχει δοθεί 
πάνω σε θέματα υγείας, βλέπουμε πόσο πολλά έχουμε να προ-
σφέρουμε στους γύρω μας. 
Για την ακρίβεια, το μήνυμα της υγείας μπορεί να γίνει το σημείο 
επαφής στο να προσεγγίσουμε την κοινωνία μας. Άλλωστε, ακόμη 
και άτομα που δεν ενδιαφέρονται για τα πιστεύω μας νοιάζονται για 
την υγεία τους. Τι μεγάλη ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό που μας 
έχει δοθεί! Όπως είδαμε, ο Ιησούς είπε: «Εις τον οποίον εδόθη πο-
λύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού, και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, 
περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρ' αυτού» (Λουκ. 12/ιβ’ 48). 
Και αναμφίβολα σ’ εμάς έχει δοθεί πολύ. 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 1-9. Τι λέει ο Κύριος στο λαό Του, και πώς αυ-
τή η αρχή βρίσκει εφαρμογή σ’ εμάς, συμπεριλαμβανομένου και 
του ότι ο Κύριος τούς ζήτησε να δείξουν υπακοή σε ό,τι τους πρό-
σταξε; 
………………………………………………………………………...…... 
………………………………………………………………………...…... 
Πριν από μερικά χρόνια τα μέλη μιας εκκλησίας Αντβεντιστών κλή-
θηκαν να αναρωτηθούν το εξής: Θα καταλάβαινε η γειτονιά την 
απουσία μας εάν μέσα σε μία νύχτα εξαφανιζόμασταν; Η απάντη-
ση ήταν απλή. Όχι, η απουσία τους δεν θα ήταν αισθητή. Η κοινω-
νία δεν στηριζόταν καθόλου σ’ αυτούς. Επειδή η απάντηση δεν 
τους άρεσε, αποφάσισαν να σταματήσουν να υψώνουν τείχη, και 
να αρχίσουν να χτίζουν γέφυρες. Όντας προσεκτικοί στο να μη 
συμβιβάσουν με κανέναν τρόπο την αλήθεια, συνεργάστηκαν με 
διάφορες οργανώσεις που έκαναν ήδη το έργο του Θεού. Η δέ-
σμευσή τους μ’ αυτές τις οργανώσεις ήταν μακροπρόθεσμη και όχι 
για ένα μόνο πρόγραμμα. Έτσι, βοήθησαν σημαντικά στην κοινω-
νία, και φυσικά, ο κόσμος άρχισε να βλέπει διαφορετικά την εκκλη-
σία. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 2/β’ 42-47. Τι έκανε η πρώτη εκκλησία 
και βρήκε «χάριν ενώπιον όλου του λαού»; (Πράξ. 2/β’ 47) Συγκρί-
νετε τις αξίες που είχε η πρώτη εκκλησία με τις αξίες της δικής σας 
εκκλησίας. 
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Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:54’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Διαβάστε Μαρκ. 5/ε’ 18-20, Λουκ. 8/η’ 38,39, Πράξ. 5/ε’ 12-16. 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 1-9, Ζ.Χ. σ. 482-487. 
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που η εκκλησία σας μπορεί να συνεργα-
στεί με άλλες εκκλησίες και οργανώσεις για το καλό της κοινωνίας. 
Είναι σημαντικό η τοπική εκκλησία να ανακαλύψει τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας, και εφόσον είναι δυνατό, να συνεργαστεί αρμο-
νικά με άλλους φορείς για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεν 
υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη της 
κοινωνίας, ή ακόμη και άλλων εκκλησιών. Με την αμοιβαία εμπι-
στοσύνη μεταξύ εκκλησίας και τοπικής κοινωνίας, θέτονται τα θε-
μέλια για να προχωρήσουμε μπροστά ακολουθώντας τον Ιησού, 
γιατί «το έργο αυτό, δεν θα μείνει, δεν μπορεί να μείνει ατελεσφό-
ρητο». Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 109. Ο Θεός μόνο ξέρει πόσοι έχουν ήδη 
ελκυστεί ή πρόκειται να ελκυστούν, από το καλό που γίνεται σ’ ό-
σους έχουν ανάγκη. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς συμβαδίζει η ιδέα του να κάνουμε το καλό και να έχουμε 
καλό όνομα στην κοινωνία με την προειδοποίηση του Ιησού στο 
Ματθ. 10/ι’ 22; Πώς μπορούμε να εργαστούμε μ’ αυτήν την, όπως 
δείχνει, έντονη αντίθεση; 
2.  Πώς είναι η αληθινή πίστη; Εάν έχουμε πραγματικά σώζουσα 
πίστη στον Ιησού, σε τι θα διαφέρουμε από εκείνους που δεν έ-
χουν; 
3.  Το θέμα των δώρων από άλλους, έξω από την εκκλησία είναι 
κάτι που πρέπει να σκεφθούμε προσεκτικά. Όπως είδαμε και η Ε. 
Χουάιτ ήταν θετική με την αποδοχή δώρων ακόμη και από εκείνους 
που δεν πιστεύουν στον Ιησού. Ωστόσο, στο βιβλίο της «Ζωή και 
Υγεία» (σ. 309-311) είναι αυστηρή προς τις εκκλησίες που δέχτη-
καν χρήματα από ανθρώπους που εμπορεύονταν οινοπνευματώδη 
ποτά ή εμπλέκονταν σε παράνομες πράξεις. Πώς μπορούμε να 
ξέρουμε το σωστό από το λάθος, όσον αφορά το από ποιους μπο-
ρούμε να δεχθούμε χρήματα ή με ποιους να συνεργαστούμε, ακό-
μη κι αν είναι για καλό σκοπό; 



 
76

3 Σεπτεμβρίου – 9 Σεπτεμβρίου                 Σάββατο απόγευμα 
 

11. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ, «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ» 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ξένον όμως δεν θέλουσιν ακολουθήσει, αλ-
λά θέλουσι φύγει απ' αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνήν των 
ξένων.» Ιωάννην 10/ι’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωάν. 10/ι’ 1-5, 
16, Λουκ. 9/θ’ 2, Αποκ. 14/ιδ’ 6,7, Λουκ. 19/ιθ’ 1-10, Πράξ. 26/κς’ 
11-27, Αποκ. 3/γ’ 20. 
 
Το 362 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιουλιανός ξεκίνησε μία εκ-
στρατεία για την αναβίωση της ειδωλολατρίας. Ο Χριστιανισμός 
εξαπλωνόταν με γρήγορους ρυθμούς σε όλη την αυτοκρατορία, 
γεγονός που ανησύχησε τους ειδωλολάτρες ηγέτες. Η συμβουλή 
του Ιουλιανού σε έναν από τους βασικούς ιερείς της ειδωλολατρίας, 
εκφράζει την ανησυχία του και μας εξηγεί εν μέρει την ταχεία εξά-
πλωση του Χριστιανισμού: «Νομίζω πως οι βέβηλοι Γαλιλαίοι 
(Χριστιανοί) παρατήρησαν ότι οι φτωχοί αμελήθηκαν από τους (ει-
δωλολάτρες) ιερείς, και αφιερώθηκαν στην φιλανθρωπία… Δεν 
υποστήριξαν μόνο τους δικούς τους φτωχούς αλλά και τους δικούς 
μας. Όλοι βλέπουν ότι οι δικοί μας δεν βοηθήθηκαν από εμάς.» 
Rodney Stark, Cities of God, σ. 31. 
Οι Ρωμαίοι πίστευαν πως ο Χριστιανισμός θα αφανιζόταν με τον 
θάνατο του αρχηγού τους, του Ιησού Χριστού. Αντιθέτως, ακόμη 
και Ρωμαίοι πολίτες ακολουθούσαν τον Ιησού. Πώς εξήγησαν αυτό 
το «πρόβλημα»; Οι ακόλουθοι του Ιησού εκδήλωναν την αγάπη 
Του καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων γύρω τους. 
Αυτό έκανε ο Ιησούς όσο ήταν στη γη, και αυτό κλήθηκαν να κά-
νουν και οι ακόλουθοί Του. 
Και αυτός ήταν ο λόγος που έκανε πολλούς να ακολουθήσουν τον 
Ιησού. 
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Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 
 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ 
 

Διαβάστε Ιωάν. 10/ι’ 1-5, 16. Πώς αυτά τα εδάφια δείχνουν πόσο 
σημαντικό είναι εμείς, ως αντιπρόσωποι του Ιησού, να έχουμε μία 
θετική σχέση αγάπης με τους ανθρώπους που θέλουμε να οδηγή-
σουμε σ’ Εκείνον; Πώς μπορούμε να τους διδάξουμε να ακούνε την 
φωνή Του; 
……………………………………………………………………………. 
Ο ψίθυρος του φίλου είναι πιο δυνατός για να ελκύσει ανθρώπους 
στον Ιησού από ότι η κραυγή ενός ξένου. Όταν κάνουμε φίλους 
μάς εμπιστεύονται, ο Καλός Ποιμένας (Ιωάν. 10/ι’ 11,14) εργάζεται 
μέσα από εμάς για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να 
ακούσουν, να γνωρίσουν, και να ακολουθήσουν την φωνή Του. 
Φυσικά, σημαντικό είναι πρώτα να γνωρίσουμε εμείς την φωνή του 
Ιησού πριν προσπαθήσουμε να την διδάξουμε στους άλλους. 
Χρειαζόμαστε την δοσμένη από τον Θεό ικανότητα διάκρισης για 
να μπορέσουμε να την ξεχωρίσουμε από την απατηλή φωνή του 
Σατανά. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ύπαρξη της Μεγάλης Δι-
αμάχης και ότι έχουμε έναν εχθρό που προσπαθεί με όλες του τις 
δυνάμεις να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να αποκτήσουν 
μία σώζουσα σχέση με τον Ιησού. Μπορούμε να γίνουμε τα μέσα 
που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να γνωρίσουν την φωνή Του. 
Εκείνος μιλάει μέσω της φύσης (παρά τις καταστροφές που προ-
κλήθηκαν από την Πτώση), μέσω της επιρροής του Αγίου Πνεύμα-
τος, μέσω θεοσεβών ανθρώπων, και μέσω του Λόγου Του. (Δείτε 
Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 69-75.) Όσο γνωρίζουμε και υπακούμε σ’ αυτήν 
την φωνή, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Το τελευ-
ταίο πράγμα που θέλουμε είναι να γίνουμε τυφλοί που οδηγούν 
τυφλούς (δείτε Ματθ. 15/ιε’ 14). Γιατί ο Ιησούς έλκυε τόσο έντονα 
τους ανθρώπους προς Αυτόν; Επειδή η ανιδιοτελής προσφορά 
πάντοτε έλκει. Όταν παραμερίζουμε το εγώ και αφηνόμαστε στην 
υπηρεσία Του ώστε να ζήσει Εκείνος μέσα από εμάς, οι άλλοι θα 
ελκυστούν από την κλήση του Χριστού σε εμάς. Ως αντιπρόσωποι 
του Καλού Ποιμένα πρέπει να αντανακλούμε τα χαρακτηριστικά 
της διακονίας Του καθώς καλούμε τους ανθρώπους να Τον ακο-
λουθήσουν. Η αυθεντικότητα του λόγου, καθώς και η ειλικρινής 
υπηρεσία που αντικατοπτρίζει την εξιλεωτική αγάπη του Ιησού, 
ανοίγει τα αυτιά εκείνων που υπηρετούμε και γκρεμίζει τα εμπόδια 
μεταξύ της εκκλησίας και της κοινωνίας. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους να ακούσουν 
την φωνή του Ποιμένα; 
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Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 
 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ 

 
Διαβάστε Λουκ. 19/ιθ’ 10, Μάρκ. 1/α’ 17, Λουκ. 9/θ’ 2 και Αποκ. 
14/ιδ’ 6,7. Τι κοινό έχουν όλα αυτά τα εδάφια; Τι μας λένε να κά-
νουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Για χρόνια μία συνάθροιση Αντβεντιστών προσευχόταν, «Κύριε, σε 
παρακαλούμε φέρε τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας στην 
εκκλησία Σου, σε Σένα» – σαν να είναι η εκκλησία ένας τεράστιος 
μαγνήτης που θα έλκυε ξαφνικά τους ανθρώπους. Είναι αλήθεια 
πως μερικές φορές οι άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία αναζητώ-
ντας τον Θεό, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς κάτι. Τι γίνεται όμως 
όταν τα χρόνια περνάνε και κανείς δεν έρχεται στην εκκλησία; Εάν 
απλώς μόνο προσευχόμαστε να έρθουν οι άνθρωποι, τότε δεν α-
κολουθούμε τη μέθοδο του Ιησού για την σωτηρία ψυχών. Εκείνος 
συναναστράφηκε, κοινωνικοποιήθηκε, και αναζήτησε ανθρώπους 
για να σώσει. «Δεν πρέπει να περιμένουμε οι ψυχές να έρθουν σε 
μας, εμείς πρέπει να τις αναζητήσουμε εκεί που βρίσκονται… Το 
ευαγγέλιο δεν θα φτάσει στα πλήθη αν εμείς δεν τους το φέρουμε.» 
Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 175. 
Την ιδέα της αναζήτησης τη συναντάμε σε διάφορες μεταφορές: 
1. Ο βοσκός αφήνει τα 99 πρόβατα για να ψάξει το ένα που έχει 
χαθεί (δείτε Ματθ. 18/ιη’ 10-14). Ο Ιησούς λέει αυτήν την παραβολή 
στα πλαίσια της παρότρυνσής Του για την φροντίδα και την προ-
στασία των «μικρών τούτων» από την αμαρτία. Τα «μικρά» μπορεί 
να είναι παιδιά ή και οι νεοφώτιστοι Χριστιανοί. Εάν περιπλανού-
νται στον κόσμο, πρέπει όπως ο Ιησούς να τους αναζητήσουμε και 
με αγάπη να τους οδηγήσουμε πίσω σ’ Αυτόν. Το μήνυμα εδώ εί-
ναι παρόμοιο με αυτό των παραπάνω εδαφίων: πρέπει να είμαστε 
πολλοί δραστήριοι στην αναζήτηση του απολωλός. Πρέπει να 
προσπαθούμε να τους προσεγγίσουμε. Σπάνια θα έρθει κάποιος 
να μας πει, «Δίδαξε με για τον Θεό, για τη σωτηρία και την αλήθει-
α», αυτό δεν είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. 
2. «Μόνο η μέθοδος του Χριστού», για την προσέγγιση του απο-
λωλός είναι ένα έργο που «δεν θα μείνει, δεν μπορεί να μείνει ατε-
λεσφόρητο». Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 109. Μήπως εστιάζουμε μόνο στα 
«χαμηλά φρούτα», δηλαδή στους Χριστιανούς άλλων δογμάτων; Τι 
κάνουμε με τα «φρούτα που είναι ψηλά» - τους άθεους, τους Μου-
σουλμάνους, τους Εβραίους, τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές και 
όλους τους υπόλοιπους; Δεν θα πρέπει να μοιραστούμε την πίστη 
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μας για τον Ιησού ακόμη και με εκείνους που έχουν διαφορετικές 
θρησκευτικές απόψεις; 
 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΓΕΦΥΡΑ 
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκκλησία μπορεί να κάνει προγράμ-
ματα για την κοινωνία σε τομείς όπως, υγεία, οικογένεια, οικονομι-
κή διαχείριση, διαχείριση θυμού κ.α. Γεννάται όμως το ερώτημα: 
Ποια είναι η γέφυρα που θα τους φέρει στο στάδιο «Ακολούθει 
μοι»; Ποιος είναι η γέφυρα; Η απάντηση είναι, Εμείς! «Το δυναμι-
κότερο επιχείρημα για την επιτυχία του ευαγγελίου είναι ο Χριστια-
νός που αγαπά και αγαπιέται.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 443. Οι εκκλησί-
ες που καταφέρνουν να έχουν επισκέπτες σε κάθε εκδήλωση και 
πρόγραμμα είναι ευλογημένες με μέλη που ειλικρινά αγαπάνε τον 
Θεό και θέλουν να αναπτύσσουν φιλίες που διαρκούν. Από την 
άλλη, τα μέλη της εκκλησίας που δεν είναι προσεκτικά στον τρόπο 
που προσεγγίζουν τους επισκέπτες ή που είναι αδιάφοροι απένα-
ντί τους, μπορεί να έχουν αρνητική επιρροή στην προσπάθεια της 
εκκλησίας. «Ο Κύριος δεν εργάζεται τώρα για να φέρει πολλές ψυ-
χές στην αλήθεια, εξαιτίας των μελών της εκκλησίας που δεν έχουν 
αναγεννηθεί αλλά και εξαιτίας εκείνων που αν και κάποτε είχαν 
αναγεννηθεί, τώρα έχουν ατονήσει πνευματικά. Πώς θα επηρεά-
σουν αυτά τα μέλη τους νέοκατήχητους; Δεν θα επηρεάσουν το 
Θεϊκό μήνυμα που ο λαός Του πρέπει να φέρει;» Ε. Χουάιτ, Testi-
monies for the Church, τομ. 6, σ. 371. 
Διαβάστε Λουκ. 19/ιθ’ 1-10. Γιατί ο Ζακχαίος θεώρησε απαραίτητο 
να σκαρφαλώσει σ’ ένα δέντρο για να δει τον Ιησού; Τι πνευματικά 
διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από αυτήν την ιστορία; 
..…………………………………………………………………………... 
Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν αυτοί που εμπόδιζαν την προσέ-
λευσή του στον Ιησού, είχαν αντιληφθεί το ειλικρινές ενδιαφέρον 
του Ζακχαίου και είχαν προσκαλέσει οι ίδιοι αυτόν τον «αμαρτωλό» 
να πάει στον Σωτήρα. Εφόσον γνωρίζουμε την αγάπη και την χάρη 
του Θεού για αμαρτωλούς όπως εμείς, θα αναζητήσουμε με ζήλο 
εκείνους που βρίσκονται έξω στο πλήθος και τους λείπει το πνευ-
ματικό ανάστημα, ώστε με στοργή να τους οδηγήσουμε στον Χρι-
στό. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς συμπεριφέρεστε στα νέα πρόσωπα της εκκλησίας; 
Πηγαίνετε να τους μιλήσετε ή τους αγνοείται επειδή πιστεύετε πως 
κάποιος άλλος θα ενδιαφερθεί να τους βοηθήσει; Τι δείχνει η απά-
ντησή σας για εσάς και για τι αλλαγές πρέπει να κάνετε; 
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Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΕΝΤΟΛΗ 
 

Ο Ιησούς και οι μαθητές Του θεράπευαν, και στη συνέχεια έστρε-
φαν την προσοχή των ανθρώπων στα αιώνια ζητήματα. (Δείτε Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 3.). Η μέθοδος του Ιησού για ευαγγελισμό ήταν να 
αγγίξει τους ανθρώπους σε σημεία όπου είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. 
Αυτό είναι το ιατρικό ιεραποστολικό έργο. Ο Χριστός δεν έμενε ικα-
νοποιημένος μόνο με την σωματική τους θεραπεία. Στόχος είναι η 
αιώνια ζωή. Το ιατρικό ιεραποστολικό έργο μπορεί να μη ξεκινήσει 
με εκείνους που ξέρουμε ότι ακολουθούν τον Ιησού, παρότι γνωρί-
ζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Από την αγάπη μας για 
τους ανθρώπους θα θέλουμε να τους προσφέρουμε ό,τι ο Κύριος 
προσφέρει. Μπορεί όμως να πείτε, «Μπορώ να κάνω το πρώτο 
μέρος της μεθόδου του Ιησού, δεν μπορώ όμως να κάνω και το 
δεύτερο μέρος, της εντολής ‘‘Ακολούθει μοι’’. Δεν είναι το χάρισμά 
μου.» Εάν κάνετε το πρώτο μέρος θα εκπλαγείτε με το πόσο εύκο-
λα μπορείτε να δώσετε την μαρτυρία σας για τον Ιησού – θα είναι 
τόσο φυσικό και εύκολο επειδή έχετε ήδη κάνει την «προεργασία» 
στο έδαφος της καρδιάς τους. Καθώς γνωρίζετε καλύτερα τα πρό-
σωπα που υπηρετείτε, ετοιμαστείτε για τις ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται για να μοιραστείτε την πίστη σας και την μαρτυρία σας 
για τον Κύριο. Αναζητήστε ευκαιρίες να ανοίξετε πνευματικές συζη-
τήσεις. Ρωτήστε τους νέους σας φίλους για την οικογένειά τους, το 
επάγγελμα και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Έτσι, ανοίγετε 
το δρόμο για να δώσετε την προσωπική σας μαρτυρία. Για την α-
κρίβεια, οι προσωπικές μαρτυρίες είναι οι δυνατότερες μαρτυρίες 
γιατί είναι η πιο καλή μέθοδος. Δεν κηρύττετε, αλλά αισθάνονται ότι 
τους λέτε μία ιστορία, και όλοι πρέπει να έχουμε τη δική μας προ-
σωπική ιστορία για το τι έκανε ο Ιησούς στη ζωή μας.  
Διαβάστε Πράξ. 26/κς’ 11-27 την προσωπική μαρτυρία του Παύλου 
στον βασιλιά Αγρίππα. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν, για το 
πώς να δώσουμε την μαρτυρία μας στους άλλους για τον Ιησού; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Προσέξτε τα διάφορα στάδια. Ο Παύλος ανέφερε το πώς ήταν πριν 
γνωρίσει τον Κύριο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εμπειρία που 
τον άλλαξε, και τέλος είπε τι έκανε μετά ο Θεός στη ζωή του. Εκεί-
νη τη στιγμή έκανε και την έκκληση. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η δική μας ιστορία με τον Ιησού και πώς μπο-
ρούμε να μάθουμε να την μοιραζόμαστε με τους άλλους; 
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Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 
 

«ΖΗΤΕΙΤΕ, ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΥΡΕΙ» 
 

Διαβάστε Αποκ. 3/γ’ 20, Ματθ. 7/ζ’ 7,8 και Ιωάν. 1/α’ 12. Πώς συν-
δέονται αυτά τα εδάφια και ποια είναι η σημασία του να ζητάς και 
να βρίσκεις τον Κύριο; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
Σ’ αυτά τα εδάφια βλέπουμε πως οι άνθρωποι πρέπει να αιτούν, 
να ζητούν και να είναι δεκτικοί ως προς τον Ιησού. Την ίδια στιγμή, 
στην Αποκ. 3/γ’ 20 ο Ιησούς παρουσιάζεται να στέκεται και να χτυ-
πά την πόρτα περιμένοντας να πάρει την άδεια για να μπει μέσα. 
Αυτές οι εικόνες δεν είναι αντιφατικές. Μέσω της δύναμης του Αγί-
ου Πνεύματος, ο Κύριος εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων 
ελκύοντάς τους σ’ Αυτόν, ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν επίγνωση ότι 
αυτό συμβαίνει. Συχνά αναζητούν κάτι που η ζωή δεν μπορεί να 
τους προσφέρει. Τι προνόμιο είναι αυτό που έχουμε, να μπορούμε 
να τους δείξουμε τη σωστή κατεύθυνση και να τους βοηθήσουμε 
να δουν τι είναι αυτό που αναζητούν. Το γεγονός είναι ότι μέσα 
από εμάς, ο Ιησούς μπορεί να χτυπήσει την «πόρτα» της καρδιάς 
των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας και όποιος «ανοίξει την 
πόρτα» και Τον δεχτεί, θα ευλογηθεί (Αποκ. 3/γ’ 20, Ιωάν. 1/α’ 12). 
Επίσης, ο Ιησούς καλεί τους ακολούθους Του να αιτήσουν, να ζη-
τήσουν και να κτυπήσουν την πόρτα Του για να λάβουν «καλάς 
δόσεις» της βασιλείας Του (Ματθ. 7/ζ’ 7,8,11).  
Μόλις το Άγιο Πνεύμα σας δείξει ότι κάποιος είναι έτοιμος να «α-
νοίξει την πόρτα» στον Χριστό, ρωτήστε, «Θέλεις να προσευχηθείς 
μαζί μου να λάβεις τον Ιησού Χριστό και να γίνεις μέλος της οικο-
γένειάς Του;» Παρακάτω, δίνεται ένα υπόδειγμα προσευχής: «Κύ-
ριε, Ιησού Χριστέ, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός και χρειάζομαι τη συγ-
χώρησή Σου. Πιστεύω ότι πέθανες για τις αμαρτίες μου. Θέλω να 
απαλλαχθώ από τις αμαρτίες μου. Σε προσκαλώ να έρθεις στην 
καρδιά και στη ζωή μου. Θέλω να σε εμπιστευτώ και να σε ακο-
λουθήσω ως Κύριο και Σωτήρα μου. Στο όνομα του Ιησού, αμήν.» 
Χρειαζόμαστε την δοσμένη από τον Θεό ικανότητα διάκρισης για 
να καταλάβουμε πότε πρέπει να κάνουμε την κλήση. Ενώ υπάρχει 
ο κίνδυνος να είμαστε παρορμητικοί, την ίδια στιγμή υπάρχει και ο 
κίνδυνος να μην είμαστε αρκετά δραστήριοι. Ορισμένες φορές οι 
άνθρωποι χρειάζονται μία σταθερή και με αγάπη ώθηση για να 
επιλέξουν τον Κύριο. Έχουμε την ιερή ευθύνη να τους βοηθήσουμε 
να επιλέξουν μεταξύ της αιώνιας απώλειας και της αιώνιας ζωής. 
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Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου                       Δύση ηλίου: 19:43’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 

Διαβάστε Ψαλμ. 77/οζ’ 20, Ωσ. 11/ια’ 4, Β’ Κορ. 5/ε’ 11-21. Διαβά-
στε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 105-129, 442,443, Λ.Ζ. σ. 137-148, 161-166. 
 

Κάποτε ήταν ένας νέος που αγαπούσε τον Κύριο και ήθελε να μι-
λήσει στους άλλους για τον Ιησού. Ήταν ένας χαρισματικός και δυ-
ναμικός μάρτυρας. Οι άνθρωποι χαίρονταν να τον ακούνε να μιλά-
ει. Ωστόσο, υπήρχε ένα πρόβλημα: Φοβόταν να ζητήσει από τους 
ανθρώπους να αφοσιωθούν στον Ιησού. Αυτό εξέπληττε τα άλλα 
μέλη γιατί σε όλα τα άλλα σημεία έδειχνε θαρραλέος, και τόσο 
πρόθυμος να μιλήσει ανοικτά για την πίστη του. Όταν τον ρώτη-
σαν, είπε πως δεν ήταν αυτό το χάρισμά του. Του άρεσε να ρίχνει 
τον σπόρο, αλλά άφηνε στους άλλους τον θερισμό. Αργότερα ό-
μως, ομολόγησε ότι αυτό που φοβόταν ήταν η απόρριψη. Πάντα 
αισθανόταν ότι ήταν ανεπαρκής μάρτυρας για τον Κύριο (πράγμα 
το οποίο είναι καλό), και γι’ αυτό φοβόταν πως οι άνθρωποι δεν θα 
θέλανε να αφοσιωθούν στον Θεό αν τους ζητούσε να το κάνουν. 
Κάποια μέλη, του εξήγησαν πως η μαρτυρία δεν έχει να κάνει με 
εμάς, αλλά με τον Ιησού. Ποτέ δεν θα γίνουμε τέλειοι μάρτυρες. 
Ενώ μπορούμε με προσευχή και αγάπη να στρέφουμε τους αν-
θρώπους στον Ιησού, δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο του Αγίου 
Πνεύματος, μέσω του Οποίου μόνο μπορεί να έρθει πνευματική 
αφύπνιση και αλλαγή. Εμείς μπορούμε να γίνουμε τα ανθρώπινα 
μόνο μέσα της αγάπης του Χριστού για τους άλλους. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι θα λέγατε σε κάποιον που φοβάται να πει στους ανθρώπους 
να αφοσιωθούν στον Ιησού; 
2.  Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 9. Πώς αυτό το εδάφιο μάς βοηθάει να κα-
ταλάβουμε ότι ο Ιησούς θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν; 
3.  Πόσο φιλική είναι η εκκλησία σας προς τους επισκέπτες; Τι θα 
μπορούσατε να βελτιώσετε στη στάση σας προς αυτούς; 
4.  Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος από τον δρόμο μπή-
κε στην εκκλησία; Πώς ανταποκρίθηκε το εκκλησίασμα; 
5.  Μοιραστείτε στην τάξη την προσωπική σας μαρτυρία πνευμα-
τικής αφύπνισης. Πώς θα μπορούσατε να την χρησιμοποιήσετε για 
μαρτυρία στους άλλους;  
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10 Σεπτεμβρίου – 16 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 
 

12. ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟ ΚΑΙΡΟ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ζητήσατε την ειρήνην της πόλεως, όπου 
εγώ σας έκαμον να φερθήτε αιχμάλωτοι, και προσεύχεσθε υπέρ 
αυτής προς τον Κύριον· διότι εν τη ειρήνη αυτής θέλετε έχει ειρή-
νην.» Ιερεμίας 29/κθ’ 7. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Πράξ. 18/ιη’ 1-
28, Έξ. 2/β’ 23-25, Ματθ. 13/ιγ’ 3-9, 18-23, Ιωάν. 15/ιε’ 12,13, Β’ 
Πέτρ. 3/γ’ 9. 
 
Το μήνυμα της τριπλής αγγελίας καλεί να κηρυχθεί το ευαγγέλιο 
«εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν» (Αποκ. 14/ιδ’ 6). 
Έτσι, το ευαγγέλιο πρέπει να φθάσει όπου υπάρχουν άνθρωποι. 
Για την ακρίβεια, το 2007 τονίστηκε η ανάγκη να γίνει έργο στις 
πόλεις, όταν μετά από στατιστικές έρευνες των Ενωμένων Εθνών 
βρέθηκε πως, στην πλειοψηφία τους, οι άνθρωποι κατοικούν στις 
πρωτεύουσες. Σήμερα, η διακονία στις πόλεις αποτελεί το κεντρικό 
θέμα της ευαγγελιστικής προσπάθειας της εκκλησίας των Αντβε-
ντιστών της Εβδόμης Ημέρας. 
Σε πολλά έθνη, η ευαγγελιστική προσέγγιση της εκκλησίας είχε 
θετικότερα αποτελέσματα στις μικρές πόλεις και στις επαρχίες γύ-
ρω από τις εκάστοτε πρωτεύουσες. Έρευνες έδειξαν ότι σε σημα-
ντικές αστικές περιοχές οι κάτοικοι δεν έχουν ακούσει ξανά για την 
εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, και έτσι δεν έ-
χουν ακούσει για την τριπλή αγγελία.  
Επομένως, είναι φανερό ότι για να κηρύξουμε στον κόσμο πρέπει 
να εργαστούμε στις πόλεις. 
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Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

 
Στις πόλεις υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, εθνικότητες, γλώσσες, 
και θρησκείες. Συνήθως, κάθε πολιτισμική ομάδα έχει το δικός της 
«τετράγωνο», τη δική της καθορισμένη περιοχή. Με τον καιρό ό-
μως, στις αστικές περιοχές, όλων των ειδών άνθρωποι μένουν ο 
ένας δίπλα στον άλλον. Αυτή η πολιτισμική πραγματικότητα δημι-
ουργεί κινδύνους και περιπλέκει καταστάσεις, μπορεί όμως την ίδια 
στιγμή να προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες για ευαγγελισμό. Οι άν-
θρωποι είναι πιο ανοικτοί σε νέες ιδέες, και πιο δεκτικοί να ακού-
σουν για νέες θρησκείες, οι οποίες συχνά υπάρχουν στους πιο πα-
ραδοσιακούς πολιτισμούς που βρίσκονται έξω από τις πόλεις. Η 
πόλη προσφέρει δυνατότητες σε πολλούς ανθρώπους που διαφο-
ρετικά μπορεί και να μην είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το μήνυ-
μα της εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας.  
Διαβάστε Πράξ. 18/ιη’ 1-28 για να δείτε ένα παράδειγμα του πώς 
ίδρυσε ο Παύλος εκκλησίες στις πόλεις. Τι μπορούμε να διδαχθού-
με από τις ενέργειες του; 
..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Σ’ αυτά τα αστικά κέντρα, υπήρχε ένα μωσαϊκό από πολλές γλώσ-
σες, πολιτισμούς και εθνικότητες, όπως συμβαίνει και με τις πόλεις 
του σήμερα. Ο Παύλος βρήκε κάποιους ανθρώπους με τους οποί-
ους μπόρεσε να συσχετιστεί. Βρήκε ανθρώπους που συνδέονταν 
με την Ιουδαϊκή πίστη, Ρωμαίους υπηκόους, και ανθρώπους που 
ασχολούνταν με την σκηνοποιία, μία τέχνη που γνώριζε και ο ίδιος 
και χρησιμοποιούσε για βιοποριστικό σκοπό. Ζούσε στο σπίτι ενός 
ζευγαριού που αργότερα έγιναν ευαγγελιστές. Δίδασκε στη συνα-
γωγή έως ότου τον έδιωξαν, και έπειτα ξεκίνησε μία κατ’ οίκον εκ-
κλησία στο σπίτι ενός πιστού. Εκπαίδευσε και ετοίμασε αρκετούς 
πιστούς, ώστε μετά την αναχώρησή του να μπορεί να ορίσει κά-
ποιους υπευθύνους. 
Είναι φανερό ότι ο Παύλος ήξερε πώς να εργαστεί στα πολυπολιτι-
σμικά και θρησκευτικά πλαίσια της πόλης (δείτε επίσης Α’ Κορ. 9/θ’ 
20-23). Ήξερε πώς να προσαρμοστεί στο περιβάλλον στο οποίο 
βρισκόταν και έμαθε πώς να παρουσιάσει την αλήθεια για να κα-
λύψει καλύτερα τις ανάγκες εκείνων που προσπαθούσε να ευαγγε-
λίσει.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε, είτε μεμονωμένα είτε ως εκκλησία να συ-
ναναστραφούμε καλύτερα με την κοινωνία για να την ευαγγελίσου-
με; 
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Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 
 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥΣ 

 
Όποτε ο Χριστός πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, στην Καπερναούμ και 
σ’ άλλες πόλεις, Τον ακολουθούσαν πλήθη αρρώστων και φτω-
χών. Η καρδιά Του πονούσε για την ανθρώπινη θλίψη. Στις πόλεις 
υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι και περισσότερα προβλήματα. 
Αυτό είναι μία πραγματική πρόκληση για τις εκκλησίες. Αυτοί που 
μοιράζονται το ευαγγέλιο δεν μπορούν να αγνοήσουν τις ανθρώπι-
νες ανάγκες γύρω τους και να επικεντρωθούν μόνο στο μήνυμα, 
επειδή αυτό είναι όνειδος για το μήνυμα. Εάν τα έργα μας είναι δί-
χως έλεος, χάρη, και ελπίδα – πράγματα τα οποία κηρύττουμε – 
τότε τα όσα λέμε θα είναι ασήμαντα. Θα είναι ένα ακόμη μήνυμα 
σαν αυτά που ακούνε τα πλήθη. 
Διαβάστε Έξ. 2/β’ 23-25, 6/ς’ 5, Ψαλμ. 12/ιβ’ 5, Ρωμ. 8/η’ 22 και 
Ιώβ 24/κδ’ 12. Τι μήνυμα βρίσκουμε σ’ αυτά τα εδάφια για εμάς; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Ο κόσμος μας υποφέρει. Στενάζει κάτω από το βάρος των θλίψεων 
που προκαλεί η αμαρτία. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεφύγει 
από την σκληρή αυτή πραγματικότητα. Αυτός ο πόνος όμως μας 
προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες για μαρτυρία. Πρέπει όμως να εί-
μαστε προσεκτικοί. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαφορά 
μεταξύ των κοινωνικών εκδηλώσεων και της συνεχούς υπηρεσίας 
με την οποία καλύπτονται οι ανάγκες. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της 
εκκλησίας που δίνει φαγητό σε άπορες οικογένειες μία φορά τον 
χρόνο στις γιορτές, και στο έργο που κάνει μία συγκεκριμένη εκ-
κλησία Αντβεντιστών σε μία μεγάλη πόλη. Τι κάνει αυτή η εκκλησί-
α; Πηγαίνει στο δημοτικό κέντρο που λειτουργεί καθημερινά και 
φροντίζει ώστε οι άνθρωποι εκεί να μπορούν κάθε μέρα να απο-
λαύσουν ένα πρωινό γεύμα. Και η εκκλησία αυτή δεν είναι μεγάλη. 
Έχει περίπου εβδομήντα πέντε μέλη που όλοι όμως είναι αφοσιω-
μένοι να καλύψουν τις ανάγκες των συνανθρώπων τους. Αυτό είναι 
ένα σπουδαίο έργο, χρειάζεται όμως αφοσίωση και δέσμευση 
προς εκείνους που έχουν ανάγκη. 
Φανταστείτε τι αντίκτυπο θα είχε εάν όλες οι εκκλησίες μας έκαναν 
κάτι παρόμοιο στις γειτονιές τους, ανταποκρινόμενοι στους στε-
ναγμούς που όλο και αυξάνονται γύρω μας.  
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Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 
 

ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

 
Διαβάστε Ματθ. 13/ιγ’ 3-9, 18-23. Αν και είναι γνωστή ιστορία, πώς 
μπορούν τα διδάγματά της να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε 
καλύτερα, πώς να διακονήσουμε και να μαρτυρήσουμε στις γειτο-
νιές και στις πόλεις; 
…………………………………………………………………………… 
Αν και η παραβολή λέγεται σε επαρχιακά πλαίσια, είναι πιο σημα-
ντική για την διακονία στις πόλεις, μιας και εκεί υπάρχει μεγαλύτε-
ρη ποικιλία «εδάφους» σε σχέση με τις μικρές πόλεις και τις επαρ-
χίες. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι ευαγγελιστικές εκ-
στρατείες είναι πιο δύσκολο να γίνουν στις πόλεις από ό,τι στην 
επαρχία. Οι διαφορετικές συνθήκες εδάφους φέρνουν διαφορετικά 
αποτελέσματα και αυτό σημαίνει πως πριν ξεκινήσουμε ευαγγελι-
στικές δραστηριότητες χρειάζεται να μελετήσουμε τις συνθήκες «ε-
δάφους». Εάν μετά από μελέτη, η εκκλησία καταλήξει ότι στη γει-
τονιά η «καλή γη» είναι περιορισμένη, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα σχέδιο για την βελτίωση του εδάφους, εξομαλύνοντας τις 
σκληρές οδούς, αφαιρώντας τις πέτρες, και βγάζοντας τα αγκάθια. 
Για να είναι ο ευαγγελισμός πετυχημένος, η εκκλησία πρέπει να 
εργαστεί από πριν προετοιμάζοντας το έδαφος. Αυτό μπορεί να 
κάνει μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα μίας ευαγγελιστι-
κής εκστρατείας. Στην Α’ Κορ. 12/ιβ’, Ρωμ. 12/ιβ’ και Εφεσ. 4/δ’, 
διαβάζουμε για τα πνευματικά χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι πολ-
λά, αλλά η αποστολή μία. Η παραβολή του σπορέα που αναφέρε-
ται στις συνθήκες τους εδάφους και στον σπόρο, δείχνει την ανά-
γκη για διάφορα χαρίσματα στην αποστολή στις πόλεις. Στις μεγά-
λες πόλεις, «πρέπει να έρθουν άνθρωποι με διάφορα χαρίσματα», 
γράφει η Ε. Χουάιτ. «Νέοι μέθοδοι πρέπει να εισαχθούν. Τα παιδιά 
του Θεού πρέπει να δουν τις ανάγκες της εποχής στην οποία ζού-
νε.» Evangelism, σ. 70. Μέσα από το χάρισμα της προφητείας, η 
Ε. Χουάιτ είδε τι θα ωφελούσε στη διακονία στις πόλεις. Είναι ακό-
μη πιο αναγκαίο σήμερα να έχουμε ποικιλία προσεγγίσεων και χα-
ρισμάτων σε μία μεγάλη πολύπλευρη στρατηγική. Μία εκστρατεία ή 
ένα σχέδιο δεν θα πετύχουν πολλά μακροπρόθεσμα. Το μεγάλο 
εύρος και η δομή της πόλης καταπνίγουν τέτοιου είδους προγράμ-
ματα και μέσα σε λίγες εβδομάδες δεν θα υπάρχει ίχνος ή επιρροή. 
Πρέπει από πριν να γίνουν περισσότερα. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε εκείνους στους οποίους θέλετε να δώσετε την 
μαρτυρία σας. Τι άτομα είναι; Τι μπορείτε να κάνετε για να προε-
τοιμάσετε το έδαφος της καρδιάς τους; 



 
87

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 
 

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Διαβάστε Ιωάν. 15/ιε’ 12,13, Ιακ. 1/α’ 27 και Γαλ. 6/ς’ 2. Τι λένε αυ-
τά τα εδάφια που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε σοβαρή προ-
σέγγιση; 
…………………………………………………………………………….. 
Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του αστικού πληθυσμού, είναι εύ-
κολο να ξεχάσουμε ότι η πίστη είναι θέμα προσωπικό. Το σημαντι-
κό στην αποστολή στις πόλεις, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέ-
ρος, είναι οι άνθρωποι να αποκτήσουν μία προσωπική σχέση με 
τον Χριστό. Στην πλειοψηφία τους εκείνοι που έρχονται στην εκ-
κλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας λένε ότι μεγάλο 
ρόλο στην απόφασή τους αυτή, έπαιξε η σχέση που είχαν με κά-
ποιον γνωστό τους Αντβεντιστή. Και συχνά οι φιλίες, ιδιαίτερα στα 
πλαίσια του ευαγγελισμού, περιλαμβάνουν αυτοθυσία και προθυ-
μία υπηρεσίας για το καλό των άλλων. Η καλλιέργεια του εδάφους, 
η σπορά, η ανάπτυξη των σπόρων για τον θερισμό, λειτουργούν 
καλύτερα εάν υπάρχει το στοιχείο μίας γερής σχέσης. Πρέπει να 
μάθουμε πώς να αποκτήσουμε φιλίες, πώς να ακούμε, πώς να 
αγαπάμε. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για κάθε προ-
σπάθεια, πόσο μάλλον για την αποστολή στις πόλεις, όπου οι άν-
θρωποι αισθάνονται μόνοι και ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυ-
τούς στον αχανή αυτόν πληθυσμό! Σε μικρές κοινότητες μπορούν 
να πάρουν την μορφή των κατ’ οίκον εκκλησιών όπως τις ξέρουμε 
στην Καινή Διαθήκη (Πράξ. 2/β’ 46) ή μπορεί να είναι μικρές ομά-
δες σε μία μεγαλύτερη συνάθροιση. Σε μία γειτονιά ή σε μία πόλη 
στα προάστια όπου δεν υπάρχει εκκλησία, και είναι τρεις ή περισ-
σότεροι Αντβεντιστές, μπορεί να οργανωθεί μία μικρή ομάδα και να 
αρχίσει να λειτουργεί. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική για την 
αποστολή στις πόλεις, λόγω της πολυπολιτισμικότητας, της πολυ-
εθνικότητας, της διαφορετικότητας στις γλώσσες και στις κοινωνι-
κοοικονομικές ομάδες που καλούμαστε να προσεγγίσουμε, και συ-
ναντάμε ακόμη και στις όχι τόσο μεγάλες πόλεις. Χωρίς τις μικρές 
ομάδες να στοχεύουν σ’ αυτά τα τμήματα, η αποστολή του Χριστού 
δεν θα ολοκληρωθεί. Η διακονία των μικρών ομάδων είναι ανα-
γκαία επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολο για τους πιστούς να α-
κολουθούν τον Ιησού στην πόλη. Υπάρχουν πολλές πιέσεις, πολ-
λοί πειρασμοί και επαφές με άλλα δόγματα και ιδεολογίες. Ορισμέ-
νοι πιστοί ενδίδουν στις πιέσεις και φεύγουν από την εκκλησία, ενώ 
άλλοι αναπτύσσουν ένα σκληρό κέλυφος για να προστατέψουν τα 
αισθήματά τους και γίνονται σκληροί στους τριγύρω ανθρώπους 
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που έχουν την ανάγκη για μία στοργική εκπροσώπηση του Ιησού. 
 

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 
 

Κανείς δεν λέει πως ο ευαγγελισμός και η υπηρεσία είναι εύκολα 
πράγματα. Είναι γεγονός ότι δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι από τη 
φύση τους σαρκικοί. Όπως είπε ο Παύλος για τον εαυτό του: «διότι 
εξεύρομεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός· εγώ δε είμαι σαρκικός, 
πεπωλημένος υπό την αμαρτίαν» (Ρωμ. 7/ζ’ 14). Αν ο Παύλος το 
λέει αυτό, τι γίνεται με εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο και 
βίωσαν την μεταμορφωτική δύναμη του Ιησού; Επιπλέον, οι πόλεις 
ανέκαθεν ήταν γνωστές για την κακή επιρροή τους στους ανθρώ-
πους. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τόσους πειρασμούς που ο ε-
χθρός της ψυχής τούς χρησιμοποιεί για να τους κρατήσει δέσμιους 
στην αμαρτία και στον κόσμο. Γι’ αυτό, η αποστολή στις πόλεις δεν 
είναι εύκολη, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, και ως εκκλησία, 
πιστοί στην κλήση μας, πρέπει να το κάνουμε. 
Τι λένε αυτά τα εδάφια για τη σημασία του ευαγγελισμού γενικά; 
Β’ Πέτρ. 3/γ’ 9.………………………………………………………….. 
Α’ Τιμ. 2/β’ 4…………………………………………………………….. 
Σύμφωνα με τον Λόγο, ο θάνατος του Χριστού είναι για όλη την 
ανθρωπότητα, από τον Αδάμ και την Εύα, μέχρι και όλους τους 
ανθρώπους που ακολούθησαν. Συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και τα 
ατελείωτα πλήθη που ζουν σε σπουδαία μητροπολιτικά κέντρα του 
κόσμου. Χρειάζονται να ακούσουν τις σπουδαίες αλήθειες που μας 
είναι τόσο προσφιλείς και αγαπημένες. 
«Το μήνυμα του Θεού δεν έχει αλλάξει. Το έργο στις πόλεις είναι το 
αναγκαίο έργο της εποχής. Εάν το έργο στις πόλεις γίνει όπως ο 
Θεός θα το έκανε, το αποτέλεσμα θα είναι το ξεκίνημα ενός ισχυ-
ρού κινήματος που ακόμη δεν έχουμε δει.» Ε. Χουάιτ, Medical Min-
istry, σ. 304. 
Η κλήση για ευαγγελισμό στις πόλεις είναι προσωπική. Είναι μία 
κλήση για ουσιαστικότερη εμπειρία με τον Χριστό, για ειλικρινή δι-
αμεσολάβηση, για σχεδιασμό και εφαρμογή. Βασίζεται ολοκληρω-
τικά στην αναζωπύρωση και στην μεταρρύθμιση που πρόκειται να 
γίνει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ρωμ. 10/ι’ 14,15. Τα λόγια αυτά, βρίσκουν ε-
φαρμογή σε όλους εμάς που ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ακόλουθοι 
του Χριστού; Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο δραστήριοι στη διακο-
νία και στον ευαγγελισμό, ανεξαρτήτου του πού ζούμε; 
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Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου                        Δύση ηλίου: 19:32’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Ένας Αντβεντιστής ειδικός στις διακονίες στις πόλεις έκανε μία με-
λέτη στα άρθρα της Ε. Χουάιτ και στις συμβουλές της σχετικά με το 
εάν πρέπει να κατοικούμε στις πόλεις. Από τα 107 άρθρα, τα 24 
εμπεριείχαν οδηγίες για την ζωή ή την ίδρυση ιδρυμάτων έξω από 
τις πόλεις. Τα 75 όμως άρθρα εμπεριείχαν συμβουλές για τη ζωή 
μέσα στις πόλεις και για την προσέγγιση ανθρώπων σ’ αυτές. Τα 
υπόλοιπα 8 άρθρα της ήταν ουδέτερα. Ένας εκκλησιαστικός ιστο-
ρικός αναφερόμενος περιληπτικά στις συμβουλές της Ε. Χουάιτ 
σχετικά με το έργο στις πόλεις, συμπέρανε πως κατά κύριο λόγο 
όσον αφορά τα ιδρύματα συμβούλευε να βρίσκονται εκτός πόλεως, 
σχετικά όμως με το έργο της τοπικής εκκλησίας, τόνιζε πως το έρ-
γο έπρεπε να γίνεται μέσα στην πόλη. Ποια είναι τα σχέδια της εκ-
κλησίας σας για την αποστολή στις πόλεις; Πού βρίσκεται η τοπική 
σας εκκλησία σε σχέση με την πλησιέστερη μεγάλη πόλη της περι-
οχής σας; Καμία εκκλησία δεν πρέπει να πιστέψει πως η αποστολή 
στις πόλεις δεν την αφορά. Κάθε συνάθροιση των Αντβεντιστών 
πρέπει να συμβάλλει σ’ αυτόν τον πολύ σημαντικό ιεραποστολικό 
στόχο. Εστιάζοντας μόνο σε άλλες περιοχές, αγνοώντας τις πόλεις, 
δεν εκτελούμε την αποστολή που μας ανέθεσε ο Ιησούς. 
«Γιατί δεν μένουν σ’ αυτές τις πόλεις οι οικογένειες που γνωρίζουν 
την αλήθεια;… Θα υπάρξουν εργάτες που θα μετακομίσουν… στις 
πόλεις… που θα αφήσουν το φως που τους έδωσε ο Θεός να 
λάμψει στους άλλους.» Ε. Χουάιτ, Advent Review and Sabbath 
Herald, 29 Σεπτεμβρίου 1981. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  

1.  Σκεφτείτε το υπέροχο μήνυμα που μας έχει δοθεί. Σκεφτείτε την 
ελπίδα που έχουμε, την υπόσχεση για μία καλύτερη ζωή τώρα, και 
για μία σπουδαία ελπίδα στην αιωνιότητα. Ποια είναι ορισμένα από 
τα αγαπημένα σας εδάφια που δείχνουν την ελπίδα που έχουμε 
στον Ιησού; 
2.  Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς είναι να μην έχουμε καμία 
ελπίδα, να ζούμε με όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις και στο τέ-
λος απλώς να πεθάνουμε. Αυτό είναι κάτι που πιστεύουν οι περισ-
σότεροι από αυτούς που κατοικούν στις πόλεις. Πώς μπορούμε να 
μάθουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους και να είμαστε πρόθυμοι να 
τους προσεγγίσουμε εκεί που είναι, όπου κι αν ζούνε; 
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17 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 
 

13. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ; 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εις την σπουδήν άοκνοι, κατά το πνεύμα 
ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την 
θλίψιν υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας 
χρείας των αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες.» 
Ρωμαίους 12/ιβ’ 11-13. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 24/κδ’ 35-
25/κε’ 46, Β’ Πέτρ. 3/γ’, Ιακ. 2/β’ 14-26, Ιωάν. 4/δ’ 35-38, Α’ Κορ. 
3/γ’ 6-8, Αποκ. 21/κα’ 1-4. 
 

Αρκετά χρόνια πριν τον σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906, τα 
μέλη στις εκκλησίες των Αντβεντιστών στο Σαν Φρανσίσκο, στο 
Όουκλαντ και στην Καλιφόρνια, ήταν δραστήρια στο να επισκέπτο-
νται αρρώστους και φτωχούς. Έβρισκαν σπίτια για τα ορφανά και 
εργασία στους ανέργους. Φρόντιζαν τους αρρώστους και έκαναν 
κατ’ οίκον Βιβλικές μελέτες. Μοίραζαν θρησκευτικά βιβλία και έκα-
ναν σεμινάρια για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Επίσης, δημιούργησαν 
ένα σχολείο για παιδιά, ενώ βοήθησαν στη διατήρηση μίας ιατρικής 
ιεραποστολής. Άνοιξαν ένα κατάστημα υγιεινών τροφών μαζί με 
ένα καφέ για χορτοφάγους. Τα μέλη έκαναν ιεραποστολικό έργο 
στο τοπικό λιμάνι και οι ποιμένες συντόνιζαν συναντήσεις σε μεγά-
λες αίθουσες στην πόλη. 
Η Ε. Χουάιτ αποκάλεσε αυτές τις εκκλησίες «κυψέλες» και είχε εν-
θουσιαστεί με το έργο τους (Advent Review and Sabbath Herald, 5 
Ιουλίου 1900). Τι υπέροχο παράδειγμα για το τι πρέπει και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε καθώς προσμένουμε την Δευτέρα Παρουσία. Ο 
Κύριός μας έρχεται, αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι, τι κάνουμε 
όσο περιμένουμε; Από αυτήν την απάντηση εξαρτάται το μέλλον 
των ψυχών μας. 
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Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 
 

ΕΝΩ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
 

Οι μαθητές θαύμαζαν το όμορφο αξιοθέατο καθώς οι ακτίνες του 
ήλιου έπεφταν πάνω στο ναό. Ο Ιησούς ήθελε να εστιάσουν την 
προσοχή τους σ’ αυτά που θα αντιμετώπιζε η Χριστιανική εκκλησία 
στο εγγύς μέλλον και στον έσχατο καιρό, και με αινιγματικό τρόπο 
τους έδειξε ένας μέρος της πραγματικότητας με τα λόγια: «Δεν 
βλέπετε πάντα ταύτα; αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφεθή εδώ λί-
θος επί λίθον, όστις δεν θέλει κατακρημνισθή» (Ματθ. 24/κδ’ 2). 
Έκπληκτοι από το σχόλιο Του, οι μαθητές ρώτησαν, «Πότε θέλουσι 
γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελεί-
ας του αιώνος;» (Ματθ. 24/κδ’ 3). Στο Ματθ. 24/κδ’ 4-31 ο Ιησούς 
τους λέει τα γεγονότα που μέλλουν να συμβούν στον κόσμο πριν 
την έλευσή Του. Καθώς φανερώνει τα σημεία ο Ιησούς προειδο-
ποιεί, «αλλά δεν είναι έτι το τέλος» (εδ. 6) και ότι, «πάντα δε ταύτα 
είναι αρχή ωδίνων» (εδ. 8). Η άμεση απάντηση στην ερώτηση των 
μαθητών έρχεται στο εδ. 14. «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέ-
λιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα 
τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος» (εδ. 14). Σ’ αυτό το κεφάλαιο, 
τα πρώτα 35 εδάφια μας παροτρύνουν να πάρουμε τα σημεία πο-
λύ σοβαρά, ωστόσο ο Ιησούς μας λέει πώς να προσμένουμε, μέχρι 
να έρθει η «συντέλεια του αιώνος» (εδ. 3). Με άλλα λόγια, δεν 
πρέπει να περιμένουμε απλώς την έλευσή Του όπως όταν καθό-
μαστε στην στάση και περιμένουμε το λεωφορείο. Όχι, έχουμε 
πολλά ενώ προσμένουμε την Δεύτερη Έλευση του Κυρίου μας. 
Διαβάστε Ματθ. 24/κδ’ 36 -25/κε’ 46. Κάθε μία από αυτές τις πα-
ραβολές μιλά για το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά του Θεού όσο 
προσμένουν την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Γράψτε περιληπτι-
κά την έννοια του τι μας λέει εδώ ο Κύριος να κάνουμε. Στην συνέ-
χεια, πρέπει να αναρωτηθούμε, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά 
ως εκκλησία: Ακολουθούμε τις οδηγίες του Κυρίου που βλέπουμε 
σ’ αυτές τις παραβολές; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς παρακινεί τους μαθητές Του για τον τρόπο με τον οποίο 
οι αληθινοί ακόλουθοί Του θα Τον προσμένουν να έρθει ξανά. Κα-
τά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μαθητές του Ιησού θα είναι 
έτοιμοι. Όσο προσμένουν, θα εκδηλώνουν αγάπη, φροντίδα και 
σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Θα είναι άγρυπνοι, έτοιμοι και 
υπεύθυνοι για τη δική τους πνευματική κατάσταση. Θα πολλαπλα-
σιάσουν τους πόρους που ο Θεός τους έδωσε, θα επενδύσουν τα 
τάλαντα και τα χρήματά τους στον σκοπό του Θεού σεβόμενοι τον 
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αληθινό χαρακτήρα του Θεού και ενδιαφερόμενοι για τους «ελαχί-
στους». 
 
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 
 

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΩ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ 
 

Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’. Αναφέρετε περιληπτικά τις διδασκαλίες αυ-
τού του κεφαλαίου που σχετίζονται με την αναζωπύρωση και την 
μεταρρύθμιση. Πώς αυτά τα εδάφια ταιριάζουν με το θέμα μας αυ-
τήν την τριμηνία; 
………………….……………………….………………………………... 
Η επιθυμία του Θεού είναι «πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν» (Β’ 
Πέτρ. 3/γ’ 9). Αν και δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο του Αγίου 
Πνεύματος και να οδηγήσουμε τους ανθρώπους σε μετάνοια, κα-
λούμαστε να τους ευαγγελίσουμε με το μήνυμα της σωτηρίας, το 
οποίο αν το αποδεχτούν θα τους οδηγήσει στην μετάνοια. Και ε-
μείς, τα μέλη της εκκλησίας, πρέπει να μετανοήσουμε. Η μετάνοια 
είναι μέρος της διαδικασίας της αναζωπύρωσης και της μεταρρύθ-
μισης. Η αναζωπύρωση έχει την έννοια κάτι που έρχεται ξανά στη 
ζωή, ανανεώνεται και αποκαθίσταται. Η μεταρρύθμιση έχει την έν-
νοια του ανασχηματισμού – αλλάζουμε για να γίνουμε νέο κτίσμα 
(Β’ Κορ. 5/ε’ 17). «Η αναζωπύρωση της αληθινής ευσέβειας είναι η 
σπουδαιότερη και η πιο επείγουσα από όλες τις ανάγκες μας. Η 
επιδίωξή της πρέπει να είναι προτεραιότητά μας.» Ε. Χουάιτ, Se-
lected Messages, 1

ο
 βιβλίο, σ. 121. 

Όπως είδαμε, το πώς πρέπει να προσμένουμε περιέχει τις προϋ-
ποθέσεις και τις συνθήκες για την αναζωπύρωση και μεταρρύθμι-
ση. Για παράδειγμα, και οι 10 παρθένες χρειάζονταν μεταρρύθμι-
ση, (Ματθ. 25/κε’ 1-13). Οι μωρές παρθένες είχαν ανάγκη για πε-
ρισσότερο Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους. Όταν ταπεινώνουμε τον ε-
αυτό μας, το εγώ πεθαίνει, προσευχόμαστε με ανιδιοτέλεια, μελε-
τάμε τον Λόγο του Θεού και Τον μοιραζόμαστε με λόγια και πρά-
ξεις αγάπης, προετοιμάζοντας έτσι τον χώρο για να δεχτούμε την 
όψιμη βροχή του Αγίου Πνεύματος. Παρόλα αυτά, κάποιος μπορεί 
να μελετάει για ώρες την Αγία Γραφή και να εξακολουθεί να είναι 
εγωιστής. Μπορεί να προσευχόμαστε για αναζωπύρωση και για 
όψιμη βροχή, αλλά με εγωιστικό τρόπο. Η αναζωπύρωση οδηγεί 

πάντα στο ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τους άλλους. Όταν είμαστε 
πλήρεις Πνεύματος Αγίου, θα γίνουμε μαθητές γεμάτοι ζήλο, πρό-
θυμοι για υπηρεσία. Χρειαζόμαστε αναζωπύρωση και μεταρρύθμι-
ση στις προσευχές μας, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, και στο πώς 
ζητάμε την όψιμη βροχή του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και ως εκκλη-
σία χρειαζόμαστε αναζωπύρωση και μεταρρύθμιση στη συμπερι-
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φορά και στις μεθόδους μας, καθώς και στις ενέργειές μας προς 
τους «ελάχιστους». 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον κίνδυνο του 
εφησυχασμού ενώ προσμένουμε την Δεύτερη Έλευση του Ιησού; 
Πώς μπορούμε να έχουμε διαρκώς μπροστά μας τη σπουδή της 
επιστροφής του Κυρίου; 
 
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΩ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ 
 

Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 14-26. Με ποιον τρόπο αυτά τα εδάφια δείχνουν 
ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε εδώ; 
…………………………………………………………………………… 
Στη μελέτη της Κυριακής, είδαμε τους μαθητές να θαυμάζουν την 
ομορφιά του ναού. Ο Ιησούς έστρεψε την προσοχή τους στην κα-
τάσταση της εκκλησίας και στην αποστολή της σε έναν κόσμο που 
θα λάβει τέλος. Το γεγονός είναι ότι η εκκλησία υπάρχει επειδή 
υπάρχει μία αποστολή, και όχι το αντίστροφο. Η αποστολή της εκ-
κλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, όπως εκφράζεται 
από το Γενικό Συμβούλιο είναι, «Να κάνει μαθητές από όλους τους 
ανθρώπους, φέρνοντας το αιώνιο ευαγγέλιο [το ευαγγέλιο της βα-
σιλείας (Ματθ. 24/κδ’ 14)] στα πλαίσια της τριπλής αγγελίας στην 
Αποκ. 14/ιδ’ 6-12, οδηγώντας τους ανθρώπους να δεχτούν τον 
Ιησού ως προσωπικό τους Σωτήρα και να ενωθούν με το πιστό 
υπόλοιπό Του, διδάσκοντάς τους να Τον υπηρετούν ως Κύριο και 
προετοιμάζοντάς τους για την επικείμενη επιστροφή Του.» Κηρύτ-
τοντας, διδάσκοντας και θεραπεύοντας, είναι οι προτεινόμενες με-
θόδοι για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής. Επικυρώνοντας 
τις Βιβλικές αρχές για την καλή φυσική κατάσταση του ανθρώπου, 
κάνουμε τη διατήρηση της υγείας και την θεραπεία των αρρώστων 
προτεραιότητά μας και μέσα από την διακονία μας στους φτωχούς 
και καταπιεσμένους, συνεργαζόμαστε με τον Δημιουργό για το ευ-
σπλαχνικό έργο της αποκατάστασης. 
Αυτήν την τριμηνία ξεκινήσαμε με την ιδέα ότι ο Ιησούς θέλει να 
αποκαταστήσει την εικόνα Του στους ανθρώπους και να ενδυνα-
μώσει τους ακολούθους Του να γίνουν τα όργανά Του για την ολο-
κληρωτική αποκατάσταση της κοινωνίας μας. «Ο κόσμος χρειάζε-
ται σήμερα αυτό που χρειάζονταν πριν από χίλια εννιακόσια χρόνι-
α: μία αποκάλυψη του Χριστού. Απαιτείται ένα σπουδαίο μεταρ-
ρυθμιστικό έργο και μόνο με τη χάρη του Χριστού το ψυχοσωματι-
κό και πνευματικό επανορθωτικό έργο μπορεί να επιτελεσθεί.» Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 109. 
Με την ολοκλήρωση ενός σεμιναρίου όπου η διακονία του Ιησού 
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παρουσιάστηκε ως πρότυπο για την αποστολή της εκκλησίας Του 
στους έσχατους καιρούς, ένα μέλος της εκκλησίας έκανε την εξής 
δήλωση: «Σ’ αυτήν την πλευρά του κόσμου, δεν είμαστε ανοικτοί 
σε νέες ιδέες και σε νέες μεθόδους. Αυτά που ακούσαμε αυτήν την 
εβδομάδα όσον αφορά την μέθοδο διακονίας του Ιησού, δεν είναι 
κάτι νέο, αλλά κάτι που είχαμε ξεχάσει.» 
ΣΚΕΨΗ: «Η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά». Πώς ανακαλύ-
ψατε τη στενή σχέση μεταξύ πίστης και έργων; Πώς τα έργα αυξά-
νουν την πίστη σας; 
 
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΙΣΜΟ  
ΕΝΩ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΜΕ 

 

Όπως είδαμε στο 5
ο
 μάθημα, ο Ιησούς χρησιμοποίησε αγροτικές 

απεικονίσεις στις διδασκαλίες Του για την βασιλεία. Η γεωργία είναι 
μία διαδικασία που απαιτεί υπομονή. Είναι ένας διαρκής επανα-
λαμβανόμενος κύκλος με διάφορα στάδια και διαφορετικές εργασί-
ες κατά περιόδους. Πρέπει να είμαστε ανοικτοί στην καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος και στην πρόνοια του Θεού όσον αφορά το 
πώς μπορούμε να χρησιμοποιηθούμε από τον Κύριο για την προε-
τοιμασία του εδάφους, την σπορά, και το θέρος. 
Διαβάστε Ιωάν. 4/δ’ 35-38. Τι είδους εικόνες χρησιμοποιούνται και 
ποιο είναι το μήνυμα όσον αφορά το πώς μπορούμε να εργαστού-
με για τους άλλους; 
…………………………………………………………………………… 
Το γεγονός είναι ότι δεν ξέρουμε την καρδιά των ανθρώπων. Δεν 
ξέρουμε πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους. Μπορεί, 
βλέποντας ορισμένους να νομίζουμε ότι έχουν μεγάλο δρόμο μέχρι 
να ετοιμαστούν για το θέρος, στην πραγματικότητα όμως χρειάζο-
νται μόνο κάποιον να τους παρακινήσει να αφοσιωθούν στον Ιη-
σού. Γίνεται μία μάχη στην καρδιά και στο νου κάθε ανθρώπου, και 
ο Θεός μάς καλεί να τους βοηθήσουμε να Τον εκλέξουν ως Κύριο. 
Διαβάστε Α’ Κορ. 3/γ’ 6-8. Ποιο είναι το μήνυμα εδώ για εμάς στα 
πλαίσια του ευαγγελισμού; 
…………………………………………………………………………… 
Ο Παύλος μας μεταφέρει τα λόγια του Ιησού. Το έργο του ευαγγε-
λισμού μοιάζει μ’ αυτό του γεωργού. Μπορεί να μην κάνουμε όλοι 
τα ίδια πράγματα, αλλά το έργο αυτό παραμένει σημαντικό για τον 
ευαγγελισμό και την σωτηρία των ψυχών. Και παρότι ο Θεός μάς 
αναθέτει αυτό το έργο, Εκείνος είναι που θα φέρει την αλλαγή στην 
ψυχή. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να είμαστε ταπεινοί, σε οτιδήποτε μας 
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αναθέσει ο Θεός στη διακονία των άλλων; Γιατί αυτό είναι προνό-
μιό μας; 
 
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΛΗΞΕ 
 

Πριν από πολλά χρόνια, ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς 
έγραψε το βιβλίο «Η ιστορία των δύο πόλεων». Οι δύο αυτές πό-
λεις ήταν το Λονδίνο και το Παρίσι. Υπό μία έννοια, και η Αγία 
Γραφή λέει την ιστορία δύο πόλεων. Η μία είναι η Βαβυλώνα και η 
άλλη η Ιερουσαλήμ. Στην Αποκ. 14/ιδ’ 8 και 18/ιη’ ο απόστολος 
Ιωάννης περιγράφει την Βαβυλώνα. Είναι κατοικία των δαιμόνων 
και των ακάθαρτων πνευμάτων. Οδήγησε τα έθνη στην πνευματική 
μοιχεία. Η καταδίκη της ορίστηκε και δηλώνεται πώς «έπεσε». Αυ-
τή η πόλη, σύμβολο του κακού, της αποστασίας και της επανάστα-
σης ενάντια στον Θεό, μία μέρα θα ηττηθεί και θα καταστραφεί. 
Διαβάστε Αποκ. 21/κα’ 1-4. Πώς αντιπαρατίθεται η Νέα Ιερουσα-
λήμ με την Βαβυλώνα; 
……………….…………………………………………………………… 
Η δεύτερη πόλη είναι η Άγια Πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, της οποίας 
την περιγραφή βρίσκουμε στην Αποκ. 21/κα’ και 22/κβ’. Σ’ αυτήν 
την πόλη θα κατοικούν εκείνοι που επέλεξαν τον Νυμφίο και απέρ-
ριψαν την εγωιστική και πνευματική μοιχεία του Σατανά και των 
ακολούθων του. Με την χάρη του Θεού οι λυτρωμένοι υπάκουσαν 
στις εντολές Του και είχαν την πίστη του Ιησού (Αποκ. 14/ιδ’ 12). Η 
υπομονή που έδειξαν και η προθυμία τους να εκτελέσουν τη δια-
κονία του Ιησού έδωσε μία γεύση από την βασιλεία των ουρανών 
εδώ στη γη. Σώθηκαν μέσω της πίστης στον Ιησού, και μέσω της 
δικαιοσύνης Του αξιώνονται για τον ουρανό. Η φροντίδα που έδει-
ξαν στους «ελάχιστους» (Ματθ. 25/κε’ 40) ήταν η εκδήλωση της 
σώζουσας πίστης τους. Με το αίμα του Αρνίου (Αποκ. 5/ε’), ο ρό-
λος της εκκλησίας από ευσπλαχνική αποκατάσταση άλλαξε σε πε-
ριχαρή εορτασμό (δείτε Αποκ. 5/ε’ 13,14). Σ’ αυτήν την ευτυχισμένη 
Άγια Πόλη, «θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλ-
μών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος 
ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα 
πρώτα παρήλθον» (Αποκ. 21/κα’ 4). Η πραγματική ειρήνη αποκα-
ταστάθηκε. Έγινε η πλήρης αποκατάσταση της εικόνας του Θεού. 
Η μεγάλη διαμάχη έληξε και «από το μικροσκοπικό πολοστημόριο, 
μέχρι το μεγαλύτερο πλανήτη, τα πάντα, έμψυχα και άψυχα, μέσα 
στην ασκίαστη ομορφιά τους και στην τέλεια χαρά τους διακηρύτ-
τουν ότι ο Θεός είναι αγάπη.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 808. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 22/κβ’ 21. Πώς το τελευταίο αυτό εδάφιο 
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της Αγίας Γραφής εμπερικλείει όλα όσα πιστεύουμε; 
 
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:21’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 

Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 16, Κολ. 3/γ’ 17, Εβρ. 13/ιγ’ 15,16 και Ε. Χου-
άιτ, Ζ.Χ. σ. 269-286, 611-616. 
Ο Ιησούς ανέφερε τα σημεία πριν την έλευσή Του, και δεν είναι 
ευχάριστα. Πόλεμοι, φήμες πολέμων, λοιμοί κα. Εάν οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το κακό ως δικαιολογία για να απορρίψουν τον 
Θεό, σίγουρα τώρα θα έχουν πολλές δικαιολογίες και όσο πλησιά-
ζει το τέλος ακόμη περισσότερες. Έτσι, γίνεται πιο σημαντικό για 
τον λαό του Θεού, για εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι ακόλου-
θοί Του, να αντανακλούν τον χαρακτήρα Του στον κόσμο και να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους να έχουν μία καλύτερη εικόνα του 
Θεού. «Αν ήμασταν ταπεινοί ενώπιον του Θεού, και ήμασταν ευγε-
νείς, με τρυφερή καρδιά και ελεήμονες, θα υπήρχαν εκατό επι-
στροφές προς την αλήθεια όπου τώρα υπάρχει μόνο μία.» Ε. Χου-
άιτ, Π.Ε., τομ. 9, σ. 142. Μία απλή αλλά συγχρόνως έντονη δήλω-
ση όσον αφορά τη διακονία στους άλλους. Μέχρι την Δευτέρα Πα-
ρουσία, ο Ιησούς περιμένει από εμάς, την εκκλησία Του, να ζούμε 
και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο, να αφιερωθούμε στο έργο Του, να 
αγαπάμε, να σεβόμαστε και να φροντίζουμε τους ανθρώπους και 
να πληρωθούμε με Άγιο Πνεύμα. Αυτή την μαρτυρία τίποτα δεν 
μπορεί να την αποδυναμώσει. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  

1.  Συζητήστε τις διαφορές όσον αφορά την ζωή στη Βαβυλώνα 
και τη ζωή στην Ιερουσαλήμ. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές 
σ’ αυτές τις πόλεις όσον αφορά το πώς είναι και τους ανθρώπους 
που κατοικούν σ’ αυτές; 
2.  Το ερώτημα που απασχολεί τους Χριστιανούς δεν είναι αν «τα 
καλά έργα έχουν ρόλο στην Χριστιανική πίστη». Φυσικά και έχουν. 
Το ερώτημα είναι, «Εφόσον τα καλά έργα δεν μπορούν να μας 
σώσουν, ποιος είναι ο ρόλος τους στην Χριστιανική πίστη;» Πώς 
απαντάμε στην ερώτηση αυτή ιδιαίτερα στα πλαίσια της διακονίας 
μας σε εκείνους που έχουν ανάγκη; 
3.  Πώς περιμένουμε την επιστροφή του Ιησού; Τι κάνουμε στη 
ζωή μας που δείχνει την πίστη μας για την επιστροφή Του; Γιατί 
πρέπει η ζωή μας να διαφέρει σε σχέση με εκείνους που δεν πι-
στεύουν στην Δευτέρα Παρουσία; 


