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Μελέτη 1: Για το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 

ΙΑΚΩΒΟΣ, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

Εδάφιο µνήµης: «Σεις είσθε  φίλοι µου, εάν κάµνητε  όσα εγώ σας παραγγέλω.» Ιωάννη 
15/ιε’ 14.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιωάν. 7/ζ’ 2-5, Α’ Κορ. 15/ιε’ 5-7, Ιακ. 1/
α’ 3, 2/β’ 5, Α’ Πέτρ. 2/β’ 9,10, Ματθ. 7/ζ’ 24-27.

Υπάρχει μεγάλο  χάσμα μεταξύ της  σημερινής  και της  πρώτης  Χριστιανικής 
εκκλησίας, όσον αφορά τη γνώση  και την κουλτούρα. Συνεπώς, δεν είναι 
εύκολο  να κατανοήσουμε πώς ήταν να  ανήκεις στον Χριστιανισμό  όπου 
υπήρχαν οι κατ’ οίκον εκκλησίες, και οι περισσότεροι Χριστιανοί ήταν 
Ιουδαίοι που διώκονταν από  τους  ομοεθνείς τους. Η επιστολή  του  Ιακώβου 
μας δίνει την εικόνα του Ιουδαϊκού Χριστιανισμού πριν εξαφανιστεί μέσα 
από  τις  διαμάχες, και την περιθωριοποίηση  των Ιουδαίων κατά  την 
εκκλησία των Εθνικών, τον δεύτερο αιώνα και έπειτα.
Σε αντίθεση με τις  άλλες  επιστολές, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια  κρίση 
ή άμεση  ανάγκη  σε κάποια  τοπική εκκλησία  που  να  αναγκάζει τον Ιάκωβο 
να  γράψει αυτήν την επιστολή. Αντιθέτως, η  επιστολή απευθύνεται στην 
ευρύτερη κοινωνία των Χριστιανών, τους διασκορπισμένους (Ιακ. 1/α’ 1).
Προτού εξετάσουμε την επιστολή, θα  επιχειρήσουμε να  μάθουμε κάποια 
πράγματα  για  τον συγγραφέα  της. Αυτήν την εβδομάδα  θα δούμε ποιος 
είναι ο  Ιάκωβος, και θα  μάθουμε την ιστορία  του. Επίσης θα δούμε ποια 
ήταν η σχέση του με τον Ιησού, και τι θέση είχε στην εκκλησία.



Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΙΑΚΩΒΟΣ, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ο συγγραφέας  αυτής  της  επιστολής  θα πρέπει να  ήταν γνωστός στην 
εκκλησία, επειδή  δεν δίνονται ιδιαίτερες πληροφορίες για  το  άτομο  του 
πέρα  από  αυτές που βρίσκουμε στην Ιακ. 1/α’ 1: «Ιάκωβος, δούλος  του 
Θεού και του  Κυρίου  Ιησού  Χριστού, προς  τας δώδεκα  φυλάς  τας 
διεσπαρμένας, χαίρειν.» Και βάση αυτών των στοιχείων, μπορούμε εύκολα 
να  τον ταυτοποιήσουμε. Στην Καινή  Διαθήκη  συναντάμε τέσσερα 
πρόσωπα  με αυτό  το  όνομα: Τους  δύο  από  τους δώδεκα  μαθητές (Μάρκο 
3/γ’ 17,18), τον πατέρα  του  Ιούδα (όχι του  Ισκαριώτη, αλλά του άλλου 
μαθητή, Λουκά  6/ς’ 16), και τον έναν από  τους αδελφούς  του  Ιησού 
(Μάρκο  6/ς’ 3). Από  τους  τέσσερις αυτούς, μόνο  ο  αδελφός  του  Ιησού 
έζησε αρκετά  και είχε εξέχουσα  θέση  στην εκκλησία  για  να γράψει αυτήν 
την επιστολή. Έτσι, πιστεύουμε ότι ο  συγγραφέας της επιστολής  είναι ο 
Ιάκωβος, ο  αδελφός  του  Ιησού. Ως  γιος  μαραγκού (Ματθ. 13/ιγ’ 55), είχε 
περισσότερες  ευκαιρίες  εκπαίδευσης από  έναν απλό  χωρικό. Η  επιστολή 
του, φιλολογικά, είναι από  τις  πιο  άρτια  γραμμένες. Το  λεξιλόγιό  του είναι 
πλούσιο  και με ρητορική ικανότητα, και οι αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη 
μπορούν να ξεπεραστούν μόνο  από  την προς Εβραίους  επιστολή. Επειδή 
το  όνομά του  είναι πρώτο  στη  λίστα  των αδερφών του Ιησού, 
πιθανολογείται ότι ήταν ο  πρεσβύτερος γιος. Άλλωστε το  γεγονός  ότι ο 
Ιησούς εμπιστεύτηκε τη  φροντίδα της  μητέρας  Του  στον Ιωάννη, τον 
αγαπητό  Του  μαθητή (Ιωάν. 19/ιθ’ 26,27), φανερώνει ότι δεν ήταν γιος της 
Μαρίας, αλλά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο. 
Κατά  τη διάρκεια της επίγειας  διακονίας του Ιησού, διαβάζουμε ότι: «Και 
ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον διά να  πιάσωσιν αυτόν, διότι 
έλεγον, Ότι είναι έξω  εαυτού» (Μάρκο  3/γ’ 21, δείτε επίσης  Ιωάν. 7/ζ’ 2-5). 
Τι μας δείχνουν αυτά  τα  εδάφια για το  πώς αντιμετώπιζαν τον Ιησού οι 
συγγενείς  Του; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από  αυτό, εάν βρεθούμε κι 
εμείς παρεξηγημένοι από εκείνους που αγαπάμε; 

«Η λαθεμένη αντίληψη  που  είχαν για  το  έργο  του  Μεσσία  και η έλλειψη 
πίστης στη θεϊκή φύση του Ιησού  είχαν ωθήσει τα  αδέρφια  Του  να  Τον 
πιέσουν να  παρουσιαστεί δημόσια στο  λαό  κατά τη  γιορτή  της 
Σκηνοπηγίας.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 458,459.
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Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
ΙΑΚΩΒΟΣ, Ο ΠΙΣΤΟΣ

Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 5-7 και Πράξ. 1/α’ 14. Τι αλλαγές  βλέπουμε να 
έγιναν στον Ιάκωβο;
…………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Μετά την ανάστασή Του, ο  Ιησούς  εμφανίστηκε σε πολλούς, 
συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου και άλλων μαθητών. Έπειτα, 
εμφανίστηκε σε περισσότερους  από  πεντακόσιους  ανθρώπους. 
Προφανώς, ο  Ιάκωβος δεν ήταν μεταξύ  τους, γιατί ο  Ιησούς  εμφανίζεται σ’ 
αυτόν προσωπικά  και η συνάντηση  αυτή αναφέρεται ξεχωριστά. Δεν 
αναφέρεται το  τι συνέβη, ωστόσο  θα πρέπει να  είχε μεγάλη επίδραση 
στον Ιάκωβο, ο  οποίος έγινε πιστός  ακόλουθος του  Ιησού και ισχυρός 
ηγέτης της εκκλησίας.
Τι άλλο  γνωρίζουμε για  τον Ιάκωβο; Πράξ. 12/ιβ’ 16,17, 15/ιε’ 13,14,19, 
Πράξ. 21/κα’ 17-19, Γαλ. 1/α’ 18,19, 2/β’ 9.
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Ο Ιάκωβος  απέκτησε σύντομα σημαντική  θέση στην εκκλησία  της 
Ιερουσαλήμ. Μετά  την απελευθέρωσή του  από  τη φυλακή  με τη βοήθεια 
του αγγέλου (44 μ.Χ.), ο  Πέτρος θέλησε να ενημερώσει τον Ιάκωβο  για το 
τι είχε συμβή  (Πράξ. 12/ιβ’ 17). Πέντε χρόνια  αργότερα, ο  Ιάκωβος, ως 
πρόεδρος, ανακοίνωσε την απόφαση  του Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ. Ο 
Παύλος  τον αναφέρει πρώτο, πριν από  τον Πέτρο  και τον Ιωάννη, στη 
λίστα  των «στύλων» της  Ιερουσαλήμ  (Γαλ. 2/β’ 9). Μερικά χρόνια  αργότερα 
(58  μ.Χ.), όταν ο  Παύλος έφερε τις  προσφορές  για  τους φτωχούς  στην 
Ιερουσαλήμ, όλοι οι εκπρόσωποι των εκκλησιών έδωσαν τις  προσφορές 
στον Ιάκωβο (Ε. Χουάιτ, Sketches From the Life of Paul, σ. 208,209).
Ο Ιάκωβος  φαίνεται να  έχαιρε την εκτίμηση  των Χριστιανών ακόμη και 
μετά  το  θάνατο  των αποστόλων. Μάλιστα  υπάρχουν πολλοί θρύλοι για  την 
ευλάβειά του, και έμεινε γνωστός ως  «Ιάκωβος, ο  Δίκαιος». Έτσι, αν και 
αρχικά  αμφέβαλλε για τον Ιησού, εξελίχθηκε σε έναν πνευματικό  γίγαντα 
της πρώτης εκκλησίας.  
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Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Δυστυχώς, εξαιτίας  του  Λούθηρου, πολλοί Χριστιανοί απέτυχαν να  δουν το 
σημαντικό  μήνυμα  που εμπεριέχει η επιστολή  του  Ιακώβου. Χωρίς  να 
θέλουμε να  υποτιμήσουμε τη  συνεισφορά του  Λούθηρου  στην εκκλησία, 
πρέπει να θυμόμαστε ότι «η Μεταρρύθμιση  δεν σταμάτησε με τον 
Λούθηρο  αλλά  πρόκειται να  συνεχιστεί μέχρι το  τέλος της  ιστορίας  του 
κόσμου… υπήρχαν σημαντικές αλήθειες τις οποίες  δεν κατόρθωσαν να 
ανακαλύψουν και σοβαρές πλάνες τις  οποίες  δεν αποκήρυξαν.» Ε. Χουάιτ, 
Η  Ιστορία  της Απολύτρωσης, σ. 275. Έτσι, υπήρχε ανάγκη για  τη Μεγάλη 
Αφύπνιση με τον Jonathan Edwards, τον George Whitefield και τους 
αδερφούς  Wesley, οι οποίοι ξεκίνησαν και το  κίνημα  των Μεθοδιστών και 
εστίασαν στο  ζωτικό  ρόλο  του αγιασμού στην Χριστιανική ζωή. Το  έργο  της 
μεταρρύθμισης  συνεχίστηκε με τη Δεύτερη  Αφύπνιση, όπου ο  Θεός 
κάλεσε τους  Αντβεντιστές  της  Εβδόμης  Ημέρας να  κηρύξουν την τριπλή 
αγγελία. Αυτό  το  παγκόσμιο  μήνυμα  κηρύττεται από  ανθρώπους που είναι 
πλήρεις  Αγίου  Πνεύματος, «φυλάττοντες  τας  εντολάς  του Θεού και την 
πίστιν του Ιησού» (Αποκ. 14/ιδ’ 12).
Διαβάστε Ιάκ. 1/α’ 3, 2/β’ 5, 22, 23, 5/ε’ 15. Πώς ενεργεί η  πίστη 
σύμφωνα  με αυτά  τα  εδάφια; Πώς  είναι να  ζεις με πίστη; Πώς δείχνουν ότι 
η πίστη δεν είναι απλώς μία διανοητική;
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
Η  λέξη «πίστη» και οι συνώνυμές  της αναφέρονται 19 φορές σ’ αυτήν τη 
σύντομη επιστολή. Περισσότερες  από  τις αναφορές  στα  έργα  και τη 
δικαίωση. Για την ακρίβεια, η  σημασία  της πίστης σε σχέση  με τις 
δοκιμασίες  και την αίτηση για σοφία  φαίνεται από  την αρχή του  πρώτου 
κεφαλαίου  (εδ. 3,6). Αυτό  δείχνει ότι ο  Ιάκωβος δεν έγραφε απλώς  στους 
πιστούς, αλλά περίμενε να  δείξουν και την ανάλογη  πίστη. Γιατί η 
πραγματική πίστη θα εκδηλωθεί στη ζωή και στον χαρακτήρα του πιστού.
ΣΚΕΨΗ: Τι κάνετε  σε καθηµερινή βάση που δείχνει την πίστη σας; Πώς µπορείτε να 
εκδηλώσετε πίστη ακόµη και στα «µικρά» πράγµατα;
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Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

«ΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΦΥΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑΣ»

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 1, Πράξ. 11/ια’ 19-21 και Α’ Πέτρ. 2/β’ 9,10. Ποιες είναι 
αυτές οι δώδεκα φυλές και γιατί διασπάρθηκαν;
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
Όπως είδαμε, η επιστολή του  Ιακώβου απευθύνεται σε όλους τους 
πιστούς. Αρχικά  το  έργο  του ευαγγελίου εστίαζε στην Ιερουσαλήμ (Λουκά 
24/κδ’ 47). Λόγω όμως του διωγμού, ο  οποίος  αποκορυφώθηκε με τον 
λιθοβολισμό  του Στεφάνου, οι πιστοί διασκορπίσθηκαν και ο  σπόρος  του 
ευαγγελίου  έπεσε και στις  γύρω πόλεις  και επαρχίες της  Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας.
Σύμφωνα  με τις  Πράξ. 11/ια’ το  ευαγγέλιο  διαδόθηκε από  πολύ νωρίς 
στους  Εθνικούς ξεκινώντας από  την Αντιόχεια. Έτσι, πιθανόν «οι δώδεκα 
φυλές» να  αντιπροσωπεύουν το  σύνολο  των Χριστιανών. Δεν φαίνεται να 
υπήρχαν συναθροίσεις βάση εθνικότητας, γι’ αυτό  και το  Συμβούλιο  στην 
Ιερουσαλήμ  έπρεπε να  αποφασίσει εάν οι προσήλυτοι Εθνικοί έπρεπε 
πρώτα να κάνουν περιτομή πριν γίνουν Χριστιανοί (Πράξ. 15/ιε’ 1-6). 
Διαβάστε Πράξ. 15/ιε’ 13-21. Πώς  κατονομάζει ο  Ιάκωβος  το  πρόβλημα 
που είχε η πρώτη εκκλησία;
….…….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Η  λύση  για  την διατήρηση της ενότητας  στην εκκλησία  επιτυγχάνεται μέσα 
από  την Αγία Γραφή: Ο  Ιάκωβος  αναφέρεται στην προφητεία  του  Αμώς 
για την αποκατάσταση  και την επέκταση του Ισραήλ όπου θα 
συμπεριλαμβάνονταν και Εθνικοί (Πράξ. 15/ιε’ 16,17), ένα  διάταγμα που 
βασιζόταν στο  Μωσαϊκό  νόμο  για  τους  αλλοεθνείς  (Λευιτ. 18-20/ιη’-κ’). Ο 
Ιάκωβος τους  αποκαλεί «δώδεκα  φυλάς», για  να τους  υπενθυμίσει την 
ταυτότητά  τους  ως  κληρονόμοι της  υπόσχεσης του  Αβραάμ. Παρομοίως, 
ο  Πέτρος  αναφέρεται στους Χριστιανούς  ως  «έθνος  άγιον» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 
9, συγκρίνετε με Έξ. 19/ιθ’ 5,6), αλλά  και «διεσπαρμένους» (Α’ Πέτρ. 1/α’ 
1), ένας όρος  που έδειχνε στους  Ιουδαίους  που ζούσαν έξω από  τα 
γεωγραφικά σύνορα του Ισραήλ (δείτε Ιωάν. 7/ζ’ 35).
ΣΚΕΨΗ: Μία εκκλησία που  είναι διασπαρµένη! Παρά τις πολιτισµικές, κοινωνικές και 
εθνικιστικές διαφορές που υπάρχουν ανάµεσά µας, τι είναι εκείνο  που ενώνει τους 
Αντβεντιστές της Εβδόµης Ηµέρας στον Χριστό;
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Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ

Ο Ιάκωβος είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τον Ιησού  στην παιδική, 
εφηβική, και ενήλικη  ζωή Του. Δεν δέχτηκε απλώς  τον Ιησού ως Μεσσία, 
αλλά  έγινε και ηγέτης  της  Χριστιανικής εκκλησίας  στην Ιερουσαλήμ. 
Παρόλα  αυτά  δεν αποκαλεί τον εαυτό  του αδελφό, αλλά  «δούλο» του 
Ιησού  (Ιάκ. 1/α’ 1). Ο  Ιάκωβος  έμαθε την ταπεινοφροσύνη και απέκτησε 
αληθινή σοφία. Δεν πρέπει να  μας  εκπλήσσει το  γεγονός ότι στην 
επιστολή του υπάρχουν τόσο  σημαντικά  θέματα (δείτε Ιάκ. 1/α’ 9-11, 21, 
3/γ’ 13-18, 4/δ’ 6-10).
Συγκρίνετε τις παρακάτω περικοπές και βρείτε τα κοινά του σημεία:
Ιακ. 1/α’ 22 με Ματθ. 7/ζ’ 24-27………………………………………………..
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………….
Ιακ. 3/γ’ 12 με Ματθ. 7/ζ’ 16……………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
Ιακ. 4/δ’ 12 με Ματθ. 7/ζ’ 1………..……………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Η  στενή σχέση μεταξύ  της επιστολής του Ιακώβου  και της Επί του Όρους 
Ομιλίας είναι εμφανής. «Η  επιρροή  του Ιησού  είναι διάχυτη  στις 
διδασκαλίες του Ιακώβου.» Peter H. Davis, The Epistle of James, σ. 50.
Συγκρίνοντας προσεκτικά  την επιστολή του  Ιακώβου με τα  Ευαγγέλια, θα 
δούμε πως η  επιστολή  δεν εξαρτάται από  αυτά. Ο Ιάκωβος γράφει 
έχοντας μία άμεση  και προσωπική σχέση με τις διδασκαλίες του  Ιησού, οι 
οποίες ενέπνεαν τους  ακροατές  Του να  έχουν πίστη και να την εξασκούν. 
Κατά  τη διάρκεια  της  μελέτης μας  αυτήν την τριμηνία  θα  δούμε μία 
παρόμοια  προσέγγιση. Ο Ιάκωβος  δεν ικανοποιείται με μία αδύναμη  και 
άκαρπη  πίστη. Όπως  θα  δούμε την επόμενη  εβδομάδα, στο  πρώτο  μέρος 
της  επιστολής  κυριαρχεί το  θέμα  της πίστης  και ο  Ιάκωβος δείχνει το  πόσο 
σημαντική είναι για να διατηρηθεί ζωντανή η σχέση μας με τον Χριστό.
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε πόσο µεγάλη και πραγµατική είναι η πίστη σας. Πόσο  αληθινή 
και βαθιά είναι; Είναι ικανή  για να ζήσετε  µία Χριστιανική ζωή; Τι µπορείτε  να κάνετε, 
και ποιες επιλογές σας θα βοηθήσουν να ισχυροποιηθεί η πίστη σας;
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Παρασκευή 3 Οκτωβρίου        Δύση ηλίου: 19:05’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:
«Τα  αδέρφια  Του  πολλές φορές εξωτερίκευαν την παμπάλαια, 
ξεπερασμένη νοοτροπία των Φαρισαίων και πίστευαν ότι μπορούσαν να 
Τον διδάξουν – Αυτόν που  ήταν γνώστης κάθε αλήθειας  και κατανοούσε 
όλα τα  μυστήρια. Κατέκριναν αδίστακτα  κάθε τι που οι ίδιοι δεν 
μπορούσαν να εννοήσουν. Τον έλεγχαν διαρκώς με τις  επιπλήξεις τους  και 
η ψυχή  Του θλίβονταν και υπέφερε. Ομολογούσαν πίστη  στον Θεό  και 
νόμιζαν ότι υπερασπίζονταν το  Θεό, τη στιγμή  που  ο  Θεός κυκλοφορούσε 
ανάμεσά  τους  ενσαρκωμένος  και αυτοί δεν Τον γνώριζαν. Αυτά τα 
πράγματα  έκαναν το  μονοπάτι Του  δυσκολοδιάβατο, γεμάτο  αγκάθια. 
Τόσο  υπέφερε ο  Χριστός  από  την παρανόηση μέσα  στο  δικό  Του σπίτι, 
που  έβρισκε ανακούφιση να  βρίσκεται σε περιβάλλον απαλλαγμένο  από 
αυτή.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ σ. 298, 299.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 
1. Η  επιστολή  του Ιακώβου  είναι ένα εγχειρίδιο  της  έμπρακτης 

Χριστιανικής ζωής. Πιστεύεται ότι είναι το  πρώτο  βιβλίο  της  Καινής 
Διαθήκης (υπολογίζεται ότι γράφτηκε μεταξύ  44 – 49 μ.Χ). Πέρα από 
το  θεολογικό  του περιεχόμενο, μας  δείχνει πώς  να ζήσουμε τη 
Χριστιανική  ζωή. Γιατί είναι σημαντικό  το  να  ζούμε αυτά  που 
πιστεύουμε; Για παράδειγμα, τι είναι καλύτερο: Να  τηρεί κάποιος 
σωστά  και ειλικρινά  την Κυριακή ως  αγία  ημέρα  του  Κυρίου, ή κάποιος 
να  ξέρει ότι το  Σάββατο  είναι η αγία ημέρα  του  Κυρίου  αλλά να  μην 
την «τηρεί» σωστά και ειλικρινά;

2. Όπως είδαμε, ο  Ιάκωβος ήταν αδελφός  του Ιησού. Ο Θεός και 
Δημιουργός των πάντων, έγινε άνθρωπος  σαν κι εμάς  και είχε 
αδέλφια. Πώς αυτό  μας βοηθάει να  δούμε το  πώς γεφυρώθηκε το 
χάσμα  μεταξύ του έκπτωτου  κόσμου μας και του  ουρανού; Τι έκανε ο 
Θεός προκειμένου να  σώσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα; Πώς μας 
βοηθάει η  ανθρώπινη φύση του  Χριστού  να καταλάβουμε τη νίκη μας 
κατά της αμαρτίας, και μας  διαβεβαιώνει ότι ο  Θεός  κατανοεί τις 
θλίψεις και τις δοκιμασίες μας;

3.  Στο  μάθημα αυτής της εβδομάδας είδαμε ότι η ταπεινοφροσύνη  είναι 
ένα  από  τα  θέματα  που διαπραγματεύεται η επιστολή του  Ιακώβου. 
Γιατί η ταπεινοφροσύνη  είναι τόσο  σημαντική στη Χριστιανική ζωή; 
Πώς είναι δυνατόν, μπροστά στη σταυρική  θυσία που  έγινε για  μας, να 
έχουμε αλαζονική  συμπεριφορά  και να  εξυψώνουμε τον εαυτό  μας, 
κυρίως σε πνευματικά θέματα;
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Μελέτη 2: Για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Η ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ
 

Εδάφιο µνήµης: «Αποβλέποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, 
όστις υπέρ της χαράς της προκειµένης εις αυτόν, υπέφερε  σταυρόν, καταφρονήσας την 
αισχύνην, και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού.» Εβραίους 12/ιβ’ 2. 

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 1/α’ 2,3, Α’ Πέτρ. 1/α’ 6,7, Φιλιπ. 3/
γ’ 12-15, Ιακ. 1/α’ 19-21, Λουκά 17/ιζ’ 5,6, Λουκά 12/ιβ’ 16-21.
Ένας  οδοντίατρος εξήγησε γιατί οι δικές του κορώνες  ήταν πάντα 
αψεγάδιαστες. «Σε αντίθεση με τους άλλους  οδοντιάτρους,» είπε, «δεν 
είχα  ποτέ πρόβλημα με τις  κορώνες που μου  έστελνε το  εργαστήριο. Εάν 
η δουλειά  που τους στέλνω είναι άψογη, θα  μου  στείλουν και άψογες 
κορώνες.» Αυτός  ο  οδοντίατρος  δεν ανησυχούσε για  το  τελικό 
αποτέλεσμα. Απλώς έδινε προσοχή στο  δικό  του ρόλο, στο  αρχικό  στάδιο 
της διαδικασίας.
Παρομοίως, ως  Χριστιανοί δεν πρέπει να ανησυχούμε για  το  αν στο  τέλος 
ο  χαρακτήρας μας  θα  είναι αρκετά  καλός. Αυτό  είναι έργο  του  Θεού. Ο 
δικός μας  ρόλος  είναι να αγωνιστούμε «τον καλόν αγώνα  της  πίστεως» (Α’ 
Τιμ. 6/ς’ 12), έχοντας το  βλέμμα μας  στραμμένο  στον Ιησού, «τον αρχηγόν 
και τελειωτήν της πίστεως». Η πίστη μας στον Χριστό, Του  δίνει το 
δικαίωμα  να  εργαστεί μέσα  μας «το  θέλειν και το  ενεργείν» (Φιλιπ. 2/β’ 13) 
και να  ολοκληρώσει το  καλό  έργο  που ξεκίνησε (Φιλιπ. 1/α’ 6). Χωρίς 
πίστη, πιθανόν να  αισθανθούμε ηττημένοι προτού  καν ξεκινήσουμε, επειδή 
ακριβώς εστιάζουμε σε εμάς και όχι σ’ Εκείνον.
Όπως λέει ο  Ιησούς, «Τούτο  είναι το  έργον του Θεού, να  πιστεύσητε εις 
τούτον τον οποίον εκείνος  απέστειλε» (Ιωάν. 6/ς’ 29). Ο  Ιάκωβος, όπως  θα 
δούμε, μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτή τη σπουδαία πνευματική 
αλήθεια.
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Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Η ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 2,3, Α’ Πέτρ. 1/α’ 6,7, 4/δ’ 12,13. Ποια στάση  μας 
ενθαρρύνουν ο  Ιάκωβος και ο  Πέτρος  να  κρατήσουμε ως προς τις 
δοκιμασίες; 
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Σε κανέναν δεν αρέσουν οι θλίψεις, και όλοι προσπαθούμε όσο  μπορούμε 
να  τις  αποφύγουμε. Ο όρος που  χρησιμοποιείται στο  εδ. 3 είναι 
«δοκιμασία». Ο Πέτρος  συσχετίζει τη δοκιμασία  της πίστης με την φωτιά 
που  καθαρίζει το  χρυσό. Μπορεί η διαδικασία  να  μην είναι ευχάριστη, 
ωστόσο  ο  Θεός περιμένει ένα  καλό  αποτέλεσμα. Οι δοκιμασίες  δεν πρέπει 
να  μας αποθαρρύνουν γιατί όποιος παραμένει πιστός, θα «εξέλθει ως 
χρυσίον» (Ιώβ  23/κγ’ 10, συγκρίνετε με Παρ. 17/ιζ’ 3). Επομένως, πρέπει 
να  χαιρόμαστε όταν δοκιμαζόμαστε, ιδιαίτερα  για  την πίστη μας, επειδή ο 
Ιησούς λέει: «Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο  μισθός  σας  είναι πολύς εν 
τοις  ουρανοίς» (Ματθ. 5/ε’ 12). Επίσης οι δοκιμασίες μάς βοηθάνε να 
εκτιμήσουμε περισσότερο  όλα  όσα  πέρασε ο  Χριστός  για μας. Όπως 
αναφέρεται στην Α’ Πέτρ. 4/δ’ 13  μας  βοηθάνε να  γίνουμε «κοινωνοί των 
παθημάτων του  Χριστού». Με λίγα  λόγια, πρέπει να  δούμε πέρα από  τις 
δοκιμασίες  και να  οραματιστούμε το  αποτέλεσμα  που θέλει ο  Θεός. Κι 
εδώ  κάνει την εμφάνισή της η  πίστη. Πρέπει να  πιστέψουμε  στον Πατέρα 
που  μας αγαπάει, να εμπιστευτούμε τη σοφία  Του, και να ενεργήσουμε 
σύμφωνα  με το  Λόγο  Του. Μπορούμε να  εμπιστευτούμε το  μέλλον μας σε 
Εκείνον (δείτε Ρωμ. 8/η’ 28). Για  την ακρίβεια, μόνο  μέσω  πίστης, 
γνωρίζοντας την αγάπη του Θεού  για μας  και ζώντας με πίστη  υπό  το  φως 
αυτής  της αγάπης, θα  μπορούμε να  έχουμε χαρά στις  δοκιμασίες. Στην 
Ιακ. 1/α’ 3, ο  απόλυτος στόχος  της δοκιμασίας  της πίστης μας, είναι η 
«υπομονή». Ο όρος υπομονή σημαίνει «αντοχή» και «καρτερικότητα» μέχρι 
το  τέλος, επειδή  ακριβώς  δείχνει την βεβαιότητα  στην τελική 
απελευθέρωση από τον Θεό (όπως στο Λουκά 21/κα’ 19).
ΣΚΕΨΗ: Είναι ήδη δύσκολο το να µένουµε πιστοί στις δοκιµασίες, πώς γίνεται να 
είµαστε και χαρούµενοι τη στιγµή  που αισθανόµαστε  ότι αυτό  είναι αδύνατον; Ωστόσο, η 
Αγία Γραφή µας παροτρύνει γι’ αυτό. Πώς µπορούµε να το επιτύχουµε;
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Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 2-4. Προσέξτε την αλληλουχία: πίστη, δοκιμασία, 
υπομονή, τελειοποίηση. Ο  Ιάκωβος  ξεκινάει με την πίστη, επειδή είναι η 
βάση της  πραγματικής  Χριστιανικής εμπειρίας. Και η  πίστη μας 
αξιολογείται μέσα  από  τις δοκιμασίες, οι οποίες  μας διδάσκουν την 
υπομονή ώστε να  μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε. Ο σκοπός του Θεού 
είναι να γίνουμε «τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς» (Ιακ. 
1/α’ 4). Η  λέξη «τέλειος» δείχνει στην πνευματική ωριμότητα, ενώ  το 
«ολόκληρος» στην πληρότητα  κάθε τομέα. Είναι αλήθεια  ότι μπορούμε να 
καταφέρουμε πολλά  με τον Κύριο  εάν θανατώσουμε το  εγώ  και αφήσουμε 
Εκείνον να γίνει μέσα μας «το θέλειν και το ενεργείν» (Φιλιπ. 2/β’ 13).
Διαβάστε Εφεσ. 4/δ’ 13  και Φιλιπ. 3/γ’ 12-15. Ποια  συμπεριφορά 
ενθαρρύνονται να έχουν οι Χριστιανοί ως προς την «τελειότητα»;
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Όπως ο  Παύλος, ως  ακόλουθοι του  Χριστού δεν πρέπει να 
ικανοποιούμαστε με τίποτα  λιγότερο  από  την ανιδιοτελή αγάπη και την 
αυτοθυσία  του Κυρίου μας. Ποτέ όμως  δεν θα  νιώσουμε ότι αποκτήσαμε 
την τελειότητα  ή ότι τελειοποιηθήκαμε. Προσέξτε την έμφαση που  δίνεται 
στο  μέλλον στις  παραπάνω  περικοπές. Ο Παύλος  δείχνει στην υπόσχεση 
που  δίνει ο  Θεός  μέσω της  πίστης στον Ιησού. Σε κανένα σημείο  της 
πνευματικής  μας  πορείας  δεν θα  μπορέσουμε να  πούμε «έφτασα», όσο 
μακριά  και αν έχουμε πάει. (Μάλιστα εκείνοι που ισχυρίζονται ότι έχουν 
«φτάσει», είναι ιδιαίτερα  απεχθείς  και έχουν έντονο  το  πνεύμα  της 
αυτοδικαίωσης.)  Μοιάζουμε με ένα  έργο  τέχνης. Έχουμε περιθώρια 
βελτίωσης  και ο  Θεός  υπόσχεται να μας βελτιώσει εάν δείξουμε πίστη και 
υποτασσόμαστε σ’ Αυτόν καθημερινά  δείχνοντάς Του εμπιστοσύνη  και 
υπακοή.
ΣΚΕΨΗ: Εάν πεθάνετε σήµερα, πιστεύετε ότι θα σωθείτε; Εάν είχατε πεθάνει δύο 
βδοµάδες αφού δεχτήκατε τον Ιησού ως Σωτήρα σας, θα ήσασταν αρκετά καλοί για να 
σωθείτε; Μετά από  έξι µήνες; Πώς οι απαντήσεις σας δείχνουν την ανάγκη  σας για το 
τέλειο  ένδυµα της δικαιοσύνης του  Χριστού, ανεξαρτήτου του επιπέδου  της «τελειότητας» 
που έχετε φθάσει; 



Τρίτη 7 Οκτωβρίου

ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 5,6. Σε τι διαφέρει η σοφία  από  την γνώση; Τι 
συσχετισμούς κάνει ο Ιάκωβος μεταξύ της σοφίας και της πίστης;
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Τα  λόγια του Ιάκωβου, «Εάν δε τις  από  σας ήναι ελλειπής σοφίας», 
παραξενεύουν. Ποιος  νομίζει ότι έχει αρκετή  σοφία; Ο Σολομώντας, για 
παράδειγμα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του ζήτησε ταπεινά, «δος  λοιπόν 
εις  τον δούλον σου  καρδίαν νοήμονα… διά  να  διακρίνω μεταξύ καλού  και 
κακού» (Α’ Βασ. 3/γ’ 9). Αργότερα, έγραψε, «Αρχή σοφίας  φόβος Κυρίου» 
(Παρ. 9/θ’ 10).
Έχουμε την τάση να  πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τι είναι η σοφία. Πώς τα 
παρακάτω  εδάφια δείχνουν μία άλλη πλευρά  της  αληθινής  σοφίας; Ιακ. 1/
α’ 19-21, 2/β’ 15, 16, 3/γ’ 13.
….…….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Τόσο  στις Παροιμίες  όσο  και στην Ιακώβου  επιστολή, η σοφία 
περιγράφεται ως κάτι το  έμπρακτο: δεν είναι το  τι γνωρίζουμε, αλλά το 
πώς το  εφαρμόζουμε. Για  παράδειγμα, «ας είναι πας άνθρωπος ταχύς  εις 
το  να  ακούη, βραδύς εις  το  να  λαλή» (Ιακ. 1/α’ 19). Ο  Πλάτωνας είπε: «Οι 
σοφοί μιλούν επειδή έχουν κάτι να  πουν. Οι ανόητοι μιλούν επειδή  θέλουν 
κάτι να πουν.» Με άλλα  λόγια, μπορεί να  έχουμε τη γνώση όλου  του 
κόσμου, αλλά  να  μας λείπει η αληθινή σοφία. Φυσικά, επειδή ο  Θεός  είναι 
η πηγή της  αληθινής  σοφίας, αποκτάμε σοφία  καθώς  Τον «ακούμε», 
μελετώντας  το  Λόγο  Του, και αφιερώνοντας  χρόνο  αναλογιζόμενοι τη ζωή 
του Χριστού, «όστις εγεννήθη εις  ημάς  σοφία  από  Θεού» (Α’ Κορ. 1/α’ 30). 
Μαθαίνοντας να αντικατοπτρίζουμε το  χαρακτήρα  του Χριστού  στη  ζωή 
μας, εξωτερικεύουμε την αλήθεια όπως  αυτή είναι στον Ιησού. Αυτό  είναι 
αληθινή σοφία!
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Ιακ. 1/α’ 6. Πρέπει να ζητάµε µε πίστη  και όχι µε  αµφιβολία. Δεν 
είναι δύσκολο αυτό µερικές φορές; Και ποιος δεν έχει παλέψει µε τις αµφιβολίες του; 
Όταν συµβαίνει, είναι σηµαντικό να προσευχόµαστε και να αναλογιζόµαστε όλους τους 
λόγους για τους οποίους πρέπει να έχουµε πίστη: τη ζωή του  Ιησού, τις προφητείες της 
Αγίας Γραφής, καθώς και τις προσωπικές µας εµπειρίες. Πώς όλα αυτά µπορούν να µας 
βοηθήσουν;
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Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Η ΆΝΤΙΘΕΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 6-8. Τι μας λέει εδώ;
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
Ο όρος  «διστάζων» έχει να  κάνει με τους δίγνωμους  και άστατους. Ένα 
παράδειγμα  αυτού βλέπουμε στην Κάδης  Βάρνη, όπου  ο  Ισραήλ ήρθε 
αντιμέτωπος  με την επιλογή: να προχωρήσει μπροστά  με πίστη, ή να 
επαναστατήσει ενάντια  στον Κύριο. Το  αξιοθαύμαστο  είναι ότι επέλεξαν 
την επανάσταση και την επιστροφή στον Αιγυπτιακό  ζυγό. Όταν ο  Θεός 
ανακοίνωσε στο  Μωυσή  ότι θα  πέθαιναν στην έρημο, ξαφνικά, ο  λαός 
«πίστεψε»! Είπαν, «Ιδού  ημείς, και θέλομεν αναβή  εις  τον τόπον τον οποίον 
μας υπεσχέθη ο Κύριος, διότι ημαρτήσαμεν» (Αρ. 14/ιδ’ 40).
«Τώρα  φαίνονταν ειλικρινά  μετανοημένοι για  την αμαρτωλή διαγωγή τους. 
Λυπόνταν όμως μάλλον για το  αποτέλεσμα  της στρεβλής  πορείας τους 
παρά  γιατί συναισθάνονταν την αχαριστία και την ανυπακοή τους. Όταν 
είδαν ότι ο  Κύριος μετέβαλλε την απόφασή Του, η ισχυρογνωμοσύνη τους 
ξαναζωντάνεψε και δήλωσαν ότι δε θα  επέστρεφαν στην έρημο. Δίνοντας 
την εντολή  να  αποσυρθούν από  τη γη των εχθρών τους ο  Κύριος δοκίμασε 
την επιφανειακή υποταγή τους που φαινόταν ότι δεν ήταν γνήσια.» Ε. 
Χουάιτ, Π.Π. σ. 374.
Διαβάστε Λουκά 17/ιζ’ 5,6. Τι λέει εδώ ο Ιησούς για την πίστη;
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Όταν οι μαθητές ζήτησαν περισσότερη  πίστη, ο  Ιησούς  είπε ότι η πίστη 
ακόμη και σε μέγεθος σιναπιού  είναι αρκετή. Εκείνο  το  οποίο  μετράει, 
είναι η πίστη να  είναι ζωντανή και να αυξάνει, και αυτό  γίνεται μόνο 
ασκώντας  την πίστη με ολοκληρωτική  εμπιστοσύνη  στον Θεό, σε κάθε 
περίσταση. Όμως  οι αμφιβολίες εμφανίζονται μπροστά  μας. 
Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς  από  αμφιβολίες  και δυσπιστία  και όλοι 
κινδυνεύουμε απ’ αυτό! Εκείνο  το  οποίο  πρέπει να  κάνουμε, είναι να 
προσευχηθούμε και να  θυμηθούμε πώς ο  Θεός  μάς  βοήθησε στο 
παρελθόν και να Τον εμπιστευτούμε για το μέλλον μας. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιους λόγους έχουµε να εµπιστευόµαστε τον Θεό  και τις υποσχέσεις Του, και 
να ζούµε  µε πίστη; Όσο θυµόµαστε όλους αυτούς τους λόγους, η πίστη µας θα 
δυναµώνει.
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Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

ΕΥΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΙ

Σε αυτήν τη μικρή  επιστολή  ο  Ιάκωβος δείχνει το  ενδιαφέρον του για  τους 
άπορους, και ορισμένοι μάλιστα  θεωρούν ότι αυτό  είναι και το  κύριο 
μήνυμα  της  επιστολής  του. Για  τα  σημερινά  δεδομένα  όμως, η  φραστική 
επίθεση ενάντια  στους  πλούσιους  δείχνει υπερβολική, ακόμη και 
σοκαριστική. Ωστόσο, και ο Ιησούς δεν είπε κάτι διαφορετικό.
Συγκρίνετε:
Ιακ. 1/α’ 9-11 με Λουκά 8/η’ 14………………………………………………..
Ιακ. 1/α’ 27 με Ματθ. 25/κε’ 37-40…………………………………………….
Ιακ. 2/β’ 15,16 με Λουκά 10/ι’ 29-37…………………………………………..
Ιακ. 5/ε’ 1-4 με Λουκά 12/ιβ’ 16-21…………………………………………….
Ποιο  είναι το  κοινό  μήνυμα σ’ αυτά τα  εδάφια; Ποιες προειδοποιήσεις  και 
παροτρύνσεις μπορούμε να πάρουμε απ’ αυτά που εκφράζονται εδώ;
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Ο Ιάκωβος  δεν κλείνει την πόρτα  του  ουρανού στους  εύπορους, αλλά 
όπως  και ο  Ιησούς, αναγνωρίζει τους  πειρασμούς  που  έρχονται με τα 
πλούτη. Άποροι ή εύποροι, πρέπει να έχουμε το  βλέμμα  μας στο 
πραγματικό  βραβείο. Το  πρόβλημα  με τα  χρήματα  είναι ότι μας 
εξαπατούν, κάνοντάς  μας να  εστιάζουμε στα  εφήμερα, και όχι στα  αιώνια 
(Β’ Κορ. 4/δ’ 18).
Αναμφίβολα, η  κατοχή πλούτου, η  ανώτερη  εκπαίδευση  ή  η κοινωνική 
επιρροή, διαχωρίζουν τους ανθρώπους  από  τους  λιγότερο  ευνοημένους. 
Η  πρώτη όμως εκκλησία  κράτησε αυτές  τις  δύο  τάξεις ενωμένες 
ανατρέποντας τις  κοσμικές  αξίες. Εκείνος  που παίρνει την ταπεινότερη 
θέση, εκείνος θα εξυψωθεί.
«Όσο  υπάρχουν στον κόσμο  του Θεού  πεινασμένοι, πρέπει να τραφούν, 
γυμνοί να ντυθούν, ψυχές  αφανίζονται για  το  ψωμί και το  νερό  της 
σωτηρίας, κάθε περιττή πολυτέλεια, κάθε πλεονάζον κεφάλαιο, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για  τους  φτωχούς  και άπορους.» Ε. Χουάιτ, Welfare Min-
istry, σ. 269.
ΣΚΕΨΗ: Τι γίνεται όσον αφορά εµάς; Ανεξαρτήτου  της οικονοµικής µας κατάστασης, 
εκείνο  που  έχει σηµασία είναι η  σχέση µας µε τα χρήµατα. Τι κίνδυνο  κρύβουν για τη 
ψυχή µας;



Παρασκευή 10 Οκτωβρίου        Δύση ηλίου: 18:55’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 269-286.

«Ο Θεός θέλει οι δούλοι Του  να γνωρίζουν την καρδιά τους. Προκειμένου 
να  δουν την πραγματική τους κατάσταση, επιτρέπει να  τους  πλήξει η 
φωτιά  των δοκιμασιών ώστε να  εξαγνιστούν. Οι δοκιμασίες της  ζωής είναι 
τα μέσα  που χρησιμοποιεί ο  Θεός για  να  αφαιρέσει καθετί το  ρυπαρό, 
κάθε αδυναμία, και κάθε σκληρό  στοιχείο  του  χαρακτήρα μας, 
προετοιμάζοντάς μας για την αγνή, ουράνια  κοινωνία των ένδοξων 
αγγέλων. Καθώς  μας «καίει» η φωτιά των δοκιμασιών, δεν θα  έπρεπε να 
έχουμε το  βλέμμα  μας στραμμένο  στα  αόρατα; Στην αιώνια  κληρονομιά, 
στην αιώνια  ζωή και στην, σαφώς ανώτερη, αιώνια  δόξα; Έτσι, η φωτιά δεν 
θα  μας  καταναλώσει, αλλά θα  αφαιρέσει τη «σκουριά» και θα μας 
εξαγνίσει, ώστε να  φέρουμε την εικόνα  του Θεού.» Ε. Χουάιτ, The Advent 
Review and Sabbath Herald, 10 Απριλίου 1894.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 
1. Ποιοι Βιβλικοί χαρακτήρες  σας  δίνουν δύναμη σε καιρό  θλίψης; Έχετε 

μάθει να βρίσκετε χαρά  στις δοκιμασίες; Εάν ναι, μοιραστείτε στην 
τάξη  τι είναι εκείνο  που σας βοήθησε. Εάν πάλι δεν τα έχετε 
καταφέρει, συζητήστε το.

2. Μείνετε στη σκέψη  ότι η αληθινή σοφία  δεν είναι τόσο  η γνώση, όσο 
το  τι κάνουμε με πίστη  μέσω του  Χριστού. Γιατί αυτό  δεν ακυρώνει το 
ότι η γνώση  είναι σημαντική; Πώς  μπορεί, για  παράδειγμα, ένα  λάθος 
δόγμα να βλάψει τη σχέση κάποιου με τον Κύριο;

3. Κάποιος είχε έναν φίλο  που  αντιμετώπιζε έντονες δοκιμασίες. Για τον 
νέο  αυτό  ήταν πολύ  οδυνηρό  να  βλέπει το  φίλο  του  να  υποφέρει. Δεν 
είδε όμως  ότι όλες αυτές  οι καταστάσεις  τον βοήθησαν πνευματικά. 
Όταν τελείωσαν οι δοκιμασίες, ο  φίλος  του  είχε αλλάξει προς  το 
καλύτερο. Τι διδαχθήκατε από  τις δοκιμασίες σας που  σας  ωφέλησε 
πνευματικά; Θα μπορούσατε να  πάρετε αυτά  τα  μαθήματα  με άλλον 
τρόπο;

4. Τι μπορείτε να  πείτε σε κάποιον που  δείχνει ειλικρινής  με την πίστη 
του, αλλά  υπάρχουν φορές που  αμφιβολίες  τον κυριεύουν; Πώς 
μπορείτε να τον βοηθήσετε;



Μελέτη 3: Για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ

Εδάφιο µνήµης: «Μακάριος ο άνθρωπος όστις υποµένει πειρασµόν, διότι αφού 
δοκιµασθή, θέλει λάβη  τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους 
αγαπώντας αυτόν.» Ιακώβου 1/α’ 12. 

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 1/α’ 12-21, Ψαλµ. 119/ριθ’ 11, Γέν. 
3/γ’ 1-6, Τίτο 3/γ’ 5-7, Ρωµ. 13/ιγ’ 12, Εφεσ. 4/δ’ 22.

Όλοι το  έχουμε περάσει. Προσπαθούμε να  μην ενδώσουμε στον 
πειρασμό, αλλά  στην αποκορύφωση της  μάχης  οι αντιστάσεις μας 
ελαττώνονται και δυστυχώς πέφτουμε στην αμαρτία. Ορισμένες φορές 
φαίνεται πως όσο  προσπαθούμε να  μην αμαρτάνουμε τόσο  πιο  αδύναμοι 
αισθανόμαστε ενάντια  στον πειρασμό, και έτσι η κατάστασή μας φαντάζει 
απελπιστική. Αναρωτιόμαστε εάν έχουμε σωθεί. Είναι δύσκολο  να 
φανταστούμε κάποιον Χριστιανό  να  μην έχει αναρωτηθεί για  τη  σωτηρία 
του, ιδιαίτερα  μετά από  μία  πτώση στην αμαρτία. Ευτυχώς, μπορούμε να 
νικήσουμε τους πειρασμούς  που μας  σαγηνεύουν. Κανείς, όσο  αμαρτωλός 
κι αν είναι, δεν είναι ανήμπορος, γιατί ο  Πατέρας  των φώτων (Ιακ. 1/α’ 17) 
είναι δυνατότερος από  την τάση μας στην αμαρτία, και μόνο  μαζί Του και 
μέσω του Λόγου  Του  μπορούμε να  νικήσουμε. Αυτό  είναι το  μήνυμα  των 
εδαφίων που θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Οι πειρασμοί είναι 
αληθινοί, η αμαρτία είναι αληθινή και η  μάχη ενάντια  στο  εγώ είναι ακόμη 
πιο  αληθινή. Αλλά  και ο  Θεός είναι Αληθινός, και μέσω  Αυτού μπορούμε να 
ξεπεράσουμε τους πειρασμούς που θέλουν να μας καταστρέψουν.



Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 13,14. Γιατί είναι σημαντικό  να ξέρουμε ότι ο  Θεός  δεν 
πειράζει κανέναν; Από  πού έρχεται ο  πειρασμός, και πώς αυτή η γνώση 
μπορεί να μας βοηθήσει στη μάχη μας ενάντια στην αμαρτία;

Ο Ιάκωβος δίνει ιδιαίτερη  έμφαση: Ο Θεός όχι μόνο  δεν είναι η πηγή του 
κακού, αλλά  ούτε και του πειρασμού. Το  ίδιο  το  κακό  είναι η πηγή του 
πειρασμού. Σύμφωνα  μ’ αυτήν την περικοπή, το  πρόβλημα  είναι σ’ εμάς, 
γι’ αυτό  και είναι τόσο  δύσκολο  να  αντισταθούμε. Η  μάχη ενάντια  στην 
αμαρτία ξεκινάει στο  νου. Όσο  κι αν δεν μας αρέσει να το  ακούμε, η 
αλήθεια  είναι ότι εμείς επιλέγουμε την αμαρτία. Κανείς δεν μπορεί να  μας 
αναγκάσει να  την πράξουμε (Ρωμ. 6/ς’ 16-18). Οι αμαρτωλές  επιθυμίες, 
τάσεις  και ροπές, συνεχώς τραβούν την προσοχή μας. Η Ιακ. 1/α’ 14 
αναφέρει ότι οι δικές μας επιθυμίες  είναι που μας δελεάζουν και μας 
παρασύρουν, και όταν στο τέλος ενδίδουμε, μας παγιδεύουν.
Διαβάστε Εφεσ. 6/ς’ 17, Ψαλμ. 119/ριθ’ 11 και Λουκά 4/δ’ 8. Τι κοινό 
θέμα  έχουν αυτά  τα  εδάφια  και πώς  σχετίζεται με τη  νίκη στους 
πειρασμούς;

Ο Ιάκωβος  διαχωρίζει τον πειρασμό  από  την αμαρτία. Δεν σημαίνει ότι 
όσοι πειράζονται, αμαρτάνουν. Και ο  Ιησούς δοκιμάστηκε. Το  πρόβλημα 
δεν είναι ο  πειρασμός, αλλά  το  πώς  ανταποκρινόμαστε σ’ αυτόν. Η 
αμαρτωλή μας  φύση, από  μόνη της  δεν είναι αμαρτία. Όταν όμως  της 
επιτρέπουμε να  ελέγχει τις σκέψεις μας και να  ορίζει τις  αποφάσεις μας, 
τότε γίνεται αμαρτία. Γι’ αυτό  και στον Λόγο  του  Θεού έχουμε υποσχέσεις 
που  μας  δίνουν τη βεβαιότητα  για  νίκη, εάν τις  επικαλεστούμε και 
στηριχτούμε σ’ αυτές με πίστη.

ΣΚΕΨΗ: Μείνετε  στη σκέψη  ότι αµαρτία είναι πάντοτε  επιλογή µας. Εξάλλου, εάν δεν 
είναι επιλογή µας τότε δεν θα πρέπει να καταδικαστούµε. Τι µπορούµε να εφαρµόσουµε 
στην καθηµερινότητά µας που  θα µας αποτρέψει από το να κάνουµε λανθασµένες 
επιλογές;
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Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

ΌΤΑΝ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ

Διαβάστε ξανά Ιακ. 1/α’ 13-15. Πότε ο πειρασμός γίνεται αμαρτία;

Οι όροι που  χρησιμοποιούνται σ’ αυτό  το  απόσπασμα για  να περιγράψουν 
την αρχή της  αμαρτίας, έχουν σχέση με την γέννα. Όταν μία  κακή 
επιθυμία  τρέφεται, γίνεται η  «σύλληψη» της  αμαρτίας, όπως γίνεται και με 
το  μωρό  στη  μήτρα. «Η  δε αμαρτία εκτελεσθείσα  γεννά  τον θάνατον» (Ιακ. 
1/α’ 15). Η  εικόνα είναι παράδοξη: Η διαδικασία  που θα έπρεπε να  δώσει 
ζωή, καταλήγει στον θάνατο  (συγκρίνετε με Ρωμ. 7/ζ’ 10-13). Η αμαρτία 
εξαπλώνεται σαν καρκίνος, και παίρνει τον έλεγχο. Όλοι το  γνωρίζουμε 
αυτό, γιατί όλοι έχουμε υποστεί την καταστρεπτική της  δύναμη. Η  καρδιά 
μας είναι γεμάτη κακία, και εμείς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 1-6. Η εμπειρία της Εύας απεικονίζει τη  μάχη με την 
αμαρτία. Ποια βήματα την οδήγησαν στην αμαρτία;

Η  αμαρτία  ξεκινάει από  απιστία  στον Θεό. Ο Σατανάς, ο  οποίος 
χρησιμοποίησε επιτυχώς  αυτήν τη μέθοδο  εξαπατώντας το  ένα  τρίτο  των 
αγγέλων (Αποκ. 12/ιβ’ 4, 7-9), έσπειρε αμφιβολίες στην Εύα  για  τον 
χαρακτήρα  του Θεού  (Γέν. 3/γ’ 1-5). Η  Εύα  δεν αμάρτησε όταν πλησίασε 
το  απαγορευμένο  δέντρο, αλλά  όταν πήρε και έφαγε τον καρπό. Από  ό,τι 
φαίνεται, πονηρές σκέψεις  προηγήθηκαν της  αμαρτωλής  της πράξης (Γέν. 
3/γ’ 6). Υιοθέτησε τις  υποδείξεις  του Σατανά. Η  αμαρτία  πάντοτε ξεκινάει 
στο  μυαλό. Όπως η Εύα  μπορεί κι εμείς  να  επινοήσουμε υποτιθέμενα 
«οφέλη» στην παράβασή μας. Στη  συνέχεια, τον έλεγχο  παίρνουν η 
φαντασία  και οι αισθήσεις  μας. Σύντομα  δαγκώνουμε το  δόλωμα  και 
πέφτουμε στην αμαρτία. Συνήθως  αναρωτιόμαστε πώς  συνέβη. Η 
απάντηση είναι απλή: Εμείς το  επιτρέπουμε να συμβεί! Κανείς δεν μας 
εξαναγκάζει να  αμαρτήσουμε. «Με ειλικρινή προσευχή και ζωντανή πίστη, 
μπορούμε να  αντισταθούμε στις επιθέσεις  του  Σατανά  και να 
διατηρήσουμε την καρδιά μας  αμόλυντη. Ακόμη και ο  πιο  έντονος 
πειρασμός δεν δικαιολογεί την αμαρτία. Όσο  έντονη κι αν είναι η πίεση στη 
ψυχή μας, το  να  αμαρτήσουμε είναι αποκλειστικά  δική  μας  πράξη. Κανείς 
δεν έχει την δύναμη να υποχρεώσει κάποιον να  αμαρτήσει. Εάν δεν 
υπάρχει συναίνεση  και υποχώρηση  της καρδιάς, το  πάθος δεν μπορεί δεν 
μπορεί να  υπερνικήσει τη  λογική, ούτε η διαφθορά  να  θριαμβεύσει της 
ηθικής.» Ε. Χουάιτ, «Christian Privileges and Duties,» Signs  of the Times, 4 
Οκτωβρίου 1883.
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Τρίτη 14 Οκτωβρίου

«ΠΑΣΑ ΔΟΣΙΣ ΑΓΑΘΗ, ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΩΡΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ»
Ιακώβου 1/α’ 16,17

Μπορεί η αμαρτία να  γεννά  το  θάνατο, ο  Θεός  όμως  είναι η  πηγή  της 
ζωής. Είναι ο  Πατέρας  των φώτων (Ιακ. 1/α’ 17), γεγονός που μας 
παραπέμπει στη Δημιουργία  (Γέν. 1/α’ 14-18). Ο  Θεός μάς  δίνει μία  νέα 
ζωή  που είναι και το  σπουδαιότερο  δώρο  που μπορούμε να  λάβουμε από 
«άνωθεν» (συγκρίνετε Ιακ. 1/α’ 17 με Ιωάν. 3/γ’ 3). Όπως  ο  Παύλος, ο 
οποίος  αναφέρεται στη  σωτηρία  ως  το  αποτέλεσμα της  χάρης του Θεού 
(Ρωμ. 3/γ’ 23,24, Εφεσ. 2/β’ 8, Β’ Τιμ. 1/α’ 9), και ο  Ιάκωβος  στο  1/α’ 17, 
αποκαλεί τη σωτηρία  ως δώρο. Επιπλέον, στο  επόμενο  εδάφιο  ο  Ιάκωβος 
δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτή  η νέα  γέννηση  είναι αποτέλεσμα  του θελήματος 
και σκοπού  του  Θεού για  εμάς: «Εξ  ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς 
διά του  λόγου της  αληθείας» (Ιακ. 1/α’ 18). Ο Θεός  θέλει να σωθούμε. 
Αυτό  ήταν το  θέλημά Του ακόμη και πριν από  την ύπαρξή  μας. Θέλει να 
σωθούμε και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του.
Συγκρίνεται την περιγραφή αναγέννησης  του Ιακώβου, με τις  περιγραφές 
του Παύλου και του Πέτρου; Δείτε Τίτο 3/γ’ 5-7, Α’ Πέτρ. 1/α’ 23.

Ο Ιησούς, ο  Παύλος, ο  Πέτρος  και ο  Ιάκωβος, όλοι, συνδέουν τη σωτηρία 
με την αναγέννηση. Ο σκοπός του Θεού στο  σχέδιο  της απολύτρωσης 
είναι να  επανασυνδέσει τους ανθρώπους με τον ουρανό. Το  χάσμα ήταν 
τόσο  μεγάλο  που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν ποτέ να  το  γεφυρώσουν. 
Μόνο  η ενανθρώπιση του Θεού, ο  Ιησούς, μπορούσε να  επανασυνδέσει 
τον ουρανό  με τη  γη. Ο θεόπνευστος  Λόγος (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16) είναι ο  μόνος 
που  μπορεί να δώσει πνευματική ζωή στην καρδιά  όσων είναι ανοικτοί να 
λάβουν αυτό  το  δώρο. Εν ολίγοις, ο  Πατέρας  των φώτων μας αγαπάει 
πολύ που παρότι είμαστε ανάξιοι μάς  δίνει «πάσα δόσις αγαθή, και παν 
δώρημα τέλειον» (Ιακ. 1/α’ 17), το  καλύτερο  όλων των δώρων: τον Ιησού 
και την αναγέννηση που μας προσφέρει.

ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι τα δώρα που λάβατε από «άνωθεν»; Γιατί είναι τόσο σηµαντικό να 
εµµένετε σ’ αυτά; Τι γίνεται όταν αυτό δεν συµβαίνει;

6



Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

«ΒΡΑΔΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑ ΛΑΛΗ»

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 19,20. Ποιο σημαντικό μήνυμα υπάρχει εδώ;

Ο Λόγος  του  Θεού είναι ισχυρός. Μεγάλη δύναμη όμως  έχουν και τα  λόγια 
των ανθρώπων. Πόσες  φορές δεν είπαμε πράγματα για τα  οποία 
αργότερα  μετανιώσαμε; Δυστυχώς, δεν φτάνει μόνο  το  να  ξέρουμε πόσο 
πόνο  μπορούν να  προκαλέσουν τα πικρά  λόγια και πόσο  καταστρεπτική 
είναι η οργή, για  να  έχουμε αυτοκυριαρχία. Με τις δικές  μας  δυνάμεις  και 
ικανότητες δεν μπορέσουμε ποτέ να αλλάξουμε. Γι’ αυτό  και πρέπει να 
ακούμε περισσότερο  τον Θεό  και να  Τον αφήνουμε να  εργάζεται μέσα 
μας.
«Όταν κάθε άλλη φωνή  σιγά  και στεκόμαστε μπροστά  Του μέσα στη 
σιγαλιά, η ησυχία της ψυχής  καθιστά ευκρινέστερη  τη φωνή του Θεού. 
Μας προστάζει: ‘Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι Εγώ  είμαι ο  Θεός’ (Ψαλμ. 
46:10).» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 32.
Αντιθέτως, τα  προβλήματα  ξεκινούν όταν σταματάμε να  ακούμε τον Θεό 
όσο  και τους  συνανθρώπους μας. Είτε στο  σπίτι, στη δουλειά ή και στην 
εκκλησία, οι διαπληκτισμοί ξεκινούν όταν κάποιος  σταματάει να  ακούει. 
Τότε, οι ομιλίες  επιταχύνονται και ο  θυμός αυξάνεται. Αυτή η ολισθηρή 
κλίση της  αμαρτωλής  επικοινωνίας, όπως  και οι ασυγκράτητες  επιθυμίες 
στην Ιακ. 1/α’ 14,15, δεν μπορεί να φέρει τη δικαιοσύνη του Θεού.
Γι’ αυτό  και ο  Ιάκωβος παραθέτει τη δικαιοσύνη  του  Θεού  με την 
ανθρώπινη οργή. Όσο  βασιζόμαστε στις ψευδαισθήσεις  της  αμαρτωλής 
μας φύσης, η  δημιουργική δύναμη του Θεού εμποδίζεται και τη θέση της 
παίρνουν τα  πικρά  λόγια. Αφότου  αναφέρθηκε στον Πατέρα  των φώτων 
και σε όλα  όσα  έχει κάνει για  μας  βάση του δώρου της νέας ζωής, ο 
Ιάκωβος μάς προτρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα λόγια μας.
Τι μας  διδάσκουν οι παρακάτω  περικοπές σχετικά  με τα  λόγια; Παρ. 15/ιε’ 
1, Ησ. 50/ν’ 4, Εφεσ. 4/δ’ 29, 5/ε’ 4, Κολ. 4/δ’ 6.

ΣΚΕΨΗ: Θυµηθείτε την τελευταία φορά που κάποιος σας πλήγωσε µε τα λόγια του. Τα 
συναισθήµατα που νιώσατε, δείχνουν πόσο µεγάλη δύναµη έχουν τα λόγια, είτε για καλό 
είτε για κακό. Τι µπορείτε να κάνετε  ώστε  να ελέγχετε  τα λόγια σας; Γιατί είναι σηµαντικό 
να σκέφτεστε προτού µιλήσετε;
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Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

ΣΩΣΜΈΝΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 21. Ποιος ο  ρόλος του «λόγου» σύμφωνα  με τον 
Ιάκωβο;

Αυτό  το  εδάφιο  ολοκληρώνει όλα όσα ειπώθηκαν για  την πίστη και τη 
σωτηρία. Είναι μία  έκκληση  να  αφαιρεθεί καθετί το  ακάθαρτο  και να 
διαχωριστούμε από  την κακία. Η εντολή «απορρίψαντες» χρησιμοποιείται 
στην Καινή  Διαθήκη δείχνοντας τον αποχωρισμό  κάποιου  από  τις  κακές 
συνήθειες  που  δεν έχουν καμία  θέση  στη ζωή που έχει παραδοθεί στον 
Χριστό  (Ρωμ. 13/ιγ’ 12, Εφεσ. 4/δ’ 22,25, Κολ. 3/γ’ 8, Εβρ. 12/ιβ’ 1, Α’ 
Πέτρ. 2/β’ 1). Επίσης, υπαινίσσεται το  να  απεκδυθούμε τα «ρυπαρά 
ιμάτια» της αμαρτίας  (σύγκρινε με Ησ. 64/ξδ’ 6). Είναι αλήθεια ότι ο  όρος 
«ρυπαρίαν» που χρησιμοποιεί ο  Ιάκωβος, παραπέμπει στο  «ρυπαρόν 
ένδυμα» των φτωχών που έρχεται σε αντίθεση με τα  καθαρά  και λαμπρά 
ρούχα  των πλουσίων (Ιακ. 2/β’ 2). Ακολουθώντας το  παράδειγμα του 
Ιησού, ο  Ιάκωβος επικρίνει την ανθρώπινη  τάση προς την εξωτερική 
εμφάνιση, επειδή  ο  Θεός  ενδιαφέρεται μόνο  για  την καρδιά  μας. Ο όρος 
«ρυπαρός» συναντάται και στο  βιβλίο  του Ζαχαρία  3/γ’ 3,4, όπου ο 
αρχιερέας  Ιησούς  αντιπροσωπεύει τον αμαρτωλό  λαό  Ισραήλ. Ο Θεός 
παίρνει τα ρυπαρά  ιμάτια  του  αρχιερέα  και τα αντικαθιστά  με καθαρά, 
συμβολίζοντας  έτσι τη συγχώρεση και τον καθαρισμό  του  Ισραήλ. Αυτή η 
σκηνή  διαφέρει από  την γνωστή Χριστιανική εικόνα  στην οποία ο  Ιησούς 
τοποθετεί ένα  λευκό  καθαρό  ένδυμα  πάνω  από  τα  βρώμικα  ρούχα  του 
αμαρτωλού. Άλλωστε ποιος βάζει καθαρά  ρούχα  πάνω από  βρώμικα; Γι’ 
αυτό  πρέπει πρώτα  να αφαιρεθούν τα  ρυπαρά ιμάτια για να μπορέσει να 
βάλει τα  καθαρά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αναμάρτητοι για να 
ντυθούμε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε ποιος θα 
μπορούσε να σωθεί; Και φυσικά  δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 
σωθούμε ή να  επιστρέψουμε στον Ιησού εάν αμαρτήσουμε ξανά. 
Αντιθέτως, δείχνει ότι πρέπει καθημερινά  να υποτασσόμαστε 
ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν, θανατώνοντας το  εγώ και τις  αμαρτωλές  μας 
συνήθειες, επιτρέποντάς Του  να μας αναδημιουργήσει σύμφωνα με την 
εικόνα  Του. Τότε, θα καλυφθούμε με το  τέλειο  ένδυμα  της  δικαιοσύνης 
του Χριστού.

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά το εδάφιο Ιακ. 1/α’ 21. Πόσο προσπαθείτε να το  εφαρµόσετε στη 
ζωή σας; Πώς κατανοείται την έννοια του  «εµφυτευθέντα» Λόγου στην καρδιά σας, και 
πώς µπορείτε να το επιτύχετε;



Παρασκευή 17 Οκτωβρίου                      Δύση ηλίου: 18:45’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 23-36.
«Το  σχέδιο  της  απολύτρωσης προβλέπει την πλήρη  απελευθέρωσή μας 
από  τη δύναμη του  Σατανά. Ο Χριστός πάντοτε αποσπά  τη συντετριμμένη 
καρδιά  από  την αμαρτία. Ήρθε να  καταστρέψει τα  έργα  του  διαβόλου και 
πρόβλεψε ώστε το  Άγιο  Πνεύμα  να δοθεί σε κάθε μετανοημένη  ψυχή για 
να την προστατεύσει από του να αμαρτήσει.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 282.
«Εάν έχετε δεχτεί το  Χριστό  ως προσωπικό  Σωτήρα, οφείλετε να ξεχάσετε 
τον εαυτό  σας  και να προσπαθήσετε να βοηθήσετε τους άλλους. Μιλήστε 
για  την αγάπη του  Χριστού, αφηγηθείτε την καλοσύνη Του. Εκπληρώστε 
κάθε καθήκον που  παρουσιάζεται. Φέρτε το  βάρος  των ψυχών στην 
καρδιά  σας και με κάθε δυνατό  μέσο  προσπαθήστε να  σώσετε τους 
χαμένους. Καθώς  δέχεστε το  Πνεύμα  του  Χριστού  – το  Πνεύμα  της 
ανιδιοτελούς  αγάπης κι εργασίας  για τους άλλους  – θα  αναπτυχθείτε και 
θα  καρποφορήσετε. Οι χαρές  του Πνεύματος θα  ωριμάσουν στο 
χαρακτήρα  σας. Η  πίστη  θ’ αυξηθεί, η  πεποίθησή σας  θα  γίνει πιο  βαθιά 
και η  αγάπη σας θα  τελειοποιηθεί. Όλο  και περισσότερο  θ’ αντανακλάτε 
την ομοιότητα  του Χριστού  σε ό,τι είναι αγνό, ευγενές  κι αγαπητό.» Ε. 
Χουάιτ, Λ.Ζ. σ.42.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ:
1. Σκεφτείτε τη δύναμη των λόγων. Γιατί έχουν τόση δύναμη; Γιατί 

μπορεί πολύ  εύκολα  η ομιλία να  παρερμηνευθεί; Γιατί ο  τρόπος με τον 
οποίο  λέμε ή γράφουμε κάτι είναι συνήθως  πιο  σημαντικός από  το 
περιεχόμενο των λόγων μας;

2. Από  όλα τα  ουράνια  δώρα  που  έχετε λάβει, ποιο  είναι το 
σημαντικότερο, και γιατί;

3. Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 12-21. Ποιο  είναι το  μήνυμα  της περικοπής και τι 
ελπίδα και υποσχέσεις μάς δίνει;

4. Η  επιθυμία  φέρνει την αμαρτία  που  οδηγεί στον θάνατο. Γιατί παρά τα 
όσα διακυβεύονται δεν έχουμε τις νίκες που θα  έπρεπε; Πώς 
δικαιολογούμε την αμαρτία, και γιατί αυτό  είναι ένα  επικίνδυνο  παιχνίδι 
του μυαλού;

5. Διαβάστε την παραπάνω  δήλωση της  Ε. Χουάιτ. Ποια σημαντική 
συμβουλή μάς δίνεται, ιδιαίτερα όταν η πίστη μας ταλαντεύεται;



Μελέτη 4: Για το Σάββατο 25 Οκτωβρίου

ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ

Εδάφιο µνήµης:  «Γίνεσθε δε εκτελεσταί του  λόγου, και µη µόνον ακροαταί, απατώντες 
εαυτούς.» Ιακώβου 1/α’ 22.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 1/α’ 23,24, Ματθ. 19/ιθ’ 16-22, 
Λουκά 6/ς’ 27-38, Ρωµ. 8/η’ 2-4, 12/ιβ’ 9-18, Β’ Πέτρ. 1/α’ 4.

Ο Jean Francois Gravelet, γνωστός ως «ο  Σπουδαίος  Blondin», έγινε 
διάσημος επειδή  διήνυσε τους καταρράκτες του Νιαγάρα  πάνω σε ένα 
τεντωμένο  σκοινί. Τον Σεπτέμβριο  του  1860, ο  πρίγκιπας της  Ουαλίας 
παρακολούθησε τον Blondin να  διασχίζει τους  καταρράκτες έχοντας  στην 
πλάτη του  έναν από  τους βοηθούς του. Μόλις τελείωσε το  εγχείρημά του, 
ο  Blondin κάλεσε τον πρίγκιπα  να  διασχίσουν μαζί τους  καταρράκτες. 
Παρότι ο  πρίγκιπας άκουσε και είδε τις  ικανότητες  αυτού  του άνδρα, δεν 
ήταν έτοιμος να εμπιστευτεί τη ζωή του στα χέρια του. 
Το  θέμα είναι ότι στη σχέση μας  με τον Θεό  δεν αρκεί μόνο  το  να  ακούμε 
και να  βλέπουμε. Μπορεί να  έχουμε πειστεί για  την ύπαρξη  του Θεού, την 
αλήθεια  του ευαγγελίου και την Δευτέρα Παρουσία, μπορεί να έχουμε δει 
την αγάπη και την φροντίδα  Του, αλλά  να  μην είμαστε έτοιμοι να 
αφεθούμε ολοκληρωτικά στα  χέρια  Του – κάτι το  οποίο  θα  φανεί μέσα 
από  τα  έργα  μας. Γι’ αυτό  και ο  Ιάκωβος δίνει έμφαση στους εκτελεστές, 
και όχι στους ακροατές απλώς του Λόγου.
Αυτήν την εβδομάδα  θα  δούμε τι σημαίνει το  να  είναι εκτελεστής του 
Λόγου εκείνος που έχει σωθεί μέσω της χάρης. 



Κυριακή 19 Οκτωβρίου

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ

Κάποιος είπε για  τον εχθρό  του: «Τον βλέπω  κάθε μέρα  – όταν ξυρίζομαι.» 
Αυτό  ακριβώς θέλει και ο  Ιάκωβος  να  αναγνωρίσουμε: Ότι ο  μεγαλύτερος 
εχθρός  μας είναι ο  εαυτός μας. Η σωτηρία  ξεκινά μόλις  αναγνωρίσουμε το 
ποιοι πραγματικά είμαστε, και όχι το ποιοι φανταζόμαστε ότι είμαστε.
Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 23,24. Ποιος  περιγράφεται εδώ και ποιο  είναι το  βασικό 
πρόβλημα;

Ενώ  δεν είναι κακό  το  να  θέλουμε να  μία  ωραία  εμφάνιση, πολλοί είναι 
εκείνοι που  ξοδεύουν μεγάλο  μέρος  του χρόνου  και των χρημάτων τους 
για  να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Πρέπει όμως  να  είμαστε σίγουροι 
ότι δεν αυταπατόμαστε. Ο Ιάκωβος λέει ότι πρέπει να παρατηρήσουμε 
περισσότερο  τον εαυτό  μας, άσχετα  από  το  αν θα  μας  αρέσει αυτό  που 
θα δούμε.
Διαβάστε Ματθ. 19/ιθ’ 16-22 και 26/κς’ 33-35, 69-75. Πώς η εντύπωση 
αυτών των δύο  ανδρών για  τον εαυτό  τους  συγκρίνεται με την 
πραγματικότητα; Τι μας  δείχνουν οι δύο  διαφορετικές αντιδράσεις τους 
στα λόγια του Ιησού;

Ο πλούσιος  νέος νόμιζε ότι τηρούσε τις  εντολές. Ξαφνικά, κλήθηκε να 
δείξει ένα  άλλο  είδος υπακοής  που  ποτέ δεν περίμενε, μία  υπακοή που 
ήταν βαθύτερη από  την επιφανειακή τήρηση  των κανονισμών και των 
νόμων. (Δείτε Ρωμ. 7/ζ’ 7). Κι ο  Πέτρος, όπως  αυτός ο  νέος, είχε μία 
διαστρεβλωμένη εικόνα  για τον εαυτό  του. Πίστευε ότι ακόμη κι αν όλοι 
ταλαντεύονταν κι έπεφταν, εκείνος θα παρέμεινε πιστός  – ακόμη  και με 
κόστος τη ζωή του. Δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο  δυνατά  τον κρατούσε 
η αμαρτία. Και οι δύο  είχαν αυταπάτες  σχετικά  με την πραγματική τους 
πνευματική  κατάσταση. Ωστόσο, ο  Πέτρος αργότερα  άλλαξε, ενώ – από 
όσο γνωρίζουμε – ο πλούσιος νέος όχι.

ΣΚΕΨΗ: Είναι ευκολότερο να βλέπουµε  τα ελαττώµατα των άλλων από ό,τι τα δικά µας, 
έτσι δεν είναι; Ωστόσο, βαθιά µέσα µας ξέρουµε ποια είναι τα ελαττώµατά µας. Κάντε µία 
προσεκτική αυτοεξέταση. Τι δείχνουν τα αποτελέσµατα για την ανάγκη σας για Σωτήρα;
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Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

«ΓΙΝΕΣΘΕ ΔΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΑΙ»

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 22. Ο  Ιάκωβος  προτρέπει: «Γίνεσθε δε εκτελεσταί του 
λόγου». Πόσο  διαφορετικό  θα  ήταν το  μήνυμα  εάν απλά  έλεγε, «εκτελέστε 
το Λόγο»;

Ο Ιάκωβος  συνδυάζει το  γίνεστε και το  εκτελεστέ. Δεν τα διαχωρίζει, ούτε 
δίνει στο  ένα  μεγαλύτερη αξία από  ό,τι στο  άλλο. Είναι σαν τις  δύο  όψεις 
ενός νομίσματος, αδιαχώριστα. Πρέπει να γίνουμε εκτελεστές. Επιπλέον, 
ο  όρος «γίνεσθε» δείχνει στην καθημερινή υπακοή  ως τρόπος ζωής, κάτι 
το  οποίο  αναμένεται να κάνουμε τώρα  και όχι κάποια στιγμή στο  μέλλον. 
Το  θέμα  είναι ότι πρέπει να  γίνουμε νέοι άνθρωποι στον Κύριο, και να 
κάνουμε αυτά  που ο  Θεός θέλει. Αυτό  διαφέρει από  την μερική  μόνο 
τήρηση  των εντολών (που όπως  φαίνεται ήταν και το  πρόβλημα  που 
αντιμετώπιζε ο πλούσιος νέος).
Διαβάστε Λουκά  6/ς’ 27-38. Αναφέρετε ορισμένα  πράγματα τα  οποία 
πρέπει να κάνουμε.

«Αγαπάτε τους  εχθρούς  σας.» «Εις πάντα δε τον ζητούντα  παρά  σου, 
δίδε». «Γίνεσθε λοιπόν οικτίρμονες, καθώς και ο  Πατήρ  σας είναι 
οικτίρμων» (Λουκά  6/ς’ 27,30,36). Ακούγεται αδύνατον, έτσι δεν είναι; Και 
είναι, εάν προσπαθούμε με τις  δικές μας  δυνάμεις. Αυτού του  είδους  η 
αγάπη δεν είναι στη φύση του  αμαρτωλού. Γι’ αυτό  και ο  Ιησούς 
αναφέρεται σε δύο  ειδών δέντρα  και τους  καρπούς που παράγουν (Λουκά 
6/ς’ 43-45). Παρομοίως, στην Γαλ. 5/ε’, ο  Παύλος  αντιπαραθέτει τα  έργα 
της  σαρκός (Γαλ. 5/ε’ 19-21) με τον καρπό  του Πνεύματος  (Γαλ. 5/ε’ 
22,23). Είναι το  να εστιάζουμε στο  «εκτελέστε», με λάθος  «γίνεσθε». Όταν 
όμως καθοδηγούμαστε από  το  Πνεύμα, το  αποτέλεσμα είναι εντελώς 
διαφορετικό: καρπός αγάπης και υπακοής.

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε  κάτι το  οποίο κάνατε επειδή σας ζητήθηκε ή  επειδή  ήταν ένας 
κανόνας που έπρεπε να ακολουθήσετε. Αντιπαραθέστε το µε κάτι που κάνατε γιατί το 
θέλατε, κάτι που σας βγήκε  φυσικά, επειδή ο Χριστός κατοικεί µέσα σας. Πώς σας 
βοηθάει αυτή η αντίθεση να καταλάβετε το µήνυµα του σηµερινού µαθήµατος;
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Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 25. Τι μας λέει για το ρόλο του νόμου;

Ο Ιάκωβος γίνεται η  ηχώ των Ψαλμών καθώς  αποκαλεί το  νόμο  του  Θεού 
«τέλειο» (Ψαλμ. 19/ιθ’ 7) και δρόμο  της  ελευθερίας  (Ψαλμ. 119/ριθ’ 45). Ο 
νόμος όμως στον οποίο  αναφέρεται ο  Ιάκωβος  δεν μπορεί να  μας σώσει, 
ούτε να  μας καθαρίσει. Μας  δείχνει ποιο  είναι το  ιδανικό  του  Θεού, δεν 
μπορεί όμως  να μας  κάνει να  το  ακολουθήσουμε αυτό  το  ιδανικό, όπως το 
να  παρακολουθούμε έναν αθλητή δεν αρκεί για  να έχουμε και τις 
επιδόσεις  του. Για  να  ακολουθήσουμε αυτό  το  ιδανικό, χρειαζόμαστε τη 
δύναμη του Χριστού στη ζωή μας.
Διαβάστε Ρωμ. 8/η’ 2,4 και Β’ Κορ. 3/γ’ 17,18. Τι είναι εκείνο  που  κάνει τη 
διαφορά στο νόμο ως εργαλείο θανάτου, ή ως μέσο ελευθερίας και ζωής;

Επίσης, και ο  Παύλος επιβεβαιώνει ότι «δεν είναι δίκαιοι παρά  τω  Θεώ οι 
ακροαταί του  νόμου, αλλ’ οι εκτελεσταί του νόμου θέλουσι δικαιωθή» 
(Ρωμ. 2/β’ 13). Όπως  λέει, μπορούμε να είμαστε εκτελεστές  του νόμου 
μόνο  μέσω  του Αγίου Πνεύματος  που  γράφει το  νόμο  στην καρδιά  μας. 
Μόνο  όταν τον υπακούμε από  την καρδιά μας, μπορεί να γίνει νόμος 
ελευθερίας. Συνεπώς, το  πρόβλημα  δεν είναι στο  νόμο, αλλά  σε μας. 
Ξεχνάμε το  ποιοι πραγματικά είμαστε: αμαρτωλοί που έχουν την διαρκή 
ανάγκη ενός Σωτήρα. Μακριά από  το  Χριστό  ακούμε μόνο  την καταδίκη 
του νόμου. Με τον Χριστό  όμως, γινόμαστε «νέον κτίσμα» (Β’ Κορ. 5/ε’ 17), 
και «όντως  ελεύθεροι» (Ιωάν. 8/η’ 36). Τον ακούμε να μας δίνει την εντολή, 
«να  αγαπάτε αλλήλους, καθώς  σας ηγάπησα» (Ιωάν. 15/ιε’ 12). Μέσω  του 
Χριστού έχουμε την εμπειρία της ελευθερίας και, ως υιοί και θυγατέρες 
Θεού που  σωθήκαμε μέσω της χάρης, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην 
καταδίκη  και τα  δεσμά  που είχαμε ως αμαρτωλοί. Με τον Χριστό  δεν 
συγχωρήθηκαν απλώς οι αμαρτίες  μας, αλλά  έχουμε μία νέα  ζωή με την 
οποία  μπορούμε να  τηρούμε το  νόμο. Ωστόσο, τον τηρούμε όχι για  να 
σωθούμε, αλλά  επειδή έχουμε ήδη σωθεί και δεν καταδικαζόμαστε πλέον 
από αυτόν.

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πώς θα ήταν εάν προσπαθούσαµε  να σωθούµε  τηρώντας το  νόµο µε 
τη φύση που  έχουµε. Πώς αυτό  θα µετέτρεπε το  νόµο σε δεσµά; Πώς γίνεται ο  Ιησούς να 
µας ελευθερώνει από αυτά τα δεσµά, και συγχρόνως να µας προστάζει να τηρούµε το 
νόµο;
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Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

ΧΡΗΣΙΜΟΙ Ή ΑΝΩΦΕΛΟΙ;

Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 26,27 και συγκρίνετε με Ματθ. 25/κε’ 35,36,40 και 
Ρωμ. 12/ιβ’ 9-18. Υπό  το  φως αυτών των περικοπών, πώς θα ορίζατε τον 
πραγματικό Χριστιανισμό;
Ο Ιησούς, ο  Ιάκωβος και ο  Παύλος δίνουν ιδιαίτερη  έμφαση  στο  πόσο 
σημαντικό  είναι να  είμαστε χρήσιμοι Χριστιανοί. Αγαπώντας τους 
«ελάχιστους» (Ματθ. 25/κε’ 40), αφιερώνοντας χρόνο  για  τους 
παραμελημένους, φιλοξενώντας, και με πολλούς άλλους πρακτικούς 
τρόπους, εκδηλώνουμε την αγάπη  του  Ιησού  και γινόμαστε το  κανάλι μέσω 
του οποίου  η αγάπη Του  φανερώνεται. «Το  δυναμικότερο  επιχείρημα  για 
την επιτυχία  του  ευαγγελίου  είναι ο  Χριστιανός  που αγαπά  και αγαπάται. 
Το  να ζει κανείς  μία  τέτοια  ζωή, το  να  ασκεί μία  τέτοια  επιρροή, στοιχίζει 
στο  κάθε της βήμα προσπάθεια, αυτοθυσία και πειθαρχία.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. 
σ. 443. Αυτό  δεν γίνεται φυσικά  ή αυτόματα. Εάν η θρησκεία μας 
περιορίζεται μόνο  στο  δόγμα  και στις ακροάσεις κηρυγμάτων, τότε είναι 
άχρηστη. Ο  όρος  που ο  Ιάκωβος  χρησιμοποιεί για  να  περιγράψει τον 
θρήσκο  και τη  θρησκεία  στα  εδάφια  26,27 δείχνει ασυνήθιστη ευλάβεια. 
Αυτού του  είδους  η συμπεριφορά έχει άμεσα  και εμφανή αποτελέσματα 
και οι άνθρωποι θα  παρατηρήσουν τη  διαφορά. Μία  φανερή αλλαγή θα 
είναι ο  τρόπος που  μιλάμε. Αντί των ασυγκράτητων σχολίων και των 
σκληρών λόγων, θα  γίνουμε πιο  ευαίσθητοι με την επιρροή που  θα έχει η 
επικοινωνία  μας με τους  άλλους. Θα  βάλουμε «χαλινό» στο  στόμα  μας για 
να  μην εξορμούν τα  λόγια  μας με τη σφοδρότητα  και την ενέργεια  ενός 
αδάμαστου αλόγου. Ο  Ιάκωβος αναφέρεται στις χήρες και στα  ορφανά ως 
εκείνους που έχουν την ιδιαίτερη ανάγκη  μας για  αγάπη και φροντίδα. Από 
κοσμικής  σκοπιάς, δεν είναι λογικό  το  να παρέχουμε σε εκείνους που  δεν 
έχουν να  προσφέρουν τίποτα  πίσω στην κοινωνία. Αλλά  από  την πλευρά 
του Θεού, αληθινοί ακόλουθοι του Χριστού είναι εκείνοι που 
συμπεριφέρονται καλά  στους  περιθωριοποιημένους  και παραμελημένους 
αυτού του  κόσμου: δίνοντας χρήματα  σε εκείνους που  δεν μπορούν να 
μας ξεπληρώσουν, φιλοξενώντας  εκείνους που δεν μπορούν να  μας  το 
ανταποδώσουν, ευλογώντας  – προσευχόμενοι – εκείνους που  μας 
φέρονται άσχημα  (Λουκά  6/ς’ 35, 14/ιδ’ 12-14, Ματθ. 5/ε’ 44). Όπως λέει 
ο  Παύλος, αναδημιουργηθήκαμε εν Χριστώ  Ιησού  για  να  κάνουμε καλά 
έργα (Εφεσ. 2/β’ 10).
ΣΚΕΨΗ: Πόσο χρόνο και ενέργεια αφιερώνετε  για να βοηθήσετε αυτούς που έχουν 
ανάγκη; Τι δείχνει η  απάντησή σας για το πόσο «χρήσιµη» είναι στην πραγµατικότητα η 
πίστη σας;
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Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πώς κατανοείτε την προτροπή του Ιακώβου  προς τον κάθε Χριστιανό, «να 
φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από  του κόσμου»; (Ιακ. 1/α’ 27). Πώς  μπορεί 
να γίνει αυτό; Δείτε επίσης Α’ Ιωάν. 2/β’ 15,16, Β’ Πέτρ. 1/α’ 4.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι εάν απομακρυνθούν από  τον κόσμο  θα 
μπορέσουν και να  αποφύγουν τους περισσότερους  πειρασμούς. Η  άποψη 
αυτή  δεν είναι εντελώς λάθος. Η  αλήθεια  είναι ότι πρέπει να  αποφεύγουμε 
τους πειρασμούς όσο  το  δυνατόν περισσότερο  (ιδιαίτερα  αυτούς  στους 
οποίους  δυσκολευόμαστε να αντισταθούμε). Ωστόσο, τα  προβλήματα  και 
οι αδυναμίες  τείνουν να  μας  ακολουθούν παντού. Το  πρόβλημα  με την 
αμαρτία δεν είναι τόσο  το  εξωτερικό  μέρος, αλλά  το  τι γίνεται μέσα  στην 
καρδιά  μας. Εκεί δίνεται η πραγματική μάχη και καλούμαστε να  την 
δώσουμε όπου  κι αν βρισκόμαστε. Επίσης, όταν λύνουμε κάποια 
προβλήματα, εκείνα  τα οποία  παραμένουν γίνονται πιο  εμφανή. Για 
παράδειγμα, όταν καθαρίζουμε ένα  μόνο  μέρος στο  δωμάτιο, τα  υπόλοιπα 
μέρη φαίνονται ακόμη  πιο  βρώμικα. Αυτό  συμβαίνει και στην πνευματική 
μας ζωή: «Όσο  περισσότερο  πλησιάζεις  στο  Χριστό, τόσο  καθαρότερα  θα 
βλέπεις την ενοχή σου, γιατί τώρα  τα  μάτια  σου διακρίνουν καλύτερα  και 
οι ατέλειές  σου παρουσιάζονται σε κτυπητή αντίθεση πλάι στον τέλειο 
χαρακτήρα Του.» Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 62.
Ας προσέξουμε μην παραποιήσουμε τα  λόγια  της αδ. Χουάιτ. Δεν λέει ότι 
όσο  πιο  κοντά  ερχόμαστε στον Ιησού  τόσο  πιο  ελαττωματικοί γινόμαστε. 
Συνεχίζει: «Όσο  πλησιέστερα  μας  φέρνει η συναίσθηση της ανάγκης προς 
Αυτόν και προς το  λόγο  Του, τόσο  βαθύτερα  θα  εκτιμούμε το  χαρακτήρα 
Του.» Β.Χ. σ. 62.
Η  πραγματική θρησκεία κάνει τον άνθρωπο  «να διψά και να πεινά» για  μία 
βαθύτερη  εμπειρία (Ματθ. 5/ε’ 6). Ο Ιησούς  αφιέρωσε πολύ προσωπικό 
χρόνο  με τον ουράνιο  Πατέρα  Του για να γνωρίσει το  θέλημά  Του. 
Ωστόσο, δεν απομονώθηκε από  τους  ανθρώπους. Συναναστρεφόταν μαζί 
τους. Κάλυπτε κάθε τους ανάγκη, καταρρίπτοντας τα  εμπόδια της 
προκατάληψης και μοιράζοντας  τα καλά νέα της  αιώνιας  ζωής (Ιωάν. 4/δ’ 
28-35). Παρότι ο  Ιησούς  και οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν διαφορετικές 
διατροφικές  συνήθειες και τρόπο  ζωής  από  τους Εθνικούς, δεν τους 
στάθηκαν εμπόδιο  στο  να  μοιραστούν την πίστη τους. Πήγαν παντού  και 
το  ευαγγέλιο  διαδόθηκε σε όλη την αυτοκρατορία  της Ρώμης  - το  κέντρο 
της διαφθοράς και της ανομίας.
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Παρασκευή 24 Οκτωβρίου                      Δύση ηλίου: 18:36’

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 55-62.
«Ο νόμος  είναι ο  ηθικός καθρέπτης του Θεού. Ο  άνθρωπος  πρέπει να 
συγκρίνει τα  λόγια  του, το  πνεύμα  και τις ενέργειές του, με τον Λόγο  του 
Θεού.» Ε. Χουάιτ, Comments, The SDA Bible Commentary, τομ. 7, σ. 935.
«Αντί να  απελευθερώσει τον άνθρωπο  από  την υπακοή, η πίστη, και μόνο 
η πίστη, μας  κάνει μέτοχους της  χάρης  του  Χριστού και μας δίνει τη 
δυνατότητα  να  δείξουμε υπακοή. Όπως ήταν ο  Ιησούς, έτσι θέλει ο  Θεός 
να  είναι και οι ακόλουθοί Του. Πρέπει να  ζήσουμε με τη δύναμη, την 
αγνότητα, και την αρετή που  ο  Σωτήρας μας  έζησε.» Ε. Χουάιτ, Our Father 
Cares, σ. 69.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 

1. Αν και λέγεται ότι θα  ήταν για  το  καλό  μας το  να  μετακομίσουμε εάν 
είναι δυνατό  μακριά  από  τις κοσμικές πόλεις, γιατί αυτό  δεν είναι η 
λύση  στο  πρόβλημα  της αμαρτίας και του  πειρασμού; Πόσο  μακριά 
πρέπει να  πάμε για  να  αποφύγουμε κάθε είδους πειρασμό; Ποια  είναι 
η μοναδική λύση για την αμαρτία  και τον πειρασμό, ανεξαρτήτου του 
πού ζούμε;

2. Αστυνομ ι κο ί προσπάθησαν να  τοποθετήσουν κάμερες 
παρακολούθησης  σε έναν χώρο  που υποψιάζονταν ότι εργάζονταν 
εγκληματίες. Το  μόνο  τους πρόβλημα  ήταν τα Ντόπερμαν που 
φύλαγαν το  μέρος. Έτσι, κάθε βράδυ  οι αστυνομικοί τάιζαν τα  σκυλιά. 
Αρχικά, πετούσαν το  φαγητό  από  τις  μπάρες, ενώ  αργότερα άρχισαν 
να  τα  ταΐζουν με τα χέρια τους. Σύντομα  τα  σκυλιά  είχαν εξοικειωθεί 
τόσο  μαζί τους  που  μπόρεσαν να  μπουν στο  χώρο  και να 
τοποθετήσουν τις κάμερες. Τι μπορούμε να  διδαχθούμε από  αυτήν 
την ιστορία για το  πόσο  προσεκτικοί πρέπει να  είμαστε στο  να μην 
αφήσουμε τις άμυνες μας;

3. Ποια είναι η διαφορά  ανάμεσα  στο  να  εκτελείς  τον Λόγο  με το  να 
πιστεύεις απλώς στο Λόγο;

4. Τι λέτε σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι ελεύθεροι από  το  νόμο, 
λόγω της χάρης  του Χριστού; Τι εννοούν μ’ αυτή τους  την άποψη, και 
πώς μπορείτε να τους απαντήσετε;



Μελέτη 5: Για το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

Εδάφιο µνήµης: «Διότι η κρίσις θέλει είσθαι ανίλεως εις τον όστις δεν έκαµεν έλεος, και 
το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως.» Ιακώβου 2/β’ 13. 

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 2/β’ 1-13, Μάρκο 2/β’ 16, Λευιτ. 19/
ιθ’ 17,18, Ρωµ. 13/ιγ’ 8-10, Ιωάν. 12/ιβ’ 48.

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του καλού Σαμαρείτη, το  θέμα  είναι κατά 
πόσο την έχουμε κατανοήσει!
Πρώτα ένας  ιερέας, έπειτα ένας  Λευίτης, στο  δρόμο  τους για  την Ιεριχώ 
συνάντησαν έναν ετοιμοθάνατο. Παρότι και οι δύο  ήταν πιστοί στα 
καθήκοντά  τους, κανείς τους  δεν τα  συνέδεσε με την υποχρέωσή τους  να 
βοηθήσουν έναν τραυματισμένο, και έτσι, συνέχισαν την πορεία  τους. 
Τέλος, ένας  Σαμαρείτης που περνούσε από  εκεί, λυπήθηκε αυτόν τον 
άνθρωπο  και περιποιήθηκε τις  πληγές  του. Τον πήγε σε ένα  πανδοχείο  και 
πλήρωσε τη διαμονή του  μέχρι που  ανάρρωσε εντελώς. Μάλιστα, 
υποσχέθηκε στον πανδοχέα  ότι θα  πλήρωνε για  οτιδήποτε άλλο 
χρειαζόταν ο άνδρας αυτός (δείτε Λουκά 10/ι’ 30-37).
Ο Ιησούς  χρησιμοποίησε αυτήν την ιστορία  για  να  απαντήσει στην 
ερώτηση  ενός νομικού  σχετικά  με την αιώνια  ζωή. Χωρίς να  πει 
«Προσπάθησε περισσότερο!» ή «Κάνε περισσότερα!», ο  Ιησούς 
χρησιμοποίησε αυτήν την εικόνα  της  έμπρακτης αγάπης. Δηλαδή, 
οφείλουμε να  εκδηλώνουμε αγάπη όχι μόνο  και σε επικίνδυνες ή 
δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά ακόμη και σε εκείνους που  δεν 
συμπαθούμε.  Αν και δεν είναι εύκολο, και συχνά  έρχεται ενάντια  στη φύση 
μας, η πραγματική αγάπη εμπεριέχει ένα  ποσοστό  ρίσκου  και μας καλεί να 
ρίξουμε τα  φράγματα  που  υπάρχουν, τόσο  μέσα  στην εκκλησία  όσο  και 
έξω από αυτήν, και μας χωρίζουν από τους ανθρώπους. 
Αυτήν την εβδομάδα θα  δούμε τι λέει ο  Ιάκωβος γι’ αυτήν την σημαντική 
αλήθεια.



Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΕΝΔΥΜΑ

Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 1-4. Η περικοπή αυτή είναι μία  μελέτη  αντιθέσεων. Ο 
ένας  είναι πλούσιος  και καλοντυμένος, προφανώς εξέχουσα 
προσωπικότητα, ο  άλλος είναι φτωχός, κακοντυμένος, και προφανώς 
άσημος. Ο ένας  δέχεται την προσοχή  όλων, ο  άλλος την περιφρόνηση. 
Στον έναν δίνεται μία  άνετη και περίοπτη θέση, ενώ στον άλλον μία  θέση 
στην άκρη ή  στο  πάτωμα. Η  περιγραφή δεν είναι ωραία, ιδιαίτερα  επειδή 
το  περιστατικό  γίνεται την ώρα  της λατρείας! Στο  εδ. 2, χρησιμοποιείται ο 
όρος «συναγωγή» που  παραπέμπει στη συγκέντρωση των πρώτων 
Ιουδαίων Χριστιανών το  Σάββατο  σε σπίτια  (δείτε Πράξεις  18/ιη’ 7,8). Στον 
Ελληνορωμαϊκό  πολιτισμό  κατά  τον 1ο αιώνα, η δημόσια εικόνα  και η θέση 
κάποιου  είχαν μεγάλη σημασία. Όσοι ήταν πλούσιοι, μορφωμένοι, ή είχαν 
κάποια πολιτική επιρροή, αναμένονταν να  χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
αρετές για  να  ενισχύσουν τη  φήμη τους και τα προσωπικά τους 
συμφέροντα. Κάποια ιδιαίτερη δωρεά στην κοινωνία ή  το  θρησκευτικό 
έργο, υποχρέωναν την ανταπόδοση  με κάποιο  τρόπο  στο  δωρητή. Η 
καλοσύνη ανταμειβόταν με αφοσίωση, και δημόσια εκτίμηση. Τα λιγοστά 
μέλη  της ανώτερης  τάξης  που  παρευρίσκονταν στις Χριστιανικές 
συγκεντρώσεις, περίμεναν ειδική  μεταχείριση. Το  να αγνοηθούν οι 
προσδοκίες τους  σήμαινε ντροπή για την εκκλησία και οδηγούσε σε 
προσβολή και διαχωρισμό. 
Διαβάστε Μάρκο  2/β’ 16 και Λουκά  11/ια’ 43. Ποιες κοινωνικές 
προσδοκίες περιπλέκονται; Πώς έρχονται σε αντίθεση  με τις  αρχές  του 
ευαγγελίου;

Το  να  είσαι φτωχός  ή πλούσιος, δεν είναι αμαρτία. Ωστόσο, το  βαρόμετρο 
της  Χριστιανικής  μας εμπειρίας  είναι το  πώς συμπεριφερόμαστε σε άτομα 
διαφορετικής ηλικίας, οικονομικής  κατάστασης, μόρφωσης, ακόμη και 
διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Τείνουμε να  σεβόμαστε 
περισσότερο  εκείνους που θεωρούμε κοινωνικά «ανώτερους», και να 
περιφρονούμε τους «κατώτερους». Να  θυμόμαστε ότι μπορούμε πολύ 
εύκολα  να παρασυρθούμε, παρότι ο  Θεός μας  καλεί να  διαφέρουμε (δείτε 
Ρωμ. 12/ιβ’ 2). 
ΣΚΕΨΗ: Χωρίς να είµαστε τόσο εκδηλωτικοί ή απότοµοι όπως αναφέρει ο Ιάκωβος, 
παρασυρόµαστε πολύ εύκολα δείχνοντας τις προτιµήσεις µας. Πώς µπορούµε να 
αντιληφθούµε και να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα;



Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

ΤΑΞΙΚΗ ΜΑΧΗ
Όλοι οι βιβλιοευαγγελιστές  από  εμπειρία γνωρίζουν ότι εκείνοι που έχουν 
λιγότερα  είναι πιο  πρόθυμοι να  θυσιάσουν περισσότερα για  κάποιο 
Χριστιανικό  βιβλίο. Οι καλές γειτονιές  είναι πιο  δύσκολες περιοχές για  να 
πουλήσουν βιβλία, επειδή οι άνθρωποι εκεί έχουν ό,τι τους χρειάζεται και 
δεν νιώθουν την ανάγκη  για  τον Θεό, όσο  εκείνοι που  έχουν λιγότερα. Το 
ίδιο  φαινόμενο  εντοπίζεται και σε μεγαλύτερη κλίμακα: η  εκκλησία 
συνήθως  προοδεύει γρηγορότερα σε μέρη και περιόδους οικονομικής  και 
κοινωνικής  κρίσης. Άλλωστε, δεν είναι αλήθεια  ότι εκείνοι που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι περισσότερο  ανοικτοί στην ελπίδα  που 
προσφέρει ο  Ιησούς σε σχέση με εκείνους  που  νομίζουν ότι όλα  τους 
πηγαίνουν καλά;
Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 5,6. Πώς  αναλύεται εδώ  το  περιεχόμενο  των 
προηγούμενων τεσσάρων εδαφίων;

Βάση  αυτού  του  αποσπάσματος, φαίνεται ότι υπήρχαν σημαντικά 
προβλήματα  στην εκκλησία  μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ο Θεός επέλεξε 
τους φτωχούς, οι οποίοι – αν και απορρίφθηκαν από  τον κόσμο  – ήταν 
«πλούσιοι στην πίστη», ενώ οι πλούσιοι χρησιμοποιούσαν τον πλούτο  τους 
για  να  «καταδυναστεύουν» τους φτωχούς. Το  πρόβλημα  αυτό  της 
καταδυνάστευσης από  τους πλούσιους, ήταν η σκληρή πραγματικότητα 
της  εποχής. Και το  χειρότερο, ο  Ρωμαϊκός νόμος ευνοούσε τους 
πλούσιους. «Άτομα  χαμηλότερης κοινωνικής τάξης, θεωρούνταν ότι 
ενεργούσαν για  το  προσωπικό  τους οικονομικό  συμφέρον, γι’ αυτό  δεν 
μπορούσαν να  κατηγορήσουν άτομα  της  ανώτερης  κοινωνικής κλίμακας, 
ενώ  οι νόμοι πρόβλεπαν γι’ αυτούς σκληρότερες  ποινές.» Craig S. Keener, 
The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Downers Grove, 
Ill.: InterVarsity Press, 1993), σ. 694.
Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 7. Τι τονίζει για  το  αντίκτυπο  αυτής της  κακής 
συμπεριφοράς;

Η  κακή τους  συμπεριφορά  είναι βλασφημία  ενάντια  «στο  καλό  όνομα» του 
Ιησού. Οι κακές  πράξεις από  μόνες  τους  είναι κακές, εκείνο  όμως  που τις 
κάνει χειρότερες  είναι όταν γίνονται από  όσους  πρεσβεύουν το  όνομα  του 
Ιησού. Και ακόμη πιο  άσχημο  είναι όταν, στο  όνομα  του  Ιησού, 
χρησιμοποιούν τα  χρήματα  ή  τη δύναμή  τους για  να έχουν το  πλεονέκτημα 
έναντι των άλλων, γεγονός  που  οδηγεί σε διαμάχες. Επομένως, πρέπει να 
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε τα  λόγια  και οι πράξεις  μας να 
εναρμονίζονται με το «καλό όνομα» που πρεσβεύουμε.



Τρίτη 28 Οκτωβρίου

«ΘΕΛΕΙΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ»

Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 8,9 καθώς  και Λευιτ. 19/ιθ’ 17,18  και Ματθ. 5/ε’ 43-45. 
Ποιο σημαντικό μήνυμα παίρνουμε από εδώ;

Ο Ιάκωβος αποκαλεί το  νόμο  του Θεού  ως «βασιλικόν» (Ιακ. 2/β’ 8) επειδή 
είναι ο  νόμος  του «Βασιλέα  των Βασιλέων» (Αποκ. 19/ιθ’ 16). Ο νόμος της 
βασιλείας  Του δίνεται λεπτομερώς  στην Επί του Όρους Ομιλία  (Ματθ. 5-7/
ε’-ζ’), όπου  και εμπεριέχονται οι πρώτες εννέα αναφορές στην Καινή 
Διαθήκη  σχετικά  με την αγάπη προς τον πλησίον. Στο  Ματθ. 5/ε’ 43, ο 
Ιησούς αναφέρει πως ο  λαός κατανοούσε το  Λευιτ. 19/ιθ’ 18. Για 
παράδειγμα, οι προηγούμενες εντολές στο  Λευιτικό  χρησιμοποιούν 
συνώνυμους  όρους  για τον πλησίον: απαγορεύουν το  μίσος κατά  του 
«αδερφού» (Λευιτ. 19/ιθ’ 17) και τη μνησικακία  κατά των ομοεθνών (Λευιτ. 
19/ιθ’ 18). Πιθανόν, ορισμένοι να  πίστευαν ότι αυτές  οι εντολές ίσχυαν 
μόνο  για τους  Ισραηλίτες  και ότι το  μίσος στους αλλοεθνείς επιτρεπόταν. 
Εξάλλου, όσοι δεν ήταν Ισραηλίτες θεωρούνταν εχθροί. Γνωρίζουμε ότι 
αυτή  η συμπεριφορά υπήρχε στην κοινότητα  του Κουμράν, μίας  ομάδας 
ένθερμων Ιουδαίων που είχαν διαχωριστεί από  το  υπόλοιπο  έθνος. Είχαν 
διδαχθεί να  μισούν «τα  τέκνα του σκότους» και «τους  υιούς  της απωλείας» 
(The Community Rule 1QS 1:10, 9:21,22), στους οποίους δεν 
περιλαμβάνονταν μόνο  αλλοεθνείς, αλλά  και Ισραηλίτες που  είχαν 
απορρίψει τις διδασκαλίες της κοινότητας.
«Η αμαρτία είναι το  μεγαλύτερο  κακό  από  όλα  και έχουμε καθήκον να 
αισθανόμαστε συμπόνια  για τους αμαρτωλούς και να  τους βοηθούμε. 
Υπάρχουν πολλοί που  σφάλλουν και συναισθάνονται την τρέλα  τους και 
ντρέπονται γι’ αυτή. Διψούν για  μερικά  ενθαρρυντικά  λόγια. Βλέπουν τα 
λάθη και τις  πλάνες τους, μέχρι που  φθάνουν σχεδόν στην απόγνωση. Δεν 
πρέπει να παραμελούμε αυτές  τις ψυχές. Αν είμαστε Χριστιανοί, δεν 
πρέπει να περνούμε από  την άλλη πλευρά  του  δρόμου, κρατώντας  όσο  το 
δυνατό  σε απόσταση εκείνους  που  περισσότερο  χρειάζονται τη βοήθεια 
μας. Όταν βλέπουμε ανθρώπινες υπάρξεις  να  βασανίζονται είτε από 
στεναχώριες, είτε εξαιτίας  της αμαρτίας, ποτέ να μη λέμε: αυτό  δεν 
αφορά εμένα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 474,475.
ΣΚΕΨΗ: Η ζωή του  Ιησού είναι το µεγαλύτερο παράδειγµα ανιδιοτελούς αγάπης προς 
τους ανάξιους και όσους δεν την ανταποδίδουν. Πώς µπορούµε και εµείς να 
εκδηλώσουµε αυτήν την αγάπη; Γιατί η απάντηση  βρίσκεται στην ολοκληρωτική µας 
παράδοση και στο θάνατο του εγώ;



Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

«ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ»
Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 10,11. Διαβάστε τα  εδάφια  από  τον παρακάτω πίνακα 
και γράψτε ποια  από  αυτά  δίνουν έμφαση σε «όλον τον νόμον», ποια στο 
«νόμο της αγάπης», και ποια εστιάζουν και στα δύο.

Είναι δύσκολο  για μας να  αντιληφθούμε το  πόσο  ριζοσπαστικές ήταν οι 
διδασκαλίες του  Ιησού πάνω  στο  νόμο. Για τους αφοσιωμένους Ιουδαίους 
(και πολλούς σήμερα) ο  τηρητής του  νόμου όφειλε να  τηρεί όλους  τους 
νόμους  που συναντάμε στην Πεντάτευχο. Εκεί, βρίσκουμε 613 
ξεχωριστούς  νόμους  (εκ των οποίων 248  είναι παροτρυντικού  και 365 
απαγορευτικοί). Η ερώτηση προς τον Ιησού για  το  ποιος νόμος  είναι ο  πιο 
σημαντικός  (Ματθ. 22/κβ’ 36), ήταν μία ερώτηση παγίδα. Ωστόσο, ο 
Ιησούς διαβεβαιώνει ότι ακόμη και το  «ιώτα» (το  μικρότερο  γράμμα, Ματθ. 
5/ε’ 18) είναι σημαντικό  ενώ οι σημαντικότερες εντολές είναι η αγάπη 
προς τον Θεό  και προς τον πλησίον, καθώς σ’ αυτές εμπερικλείονται όλες 
οι εντολές. Ο Ιησούς  επίσης  διδάσκει ότι η υπακοή δεν πρέπει να γίνεται 
από  υποχρέωση, αλλά  είναι θέμα σχέσης. Διαφορετικά  είναι ανούσια. Με 
άλλα  λόγια, εάν δίνω  δέκατα επειδή είναι το  σωστό, ή  επειδή φοβάμαι ότι 
θα  χαθώ  εάν δεν το  κάνω, τότε η υπακοή μου  είναι ανούσια. Από  την 
άλλη, εάν δίνω δέκατα  από  ευγνωμοσύνη  για τα  όσα  ο  Θεός  μού  έχει 
δώσει, τότε οι πράξεις  μου είναι αποτέλεσμα της σχέσης μου  με τον Θεό. 
Ο Ιησούς  μίλησε ακόμη για  τα  «βαρύτερα του νόμου» όπως «την κρίσιν και 
τον έλεον και την πίστιν» (Ματθ. 23/κγ’ 23). Όλα  αυτά  περιστρέφονται 
γύρω  από  τις σχέσεις  με τον Θεό  και τους  ανθρώπους. Έτσι, ο  Ιάκωβος 
δεν λέει κάτι το  διαφορετικό  απ’ αυτά  που είπαν ο  Ιησούς  και ο  Παύλος: η 
οποιαδήποτε παράβαση του  νόμου  του Θεού πλήττει ως ένα  σημείο  τη 
σχέση μας με τον Θεό  και τους  συνανθρώπους μας. Επομένως, οι καλές 
πράξεις δεν θα  μπορέσουν ποτέ να εξισορροπήσουν τις κακές. Αυτή είναι 
η ανούσια  υπακοή, ενεργώντας σαν να είμαστε εμείς το  επίκεντρο. 
Αντιθέτως, γνωρίζοντας  τον Ιησού στρέφουμε την προσοχή  μας από  τον 
εαυτό μας στον Θεό και στην υπηρεσία των άλλων.
ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο η υπακοή σας είναι αποτέλεσµα της αγάπης σας για τον Θεό και 
τον συνάνθρωπο, και πόσο από  υποχρέωση; Είναι πάντοτε λάθος το να ενεργούµε από 



υποχρέωση; Γιατί είναι λάθος το να βοηθήσετε κάποιον που  δεν αγαπάτε  µόνο  επειδή 
πρέπει να το κάνετε;

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 12,13. (Δείτε επίσης Ιωάν. 12/ιβ’ 48, Ρωμ. 2/β’ 12,13, 
Β’ Κορ. 5/ε’ 10, Αποκ. 20/κ’ 12,13.) Τι μας διδάσκουν αυτά  τα εδάφια  για 
την κρίση;

Τίποτα δεν είναι πιο  ξεκάθαρο  από  το  γεγονός ότι θα  κριθούμε σύμφωνα 
με το  νόμο, τόσο  για  τις καλές όσο  και για τις  κακές  μας πράξεις. 
Παράλληλα, η Αγία  Γραφή  ξεκάθαρα  αναφέρει ότι η δικαιοσύνη αποκτάται 
μέσω της  πίστης στον Χριστό. Αυτό  περιλαμβάνει δύο  σημεία: τη 
συγχώρεση (δικαίωση) και την υπακοή  (καθαγιασμό). «Καθώς λοιπόν 
παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ  περιπατείτε» (Κολ. 2/
β’ 6) και «επειδή  όσοι εβαπτίσθητε εις  Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλ. 
3/γ’ 27). Επίσης, ξέρουμε ότι δεν θα κριθούμε μόνο  για όσα  κάναμε, αλλά 
και για  όσα  δεν κάναμε. Δυστυχώς  όμως  πολλοί έχουν παρεξηγήσει αυτή 
την αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα  πράγματα. 
Αυτό  θα  μας  οδηγήσει στην αποθάρρυνση  και στην απογοήτευση. 
Προσέξτε πώς το  περιγράφει ο  Ιάκωβος στο  πρώτο  μισό  του  εδαφίου 13: 
«διότι η κρίσις  θέλει είσθαι ανίλεως  εις  τον όστις  δεν έκαμεν έλεος». Και 
πάλι, το  «έκαμεν» παραπέμπει στις  σχέσεις. Εάν σκεφτόμαστε πολύ πάνω 
σ’ αυτό, θα  γίνουμε παρανοϊκοί με την έννοια  της  κρίσης και θα 
απογοητευθούμε. Το  «φοβήθητε τον Θεόν… διότι ήλθεν η ώρα  της 
κρίσεως  αυτού» (Αποκ. 14/ιδ’ 7) δεν έχει αυτήν την έννοια. Αντιθέτως, 
πρέπει να  δείχνουμε συνεχώς εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη  του Ιησού, του 
Οποίου οι αρετές  είναι η  μοναδική μας ελπίδα  για την κρίση. Η  αγάπη μας 
προς τον Θεό  που μας  έσωσε μέσω  της δικαιοσύνης  Του, πρέπει να μας 
παροτρύνει να κάνουμε όλα  αυτά  που  Εκείνος  μας έχει καλέσει να 
κάνουμε. Οι προειδοποιήσεις  της  Αγίας Γραφής για την κρίση, βρίσκονται 
για  το  καλό  μας  ώστε να  μην επαναπαυθούμε σε μία  ψεύτικη  αίσθηση 
ασφάλειας. Ο  Ιάκωβος λέει, «το  έλεος καυχάται κατά  της  κρίσεως» (Ιακ. 2/
β’ 13). Πρέπει να θυμόμαστε τα  λόγια του, ιδιαίτερα  όταν ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με εκείνους που έχουν πέσει στις χειρότερες αμαρτίες.
ΣΚΕΨΗ: Έχετε  κάνει κάποιο σοβαρό  λάθος και ενώ θα έπρεπε να τιµωρηθείτε  και να 
καταδικαστείτε, λάβατε χάρη, έλεος, και συγχώρηση; Πώς αισθανθήκατε; Πώς µπορείτε 
να βεβαιωθείτε ότι δεν θα το ξεχάσετε την επόµενη φορά που  κάποιος άλλος θα κάνει 
λάθος;



Παρασκευή 31 Οκτωβρίου          Δύση ηλίου: 17:28’

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 572-587.
«Ο Θεός  σας αναγνώρισε για  παιδί Του  μπροστά  σε ανθρώπους και 
αγγέλους. Προσεύχεσθε λοιπόν για  να  μη προσβάλλετε ποτέ “το  καλόν 
όνομα  με το  οποίον ονομάζεσθε” (Ιακ. 2/β’ 7). Ο Θεός  σας στέλνει στον 
κόσμο  σαν αντιπροσώπους Του. Με την κάθε πράξη της  ζωής σας 
οφείλετε να  φανερώνετε το  όνομα του  Θεού… Αυτό  θα  το  κατορθώσετε 
τότε μόνο  όταν δεχθήτε τη χάρη και τη δικαιοσύνη  του  Χριστού.» Ε. 
Χουάιτ, Ε.Ο.Ο, σ. 121,122.
«Μέσω του  Χριστού, η δικαιοσύνη μπορεί να συγχωρήσει χωρίς να 
χρειαστεί να  θυσιαστεί ούτε καν ένα ιώτα  της  αγιοσύνης.» Ε. Χουάιτ, The 
SDA Bible Commentary, τομ. 7, σ. 936.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 
1. Ο Γκάντι είχε κατά νου  την πλειοψηφία των Χριστιανών όταν είπε, «Μ’ 

αρέσει ο  Χριστός σας, δεν μ’ αρέσουν οι Χριστιανοί σας. Οι Χριστιανοί 
σας  είναι τόσο  διαφορετικοί από  τον Χριστό  σας.» Δυστυχώς, 
κατανοούμε απόλυτα  γιατί το  είπε. Και ενώ εύκολα κοιτάμε τι κάνουν 
οι άλλοι στο  όνομα  του  Χριστού, γιατί θα  πρέπει πρώτα  να  κοιτάξουμε 
το  τι κάνουμε εμείς στο  όνομα  Του; Πόσο  καλά  δείχνουμε τον Χριστό 
στον κόσμο;

2. Είναι η τοπική σας  εκκλησία ένα  μέρος  όπου  οι άνθρωποι έχουν αξία 
και δέχονται σεβασμό, ανεξαρτήτως της  προέλευσης, της κοινωνικής 
θέσης  και της  ιδιοσυγκρασίας  τους; Εάν όχι, τι μπορείτε να  κάνετε για 
να γίνει η διαφορά;

3. Αναφέρετε κάποιες παραδόσεις και συνήθειες  της  χώρας σας  που 
έρχονται σε αντίθεση  με τις Βιβλικές  αρχές. Ποιες είναι ευδιάκριτες 
και ποιες όχι; Πώς μπορείτε να  δείξετε με τη ζωή σας  τις  αρχές του 
ευαγγελίου, ώστε να  δουν και οι άλλοι ότι ο  Ιησούς προσφέρει έναν 
καλύτερο τρόπο ζωής;

4. Τι σημαίνει να αγαπάς τον Θεό; Συζητήστε το  γιατί αγαπάμε τον Θεό 
και πώς μπορούμε να εκφράσουμε αυτήν την αγάπη.

5. «Το  έλεος καυχάται κατά  της κρίσεως». Τι σημαίνει αυτό  έμπρακτα 
ιδιαίτερα όταν έχουμε να  κάνουμε με άτομα που  αμαρτάνουν; Τι 
είδους ισορροπία χρειάζεται;



Mελέτη 6: Για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Η ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ

Εδάφιο µνήµης: «Διότι καθώς το σώµα χωρίς πνεύµατος είναι νεκρόν, ούτω και η 
πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά.» Ιακώβου 2/β’ 26.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 2/β’ 14-26, Ρωµ. 3/γ’ 27, 28, Τίτον 
2/β’ 14, Β’ Κορ. 4/δ’ 2, Ρωµ. 4/δ’ 1-5, Ναυή 2/β’ 1-21.

Ήταν επιτυχημένος  γιατρός και πρεσβύτερος μίας  εκκλησίας 
εκατοντάδων μελών. Συμμετείχε στα  προγράμματα  της εκκλησίας, και με 
τη γενναιοδωρία  του  ενθάρρυνε και τους  άλλους. Εκτός από  γιατρός  ήταν 
και σπουδαίος  κήρυκας. Κατά  την απουσία  του ποιμένα κήρυττε, και όλοι 
ήταν ικανοποιημένοι από  τα  πνευματικά, βαθιά θεολογικά, και γεμάτα 
συναίσθημα μηνύματά του.
Ώσπου, μία  μέρα  μαθεύτηκε η αλήθεια. Η απουσία του  γιατρού  το 
προηγούμενο  Σάββατο  δεν οφειλόταν σε διακοπές, όπως νόμιζαν οι 
περισσότεροι. Βρέθηκε νεκρός στο  εξοχικό  του από  υπερβολική  δόση 
ναρκωτικών.
Ακόμη πιο  σκανδαλώδης ήταν η αποκάλυψη ότι στο  δωμάτιό  του 
βρέθηκαν εκατοντάδες πορνογραφικά  βίντεο  και περιοδικά. Το  σώμα  της 
εκκλησίας  συγκλονίστηκε, ιδιαίτερα  οι νέοι που τον είχαν ως  πρότυπο. Αν 
και η κρίση  ανήκει στον Θεό, οι πράξεις  του σίγουρα  αντικρούουν την 
ειλικρίνεια της πίστης του.
Παρότι έχουμε σωθεί μέσω  της πίστης, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε 
την πίστη  από  τα έργα  ενός  Χριστιανού, μία  βασική αλλά παρεξηγημένη 
αλήθεια της επιστολής του Ιακώβου. 



Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Η ΝΕΚΡΗ ΠΙΣΤΗ

«Τι το  όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγη τις  ότι έχει πίστιν, και έργα  δεν έχη; 
Μήπως  η  πίστις δύναται να  σώση αυτόν;» (Ιακ. 2/β’ 14). Πώς κατανοούμε 
τα εδάφια  αυτά στα  πλαίσια  της  σωτηρίας μόνο  μέσω πίστης; Διαβάστε 
Ιακ. 2/β’ 15-17 συγκρίνετε με Ρωμ. 3/γ’ 27,28, Εφεσ. 2/β’ 8,9.

Πίστη δίχως  έργα. Ο  Ιάκωβος απεικονίζει με έντονο  τρόπο  αυτήν τη 
ψεύτικη πίστη (Ιακ. 2/β’ 15,16). Όπως είδαμε, η υπακοή έχει να  κάνει με 
τις σχέσεις. Πώς συσχετιζόμαστε με τον αδελφό  ή την αδελφή  μας στην 
εκκλησία  που έχουν ανάγκη; Τα  λόγια  δεν επαρκούν. Δεν μπορούμε 
απλώς  να πούμε, «Πηγαίνετε εν ειρήνη. Ο Θεός θα  φροντίσει», όταν ο 
Θεός ήδη  μας έχει δώσει τα  μέσα για να  βοηθηθούν. Φυσικά, οι ανάγκες 
ποτέ δεν τελειώνουν και δεν είμαστε σε θέση  να  τις  καλύψουμε όλες. 
Όμως  ακόμη και ως μονάδα  είμαστε τα χέρια  και τα  πόδια του Ιησού  και 
μπορούμε να  βοηθήσουμε, τουλάχιστον έναν άνθρωπο  κάθε φορά. Έτσι 
ακριβώς, επικεντρωμένα, εργαζόταν και ο  Ιησούς. Στο  Μάρκο  5/ε’ 22-34 
ένας  απελπισμένος πατέρας  ζήτησε βοήθεια  από  τον Ιησού. Στο  δρόμο 
για  το  σπίτι του, μία  γυναίκα  άγγιξε τα  ρούχα  του  Ιησού. Μετά τη θεραπεία 
της, ο  Ιησούς θα  μπορούσε να  συνεχίσει το  δρόμο  Του και η γυναίκα  να 
επιστρέψει χαρούμενη στο  σπίτι της. Ο Ιησούς όμως  ήξερε ότι αυτή  η 
γυναίκα χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Έτσι, σταμάτησε και της  αφιέρωσε 
χρόνο  για  να της  διδάξει να  μοιράζεται έτσι όπως  έλαβε. Και τότε της είπε 
τα ίδια λόγια  που διαβάζουμε στην Ιακ. 2/β’ 16, «ύπαγε εις ειρήνην» 
(Μάρκο  5/ε’ 34). Σε αντίθεση όμως με την επιστολή  του  Ιακώβου, εδώ 
είχαν σημασία!
Όταν αναγνωρίζουμε κάποια  ανάγκη και δεν κάνουμε κάτι, χάνουμε την 
ευκαιρία  να  εξασκήσουμε την πίστη μας. Έτσι, η πίστη μας 
αποδυναμώνεται και γίνεται άκαρπη. Και αυτό  γιατί η πίστη  δίχως  έργα, 
πεθαίνει. Ο Ιάκωβος  το  λέει ακόμη πιο  ψυχρά: η πίστη  είναι ήδη νεκρή. 
Εάν ήταν ζωντανή θα  υπήρχαν και έργα. Εάν δεν υπάρχουν, ποιο  το 
όφελος; Στο  τέλος  του  εδαφίου 14 ο  Ιάκωβος ρωτάει γι’ αυτήν τη  δίχως 
έργα και αξία πίστη. «Μήπως  η πίστις δύναται να  σώση αυτόν;» Και η 
απάντηση που ο Ιάκωβος περιμένει να δώσουμε, είναι ένα ηχηρό «Όχι».
ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε να εκδηλώνουµε την πίστη µας µε έργα, προσέχοντας 
συγχρόνως να µην πέσουµε στην απάτη ότι τα έργα µπορούν να µας σώσουν; 
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Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ

Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 18. Τι θέλει να τονίσει ο  Ιάκωβος; Πώς εκδηλώνουμε 
την πίστη μας μέσω των έργων μας;

Ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί ένα  κοινό  ρητορικό  τέχνασμα εμφανίζοντας έναν 
εικονικό  αντιρρησία. Ο  αντιρρησίας προσπαθεί να  ξεχωρίσει την πίστη  από 
τα έργα, υποστηρίζοντας ότι αρκεί το  να  έχει κάποιος ένα  από  τα  δύο. Ο 
Ιάκωβος όμως θέλει να  τονίσει ότι οι Χριστιανοί δεν μπορούν να ελπίζουν 
πως θα  σωθούν μέσω  της  πίστης, χωρίς  να εκδηλώνουν τα  αντίστοιχα 
έργα: «δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ  θέλω σοι δείξει 
εκ των έργων μου  την πίστιν μου» (εδ. 18). Το  θέμα είναι ότι η  πίστη  μόνο 
δεν μπορεί να  μας  σώσει. Η ειλικρινής  πίστη, η σώζουσα πίστη, 
χαρακτηρίζεται από  καλά έργα. Παρομοίως, τα  έργα είναι καλά  έργα εάν 
απορρέουν από  πίστη. Η  πίστη και τα  έργα  είναι αδιαχώριστα. Όπως οι 
δύο  όψεις  ενός  νομίσματος, δεν μπορεί να  υπάρξει η μία  χωρίς την άλλη. 
Επίσης, σε κάθε νόμισμα η  μία  πλευρά  είναι κεφάλι και η άλλη  γράμματα. 
Πρώτα έρχεται η πίστη και στη συνέχεια ακολουθούν τα αντίστοιχα έργα.
Αναλογιστείτε τις  δηλώσεις  του Παύλου σχετικά  με τα έργα  στην Εφεσ. 2/
β’ 10, Α’ Θεσ. 1/α’ 3, Α’ Τιμ. 5/ε’ 25 και Τίτο  2/β’ 14. Γιατί τα καλά  έργα 
είναι τόσο σημαντικά;

Ο Παύλος  δεν ήταν εναντίον των καλών έργων. Ήταν ενάντιος  στο  να 
θεωρούνται τα  έργα  μέσα  για  τη σωτηρία  (δείτε Γαλ. 2/β’ 16). Για  την 
ακρίβεια, είπε ότι εκείνοι που βασίζονται στα έργα του νόμου για  τη 
σωτηρίας τους είναι υπό  κατάρα, γιατί και να  προσπαθεί κάποιος να  σωθεί 
μέσα  από  την τήρηση του νόμου, δεν θα  τα  καταφέρει (Γαλ. 3/γ’ 10). Με 
την υπακοή είναι δυνατόν επειδή  είναι δώρο  του  Αγίου Πνεύματος. 
«Εφόσον ο  άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με τα  καλά του έργα, τότε η 
σωτηρία είναι εξολοκλήρου διά  χάριτος που  λαμβάνει ο  αμαρτωλός επειδή 
δέχεται και πιστεύει στον Ιησού. Είναι ένα  δώρο. Η  δικαίωση μέσω πίστης 
τοποθετείται πάνω από  τη  διαμάχη. Και η  διαμάχη θα  ολοκληρωθεί μόλις 
ξεκαθαριστεί ότι οι αρετές του αμαρτωλού  στα καλά του  έργα  δεν 
μπορούν ποτέ να  του  δώσουν αιώνια  ζωή.» Ε. Χουάιτ, Faith and Works, σ. 
20.
ΣΚΕΨΗ: Είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε  να κερδίσουµε τη σωτηρία µας. Γιατί η αγάπη 
µας για τον Θεό πρέπει να µας παροτρύνει να κάνουµε όσο περισσότερα καλά έργα 
µπορούµε;



Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Η «ΠΙΣΤΗ» ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ

Εάν δεν υπάρχουν έργα, μόνο  ένας τρόπος  υπάρχει για να  «αποδειχτεί» η 
ειλικρίνεια  της πίστης κάποιου: με την ορθοφροσύνη. Εάν πιστεύω τα 
σωστά  πράγματα, τότε θα  πρέπει και η πίστη μου  να  είναι σωστή, έτσι δεν 
είναι;
Διαβάστε Β’ Κορ. 4/δ’ 2, Α’ Τιμ. 2/β’ 4, Ιακ. 5/ε’ 19,20, Α’ Πέτρ. 1/α’ 22 
και Α’ Ιωάν. 3/γ’ 18,19. Τι μας  λένε αυτά  τα εδάφια για  το  πόσο  σημαντικό 
είναι το να γνωρίζουμε την αλήθεια;

Αναμφίβολα, η γνώση  της  αλήθειας  είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, η 
γνώση από  μόνη της  δεν αρκεί για  να  αποδείξει ότι κάποιος  έχει σώζουσα 
πίστη.
Ποια προειδοποίηση δίνεται στην Ιακ. 2/β’ 19 για το  λάθος  ορισμό  της 
αληθινής πίστης;

Η  πιο  θεμελιώδης δήλωση πίστης στην Παλαιά  Διαθήκη  βρίσκεται στο 
Δευτ. 6/ς’ 4, «Άκουε, Ισραήλ, Κύριος ο  Θεός ημών είναι είς Κύριος». Αυτό 
το  εδάφιο  εμπεριέχει συνοπτικά την πίστη του  ενός Θεού. Κάθε Βιβλική 
διδασκαλία απορρέει από  αυτήν τη θεμελιώδη  αλήθεια. Ακόμη  και τα 
δαιμόνια  την πιστεύουν, και μάλιστα πολύ καλά! Και σε τι τους  ωφελεί 
αυτό; Τρέμουν στην παρουσία  του Θεού, όπως έκαναν και μπροστά  στον 
Ιησού  όταν τους πρόσταξε να  αφήσουν τα  θύματά  τους (Μάρκο  3/γ’ 11, 5/
ε’ 7). Μία διανοητική πίστη που δεν επιδράει στις πράξεις μας, είναι 
ανούσια, για  την ακρίβεια, είναι η  ίδια  πίστη που  έχουν και τα  δαιμόνια  τα 
οποία  εργάζονταν στο  να μας εξαπατήσουν με πλάνες  διδασκαλίες  και 
ψέματα. Όπως γινόταν την εποχή  του Ιησού, τα  δαιμόνια  θα  ενθαρρύνουν 
τους ανθρώπους  να πιστέψουν στις απάτες τους  που βασίζονται στις 
επιθυμίες των θυμάτων τους να διατηρήσουν μία  ανήθικη  και ανόσια 
συμπεριφορά: «Το  δε Πνεύμα  ρητώς λέγει, ότι εν υστέροις καιροίς 
θέλουσιν αποστατήσει τινές  από  της  πίστεως, προσέχοντες  εις πνεύματα 
πλάνης, και εις διδασκαλίας δαιμονίων» (Α’ Τιμ. 4/δ’ 1). Η  πίστη πρέπει να 
εκδηλώνεται στη ζωή μας, διαφορετικά  δεν διαφέρει από  την «πίστη των 
δαιμόνων» η οποία, όπως δεν μπορεί να  σώσει τα  δαιμόνια, δεν μπορεί να 
σώσει και εμάς.



Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 21-24 και συγκρίνετε το  με Ρωμ. 4/δ’ 1-5, 22-24. Πώς 
περιγράφεται η πίστη  του Αβραάμ σ’ αυτά  τα  εδάφια, και πού  βασίζεται η 
δικαίωση;

Το  ενδιαφέρον είναι ότι ο  Ιάκωβος και ο  Παύλος χρησιμοποιούν το  ίδιο 
εδάφιο, Γέν. 15/ιε’ 6, αλλά  μοιάζει να  βγάζουν αντίθετα συμπεράσματα. 
Σύμφωνα  με τον Ιάκωβο, ο  Αβραάμ  δικαιώθηκε με τα έργα του, ενώ ο 
Παύλος  στη  Ρωμ. 4/δ’ 2 αντικρούει αυτήν την πιθανότητα  (συγκρίνετε με 
εδ. 24). Ωστόσο, στη Ρωμ. 4/δ’ γίνεται θέμα  για  το  εάν η περιτομή  είναι 
απαραίτητη  για  τη δικαίωση, εάν δηλαδή οι Εθνικοί έπρεπε να γίνουν 
Ιουδαίοι για να  σωθούν (Ρωμ. 3/γ’ 28-30). Ο Παύλος δείχνει ότι η  πίστη του 
Αβραάμ, και όχι η  πράξη της  περιτομής, ήταν η βάση της δικαίωσης, 
επειδή  ο  Αβραάμ πίστευε και πριν την περιτομή. Η  περιτομή έγινε 
αργότερα  ως εκδήλωση της πίστης  του (Ρωμ. 4/δ’ 9-11). Τα  έργα μόνο, 
ακόμη και η περιτομή, δεν αρκούν για  δικαίωση, επειδή μόνο  όσοι 
περπατούν «εις  τα ίχνη  της  πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ» (Ρωμ. 4/δ’ 
12) θα  δικαιωθούν. Διαφέρει αυτή  η  έμφαση από  του  Ιακώβου; Ο Παύλος 
μάλιστα  χρησιμοποιεί τον ίδιο  τρόπο  με τον Ιάκωβο  για να «αποδείξει» την 
πίστη του  Αβραάμ (δείτε Ρωμ. 4/δ’ 17-21). Ο  Αβραάμ πίστευε ότι ο  Θεός 
μπορούσε να αναστήσει τον Ισαάκ, επειδή  Εκείνος  είναι «ο  ζωοποιούντας 
τους νεκρούς, και καλούντας τα  μη όντα ως  όντα» (εδ. 17, συγκρίνετε με 
Εβρ. 11/ια’ 17-19). Ο Παύλος επίσης  ορίζει τη σώζουσα  πίστη ως  την 
πεποίθηση  «ότι εκείνο  το  οποίον υπεσχέθη, είναι δυνατός και να 
εκτελέση» (Ρωμ. 4/δ’ 21). Εν ολίγοις, η  πίστη που στηρίζεται στην 
πεποίθηση ότι ο  Θεός θα  εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του  μαζί με την 
υπακοή  στον Λόγο  Του, είναι η σώζουσα  πίστη. Αυτά τα  έργα  δεν είναι 
«έργα  του νόμου» αλλά  «έργα  πίστης». Ή  όπως ο  Ιάκωβος  το  θέτει: 
«Βλέπεις  ότι η πίστις συνήργει εις τα  έργα  αυτού, και εκ των έργων η 
πίστις  ετελειώθη;» (2/β’ 22). Πολλοί μιλούν για τη  σημασία  της πίστης  και 
των έργων, αλλά  και πάλι, ως  ένα  σημείο  τα διαχωρίζουν. Η  αληθινή  πίστη 
είναι «πίστις  δι’ αγάπης  ενεργουμένη» (Γαλ. 5/ε’ 6). Τα  καλά έργα  δεν είναι 
απλώς  μία εξωτερική ένδειξη της πίστης, είναι έργο  της πίστης. Η  πίστη 
του Αβραάμ  στον Θεό  που δημιούργησε τα  πάντα, τον ώθησε να 
υπακούσει στον Θεό  και να προσφέρει ως  θυσία  τον μονογενή του  γιο. 
Σύμφωνα με τον Ιάκωβο, η πίστη τελειοποιείται μέσω της υπακοής. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η προσωπική σας εµπειρία για το πώς τα έργα (ή η απουσία τους) 
επηρεάζουν την πίστη σας;



Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η ΠΙΣΤΗ ΤΗΣ ΡΑΑΒ

«Ομοίως  δε και Ραάβ η πόρνη  δεν εδικαιώθη εξ  έργων, ότε υπεδέχθη 
τους απεσταλμένους, και εξέβαλεν αυτούς  δι’ άλλης  οδού;» (Ιακ. 2/β’ 25). 
Διαβάστε Ναυή 2/β’ 1-21. Πώς  κατανοούμε αυτό  το  παράδειγμα  στα 
πλαίσια της σωτηρίας μέσω της πίστης;

Σύμφωνα  με την Εβρ. 11/ια’ 31 οι κάτοικοι της  Ιεριχώ ήταν άπιστοι. Στις 
περισσότερες μεταφράσεις περιγράφονται ως  «απειθήσαντες». Οι 
κάτοικοι της  Ιεριχώ γνώριζαν για  τις νίκες  του  Ισραήλ κατά  των Μαδιανιτών 
και των Αμορραίων, και έτσι ήξεραν για τη δύναμη  του  Θεού  του  Ισραήλ. Η 
κρίση του Θεού στον Ισραήλ στην Βαιθ-φεγώρ, τους  έδειξε την αγιοσύνη 
Του και την αποστροφή  Του  για  την ειδωλολατρία και την ανηθικότητα. 
«Όλα  αυτά  τα  γεγονότα  ήταν γνωστά  στους  κατοίκους  της  Ιεριχώ, και 
πολλοί ήταν εκείνοι που συμμερίζονταν, αλλά  αρνούντο  να  συμμορφωθούν 
με την πεποίθηση της Ραάβ» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 477.
Η  Ραάβ δεν σώθηκε επειδή  είπε ψέματα, αλλά  σώθηκε παρά  τα  ψέματά 
της. Πίστεψε στον αληθινό  Θεό  και ενήργησε με πίστη, προστατεύοντας 
τους κατασκόπους  που ο  Ιησούς του  Ναυή είχε στείλει. Υπήρχαν όμως και 
κάποιοι όροι: Σύμφωνα  με τις  οδηγίες  των κατασκόπων, έδεσε ένα 
ύφασμα  στο  παράθυρό  της, μία  κίνηση  που  θυμίζει το  αίμα στους 
παραστάτες στα σπίτια των Ισραηλιτών την ημέρα  του Πάσχα  (δείτε Έξ. 
12/ιβ’ 21-24). Αν και απείχε πολύ από  την τελειότητα, η ζωή της Ραάβ 
είναι πρότυπο  πίστης που δείχνει τη  συγχώρηση και τη χάρη  του Θεού σε 
όσους είναι πρόθυμοι να πιστέψουν σε Αυτόν και να Τον εμπιστευτούν.
Διαβάστε Ιακ. 2/β’ 26. Πώς αυτό  το  εδάφιο  αναφέρει συνοπτικά  τη σχέση 
μεταξύ πίστης και έργων;

Όπως ένα  σώμα  χωρίς  αναπνοή  είναι νεκρό, έτσι και η  πίστη  χωρίς έργα 
είναι νεκρή. Επιπλέον, χωρίς αληθινή  πίστη  κάθε «υπακοή» που  θα 
δείξουμε θα καταλήξει σε «νεκρά  έργα», τα οποία  δεν έχουν καμία 
σημασία για τον Θεό (Εβρ. 6/ς’ 1, 9/θ’ 14).

ΣΚΕΨΗ: Μία πόρνη σώθηκε διά πίστεως; Εάν αυτό ήταν το µοναδικό παράδειγµα 
σωτηρίας διά πίστεως, τι λάθος συµπεράσµατα πιθανόν να βγάζαµε; Παρόλα αυτά τι 
ελπίδα µπορούµε να αντλήσουµε από αυτήν την ιστορία;



Παρασκευή 7 Νοεμβρίου                                Δύση ηλίου: 17:21’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

«Όταν το  εγώ  παραμεριστεί εντελώς, τότε θα  έχουμε μία νέα  και πλούσια 
εμπειρία. Κάτω από  το  σταυρό  και βλέποντας  την τελειότητα του Χριστού, 
οι ατέλειές  μας  θα  εμφανιστούν και το  εγώ  θα  πνιγεί μέσα  στην 
ασημαντότητα.
Ο Χριστός  θα  δείξει την τελειότητα  και θα  την μορφώσει στο  νου  και στην 
καρδιά  μας  για  να  αποκαλυφθεί στον χαρακτήρα  μας. Ο θεϊκός νους 
πρέπει να αποτυπωθεί στην καρδιά και να  εκδηλωθεί στη ζωή. Ελάτε στον 
Ιησού, προσευχηθείτε με ζωντανή  πίστη, κρατήστε γερά  το  χέρι της 
θεϊκής δύναμης, πιστέψτε μόνο, και θα δείτε τη  σωτηρία  του  Θεού. Εάν 
θέλετε να  μάθετε, ο  Θεός  θα  σας διδάξει, εάν θέλετε καθοδήγηση, 
Εκείνος θα  σας οδηγήσει στην πηγή του ζωντανού  νερού» Ε. Χουάιτ, Tes-
timonies to Southern Africa, σ. 26.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 
1. Διαβάστε Ιακ. 2/β’. Ποιο  είναι το  μήνυμα για εκείνους  που 

εμπιστεύονται τις  αρετές της  δικαιοσύνης  του Χριστού  για  τη  σωτηρία 
τους;

2. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο  Ιάκωβος μιλάει για την πίστη και τα  έργα 
χωρίς  να  αναφέρεται στον Παύλο, και ότι πρέπει να  τον 
ερμηνεύσουμε με τους δικούς του όρους. Πού βρίσκεται το  λάθος σ’ 
αυτή  τη σκέψη; Γιατί είναι σημαντικό  να  ξέρουμε τι λένε και τα  άλλα 
βιβλία της  Αγίας  Γραφής  για  την πίστη και τα  έργα; Για  την ακρίβεια, 
κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθμισης, οι καθολικοί χρησιμοποιούσαν 
την επιστολή του  Ιακώβου  για να υπερασπιστούν τα  πιστεύω  τους 
έναντι των Διαμαρτυρομένων. Πώς αυτό  μας  δείχνει το  πόσο 
σημαντικό  είναι να  στηρίζουμε το  δόγμα μας  με όλα  τα  εδάφια που 
έχουμε στη διάθεσή μας;

3. Λέγεται, ότι μεταξύ πίστης και έργων πρέπει να  υπάρχει «ισορροπία». 
Έχοντας υπόψη το σημερινό μάθημα, συμφωνείτε μ’ αυτή τη δήλωση;

4. Γιατί δεν βλέπουμε στην επιστολή  του  Ιακώβου  (όπως  και σε όλη την 
Καινή Διαθήκη) να  γίνεται αναφορά  στο  λάθος που έκανε ο  Αβραάμ 
με τον Ισμαήλ και στο  ψέμα  που  είπε η Ραάβ; Τι μας δείχνει αυτό  για 
το τι σημαίνει να έχεις καλυφθεί με τη δικαιοσύνη του Χριστού;



Μελέτη 7: Για το Σάββατο 15 Νοεμβρίου

ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εδάφιο µνήµης: «Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθή, και εκ των λόγων σου θέλεις 
καταδικασθή.» Ματθ. 12/ιβ’ 37.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 3/γ’ 1-12, Δευτ. 6/ς’ 6,7, Λουκά 9/θ’ 
51-56, Παρ. 16/ις’ 27, Ματθ. 7/ζ’ 16-18. 

Τα  λόγια  έχουν τρομερή δύναμη. «Λόγος  λαληθείς πρεπόντως» (Παρ. 25/
κε’ 11) – κάποιο  εγκώμιο, ένα  ποίημα, μία  ιστορία, μπορεί να  διαμορφώσει 
σε βάθος  τη ζωή. Τα λόγια μας  μπορεί να  παραμείνουν για μέρες  ή και 
χρόνια. Τα  παιδιά για  παράδειγμα, ρουφάνε σαν σφουγγάρια τις  λέξεις. Γι’ 
αυτό  και μιλάνε πολύ  καλά  όποια  γλώσσα ακούνε. Επομένως, αυτά  που 
ακούνε, προδιαγράφουν τη  μελλοντική τους  πορεία. Ο  τρόπος 
επικοινωνίας των γονέων αντιγράφεται από τα παιδιά τους.
Ο γραπτός  λόγος  είναι εξίσου δραστικός και έχει ακόμη μεγαλύτερη 
διάρκεια. Και ο  ισχυρότερος  όλων, είναι ο  Λόγος  του  Θεού. Δείτε: «Λύχνος 
εις  τους πόδας  μου  είναι ο  λόγος σου, και φως εις  τας τρίβους  μου» 
(Ψαλμ. 119/ριθ’ 105) και «Εν τη καρδία μου  εφύλαξα  τα  λόγια  σου, διά  να 
μη αμαρτάνω εις σε» (Ψαλμ. 119/ριθ’ 11). Ο Ιησούς τράβηξε την προσοχή 
των μαθητών από  τις προσωρινές  ευλογίες  σε κάτι μεγαλύτερης ζωτικής 
σημασίας: «Ο ι λόγοι τους οποίους  εγώ  λαλώ  προς  εσάς, πνεύμα  είναι και 
ζωή είναι» (Ιωάν. 6/ς’ 63).
Τα  λόγια  μπορούν να ηρεμήσουν και να διαβεβαιώσουν ή να 
δηλητηριάσουν και να  μολύνουν. Πόσες φόρες  είπατε κάτι για  το  οποίο 
αργότερα μετανιώσατε;
Αυτήν την εβδομάδα  ο  Ιάκωβος έχει να  μας  πει σπουδαία πράγματα  για τα 
λόγια.



Κυριακή 9 Νοεμβρίου

ΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 1. Τι τονίζει ο Ιάκωβος για την ευθύνη;

Οι διδάσκαλοι στην εκκλησία και στα  Χριστιανικά σχολεία  έχουν μεγάλη 
ευθύνη επειδή διαμορφώνουν το  νου  και την καρδιά  των ακροατών τους. 
Μάλιστα  επηρεάζουν και όσους  βρίσκονται στο  κοντινό  τους  περιβάλλον. 
Όσο  περισσότερα  ξέρουμε τόσο  μεγαλύτερη είναι η  ευθύνη μας  για  τη 
χρήση και τη μετάδοση αυτής  της  γνώσης. Στην είσοδο  της βιβλιοθήκης 
στο  Tyndale House στο  Κέιμπριτζ  της Αγγλίας, υπάρχει μία πλάκα  στην 
οποία  αναγράφεται: «Αρχή σοφίας  φόβος Κυρίου» (Παρ. 9/θ’ 10). Δεν είναι 
ο  άνθρωπος το  μέτρο  όλων, αλλά  ο  Θεός, και κάθε αληθινή  γνώση 
ξεκινάει και τελειώνει με Αυτόν. Δυστυχώς, όσο  η γνώση αυξάνεται τόσο  η 
εξάρτησή  μας από  τον Θεό  δείχνει να  ελαττώνεται. Λέγεται ότι η επιστήμη 
λειτουργεί ανεξάρτητα  από  τον Θεό. Ορισμένοι μάλιστα  καθηγητές 
θεολογίας προκειμένου να γίνουν αξιόπιστοι, μπορεί να  χρησιμοποιήσουν 
μεθόδους που  δεν αφήνουν περιθώρια  για  πίστη. Ως  αποτέλεσμα, η  πίστη 
αποδυναμώνεται στην καρδιά  τόσο  των καθηγητών όσο  και των 
σπουδαστών. Όσο  όμως καθηγητές  και σπουδαστές επιζητούν πρώτα να 
εκπαιδευτούν για την αιωνιότητα, τότε ο  κόπος της  μάθησης  θα  είναι 
πολύτιμος. Ο Παύλος  γνώριζε το  μέγεθος της ευθύνης, γι’ αυτό  και 
φρόντισε να εκπαιδεύσει και να  χειροτονήσει ηγέτες  για  τις εκκλησίες που 
είχε ιδρύσει (Πράξ. 14/ιδ’ 23  συγκρίνετε με Τίτο  1/α’ 5). Επιπλέον, έδωσε 
οδηγίες στον Τιμόθεο  για  το  πώς να  προσέχει το  κοπάδι του Θεού από 
ποιμένες  που δεν έχουν εμπειρία και σοφία  (δείτε Α’ Τιμ. 1/α’ 3-7, 3/γ’ 2-6, 
6/ς’ 2-5, Β’ Τιμ. 2/β’ 14,15), προειδοποιώντας επίσης ότι ορισμένοι 
«πάντοτε μανθάνουσι, και ποτέ δεν δύνανται να έλθωσιν εις την γνώσιν 
της  αληθείας» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 7). Οι γονείς έχουν την ευθύνη  να διδάξουν τα 
παιδιά τους, τα  οποία  με τη σειρά τους  θα επηρεάσουν τους  άλλους. Για 
την ακρίβεια, όλοι μέσω του  παραδείγματός μας επηρεάζουμε τους γύρω 
μας. Πόσο  σημαντικό  είναι να  ζητάμε από  τον Θεό  την σοφία που μας  την 
έχει υποσχεθεί (Ιακ. 1/α’5), για  να ακολουθήσουμε το  δικό  Του  πρότυπο 
επιρροής. Γιατί όλοι, είτε προς το  καλό  είτε προς το  κακό, επηρεάζουμε 
τους άλλους.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε, όσους σας έχουν επηρεάσει θετικά. Τι έκαναν; Πώς σας επηρέασαν; 
Πώς µπορείτε να κάνετε το ίδιο σε άλλους;



Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

«Διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες» (Ιακ. 3/γ’ 2). Πόσο  αναζωογονητική 
ομολογία, δεδομένου  της  έμφασης που  δίνει ο  Ιάκωβος στη συμπεριφορά! 
Ωστόσο, αυτή  η πραγματικότητα  δεν πρέπει να  θολώσει το  πιστεύω  μας 
για το ιδανικό του Θεού για μας ως αντιπροσώπους Του στη γη.
«Εάν τις δεν πταίη εις λόγον, ούτος είναι τέλειος  ανήρ, δυνατός  να 
χαλιναγωγήση και όλον το  σώμα» (εδ. 2). Από  αυτό  το  εδάφιο 
καταλαβαίνουμε ότι μπορεί κάποιος  να μην κάνει ατόπημα με τα  λόγια. Η 
σημασία  των λόγων μόλις  που  υπερεκτιμάται. Οι σκέψεις  γίνονται λόγια  και 
στη συνέχεια  πράξεις. Τα  λόγια  επίσης ενισχύουν τον τρόπο  που 
σκεφτόμαστε. Έτσι, δεν επηρεάζουν μόνο  τις  δικές  μας  ενέργειες αλλά 
και τις  πράξεις  των άλλων. Μέσω της  ομιλίας διασυνδεόμαστε. Στο 
μάθημα  αυτής της  εβδομάδας  θα δούμε διάφορες  απεικονίσεις για την 
δύναμη  της  γλώσσας. Οι τρεις  πρώτες εστιάζουν στο  πώς κάτι τόσο  μικρό 
μπορεί να έχει τεράστια  επίδραση: το  χαλινάρι μπορεί να δαμάσει ένα 
άλογο, το  πηδάλιο  να γυρίσει ένα  πλοίο, και μία  φλόγα  να  κάψει ένα 
δάσος.
Ποια είδη θετικής  «δύναμης του λόγου» βρίσκουμε στην Αγία  Γραφή; Δείτε 
Δευτ. 6/ς’ 6,7, 23/κγ’ 23, Ψαλμ. 40/μ’ 3, Παρ. 10/ι’ 20,21, 12/ιβ’ 25, Μαλ. 
2/β’ 6,7, Λουκά 4/δ’ 22, Ρωμ. 10/ι’ 6-8.

Τα  παιδιά  επηρεάζονται εύκολα, αλλά  όπως τα  δέντρα όσο  μεγαλώνουν 
γίνονται πιο  άκαμπτα. Υπό  μία  έννοια, όλοι είμαστε ως ένα  σημείο 
δάσκαλοι, είτε στο  σπίτι είτε στην εκκλησία. Επειδή  τα  λόγια  μας  έχουν 
τόσο  μεγάλη επιρροή, είναι σημαντικό  να  γεμίζουμε τις  σκέψεις  μας με τον 
Λόγο  του Θεού  από  την αρχή της  ημέρας. Άλλωστε, τι τρέφει τις  σκέψεις 
και τα  λόγια  μας; Το  Πνεύμα  του Θεού  ή μήπως  κάτι άλλο; Δεν πρέπει να 
υποτιμάμε τις  τεράστιες αλλαγές που φέρνει ο  Λόγος του Θεού  (Ψαλμ. 
33/λγ’ 6 συγκρίνετε με Β’ Κορ. 4/δ’ 6) σε σχέση  με άλλες πηγές. Τα  λόγια 
είναι τόσο  ισχυρά  που μερικές  λέξεις  μόνο  αρκούν για  να  καταστρέψεις 
κάποιον για  το  υπόλοιπο  της ζωής του. Από  την άλλη, τα θετικά  λόγια 
μπορούν να  δώσουν δύναμη και να  εμψυχώσουν κάποιον για όλη του τη 
ζωή.

ΣΚΕΨΗ: Πόσο προσεκτικοί θα ήσασταν εάν κρατούσατε δυναµίτη; Πώς θα πρέπει να 
συµπεριφέρεστε µε κάτι ισχυρότερο του δυναµίτη;
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Τρίτη 11 Νοεμβρίου

«ΜΙΚΡΑ» ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΆΛΑ

Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 3-5. Τι κοινό  έχουν αυτές οι δύο  απεικονίσεις και πώς 
σχετίζονται με τη γλώσσα;

Τόσο  το  χαλινάρι στο  στόμα  ενός  αλόγου, όσο  και το  πηδάλιο  ενός  πλοίου, 
είναι μικρότερα  σε σχέση μ’ αυτό  που  ελέγχουν. Ωστόσο, με μία μικρή 
κίνηση, η  κατεύθυνση, τόσο  του  αλόγου όσο  και του πλοίου, αλλάζει 
ολοκληρωτικά. Κατά  τον ίδιο  τρόπο, «και η  γλώσσα  είναι μικρόν μέλος, 
όμως μεγαλαυχεί» (εδ. 5). Ένας λόγος, ένα βλέμμα, μία  κίνηση, μπορεί να 
δείχνουν μικρά, το  καθένα  όμως  μπορεί να  μετατρέψει έναν φίλο  σε εχθρό 
ή να  αλλάξει μία κακή κατάσταση  σε κάτι καλό. «Η  γλυκεία  απόκρισις 
καταπραΰνει θυμόν, αλλ’ ο  λυπηρός  λόγος διεγείρει οργήν» (Παρ. 15/ιε’ 1). 
Φανταστείτε ένα  άλογο  και ένα  πλοίο  να  κινούνται με μεγάλη  ταχύτητα, 
προς την λάθος όμως κατεύθυνση. Όσο  πιο  γρήγορα  τόσο  πιο  πολύ 
απομακρύνονται από  τον προορισμό  τους. Το  καλύτερο  είναι να 
σταματήσουν και να  γυρίσουν πίσω το  συντομότερο. Το  ίδιο  συμβαίνει και 
με τα  λόγια μας. Εάν μία  συζήτηση παίρνει λάθος τροπή, καλό  είναι να 
σταματήσουμε αμέσως.
Διαβάστε Λουκά  9/θ’ 51-56. Πώς  απάντησε ο  Ιησούς στην πρόταση των 
μαθητών Του; Ποια  ήταν τα  αποτελέσματα  και τι μπορούμε να  διδαχθούμε 
από αυτήν την ιστορία;

Αν και οι μαθητές είχαν βιβλικό  επιχείρημα (Β’ Βασ. 1/α’ 10,12), ο  Ιησούς 
απέρριψε την πρότασή τους. Η  επίπληξή Του  άλλαξε την κατάσταση. Η 
ιστορία  τελειώνει με την αναφορά: «Και υπήγον εις άλλην κώμην» (Λουκά 
9/θ’ 56). Ο  Ιησούς χρησιμοποίησε την απόρριψη των Σαμαρειτών για να 
δώσει ένα μάθημα  ζωής στους ακολούθους Του. Πάνω στην ένταση, όταν 
τα αισθήματα  ανάβουν και θέλουμε να  υπερασπιστούμε τον εαυτό  μας, 
μπορούμε να σκεφτούμε το  παράδειγμα  του Ιησού και να 
«προχωρήσουμε».
«Όπως  οι σταγόνες  της βροχής σχηματίζουν το  ποτάμι, έτσι και τα  μικρά 
πράγματα  φτιάχνουν τη ζωή. Η ζωή  μπορεί να  είναι ήρεμη  σαν ποτάμι, 
γαλήνια και ευχάριστη, ή μπορεί να  είναι ανακατεμένη με λάσπη και 
βρωμιές.» Ε. Χουάιτ, That I May Know Him, σ. 209.

ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι ορισµένα από τα «µικρά» πράγµατα στη ζωή  σας που  µπορεί τελικά 
να µην είναι και τόσο «µικρά»;



Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

«ΦΥΛΑΤΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΟΥ

Σε όλους μας  έχει συμβεί. Κάτι το  οποίο  είπαμε να παίρνει τόσο  μεγάλες 
διαστάσεις, σε σημείο  που δεν το  αναγνωρίζουμε. Όπως λέει ο  Ιάκωβος: 
«ιδού ολίγον πυρ πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει» (3/γ’ 5).
Διαβάστε προσεκτικά  Ιακ. 3/γ’ 6. Τι λέει για  τη δύναμη που έχουν τα  λόγια 
μας να  μολύνουν όλο  μας το  είναι; Γιατί αυτό  το  εδάφιο  θα  έπρεπε να  μας 
κάνει να τρέμουμε προτού μιλήσουμε;

Ενώ  η φωτιά, στη συμβολική γλώσσα  έχει εξαγνιστική έννοια  (Ησ. 4/δ’ 4, 
Ζαχ. 13/ιγ’ 9), τις  περισσότερες φορές έχει καταστρεπτική έννοια  (δείτε 
για  παράδειγμα  Ναυή 6/ς’ 24, 11/ια’ 9,11, Α’ Σαμ. 30/λ’ 3, Ματθ. 7/ζ’ 19), 
συμπεριλαμβανομένου και των κακών συμβουλών (Παρ. 16/ις’ 27, 26/κς’ 
21). Η  φλόγα δεν ξεκινά  απλώς  μία  μεγάλη φωτιά, αλλά μπορεί και να 
προκαλέσει ολοσχερή καταστροφή  με απίστευτη ταχύτητα. Κατά  τον ίδιο 
τρόπο, τα  λόγια  μπορούν να  καταστρέψουν φιλίες, γάμους  και υπολήψεις. 
Μπορούν να  επηρεάσουν τόσο  την ψυχολογία  ενός  παιδιού που  να 
καταστρέψουν την αυτοεκτίμησή  του  και την μελλοντική του αύξηση. Η 
αμαρτία ήρθε στη γη από  μία, φαινομενικά, αθώα  ερώτηση  (δείτε Γέν. 3/γ’ 
1). Κατά  τον ίδιο  τρόπο  εισέβαλλε και στον ουρανό. Ο  Εωσφόρος, «άρχισε 
να  υπαινίσσεται αμφιβολίες για  τους  νόμους που  διοικούσαν τις ουράνιες 
υπάρξεις» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 5. Έτσι, δεν είναι υπερβολικό  να  πούμε ότι η 
γλώσσα  «μεγάλην ύλην ανάπτει» (Ιακ. 3/γ’ 5). Ενώ είναι αλήθεια  ότι όταν 
ειπωθεί κάτι παραμένει για  πάντα  και δεν μπορεί να  αναιρεθεί, πρέπει να 
κάνουμε το  μέγιστο  δυνατό  για  να  ελαττωθεί η ζημιά. Τα  βήματα  που 
κάνουμε για  να διορθώσουμε τα  λάθη μας, μας  προφυλάσσουν από  το  να 
επαναλάβουμε τα  ίδια  λάθη. Για  παράδειγμα, μετά  από  την επικοινωνία 
που  είχε με τον Θεό, ο  προφήτης Νάθαν επέστρεψε στον Δαβίδ για  να 
διορθώσει το  λάθος  του  (δείτε Β’ Σαμ. 7/ζ’ 1-17). Ο Πέτρος έκλαψε πικρά 
που  απαρνήθηκε τον Χριστό  και έδειξε την ειλικρινή μετάνοιά  του  (Ιωάν. 
21/κα’ 15-17). Τη  γλώσσα  «ουδείς των ανθρώπων δύναται να  δαμάση» 
(Ιακ. 3/γ’ 8), ωστόσο  ο  Λόγος του  Θεού μάς προειδοποιεί «φύλαττε την 
γλώσσαν σου  από  κακού, και τα  χείλη σου  από  του να  λαλώσι δόλον» 
(Ψαλμ. 34/λδ’ 13). Μόνο  το  Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας  βοηθήσει να 
ελέγχουμε τα λόγια μας (δείτε Εφεσ. 4/δ’ 29-32).

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 6-8. Γιατί αυτά τα εδάφια πρέπει να µας κάνουν 
προσεκτικότερους στα λόγια µας; Γιατί πρέπει να µάθουµε να αντιλαµβανόµαστε τη 
δύναµη για το καλό και το κακό που έχει το στόµα µας;



Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΕΣ

Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 9-12. Τι θέλει να  πει ο  Ιάκωβος με τα  παραδείγματα  της 
πηγής, της συκιάς και της αμπέλου που χρησιμοποιεί;

Η  έκφραση  ευλογίας  και κατάρας από  το  στόμα  ενός  Χριστιανού, είναι 
ανησυχητική. Τι θα λέγατε για  κάποιον που  κατά  τη διάρκεια  της 
εβδομάδας παρευρίσκεται σε χώρους με έντονες βωμολοχίες, και το 
Σάββατο  πηγαίνει στην εκκλησία  να  ακούσει τον Λόγο  του Θεού; Τι θα 
λέγατε για  κάποιον που  λέει σπουδαία  πράγματα για  τον Ιησού, και 
αργότερα  λέει αισχρά  ανέκδοτα; Αυτές οι εικόνες  θα πρέπει να μας 
ενοχλούν πνευματικά  επειδή έρχονται σε αντίθεση με αυτό  που  ξέρουμε 
ως σωστό. Το  ίδιο  στόμα που ευλογεί τον Θεό, αργότερα  λέει ένα  αισχρό 
αστείο; Ποιο είναι το πρόβλημα σ’ αυτήν την αντίθεση;
Ο Ιάκωβος  χρησιμοποιεί το  παράδειγμα  μιας πηγής. Η  ποιότητα  του  νερού 
εξαρτάται από  την πηγή. Και η ρίζα είναι αυτή που καθορίζει τον καρπό 
(συγκρίνετε με Ματθ. 7/ζ’ 16-18). Παρομοίως, εάν έχουμε μέσα μας  τον 
Λόγο  του  Θεού, το  έργο  Του  θα  είναι έκδηλο  στη ζωή μας. Αυτή η  αλήθεια 
μάς απελευθερώνει από  το  βάρος να  «αποδείξουμε» την πίστη μας. Η 
αγνή θρησκεία  βασίζεται στην πίστη που  δεν χρειάζεται πιστοποίηση, 
όπως  το  καθαρό  νερό  της  πηγής  δεν χρειάζεται καμία  άλλη  ένδειξη πέρα 
του ότι κυλάει φυσικά από  αυτήν. Βέβαια, κάποιος  θα  μπορούσε να  πει: 
«Εάν κοιτάξουμε τη ζωή αφοσιωμένων ακολούθων του Θεού  στις  άσχημές 
τους στιγμές (ο  Μωυσής σκότωσε, ο  Δαβίδ μοίχευσε κτλ), δεν είναι εύλογο 
να αμφισβητήσουμε την πιστότητά τους;»
Το  θέλημα  του Θεού  είναι να  μην αμαρτάνουμε (Α’ Ιωάν. 2/β’ 1). Ωστόσο, 
μετά  την Πτώση, ο  Θεός  προνόησε για  τη  συγχώρεσή  μας  σε περίπτωση 
που  αμαρτήσουμε, η οποία  βασίζεται στην πίστη  μας στην σταυρική Θυσία 
(συγκρίνετε με Ψαλμ. 32/λβ’ 1,2). Το  γεγονός  είναι ότι η  αμαρτία φέρνει 
θλίψη, ενώ η υπακοή ευλογίες. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια  βοσκώντας 
πρόβατα  στην έρημο  ώστε να ξεμάθει την εκπαίδευση που τον οδήγησε 
στο  φόνο, και ο  Δαβίδ είδε το  γιο  του να  πεθαίνει και την οικογένειά  του 
να  διαλύεται. Είναι αλήθεια  ότι μπορούμε να  συγχωρεθούμε για  τις 
αμαρτίες μας, το  πρόβλημα  ωστόσο  είναι ότι οι συνέπειες  αυτών των 
αμαρτιών παραμένουν, φέρνοντας  καταστρεπτικά  αποτελέσματα, και όχι 
μόνο  σε μας  αλλά και στους γύρω μας. Πόσο  καλύτερα θα  ήταν εάν 
πέφταμε στα γόνατα ζητώντας  περισσότερο  δύναμη  για νίκη, από  ότι να 
ζητάμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας και τη ζημιά που προκαλέσαμε. 



Παρασκευή 14 Νοεμβρίου                                  Δύση ηλίου: 17:14’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

Διαβάστε για  τη  δύναμη  του λόγου  από  το  βιβλίο  της  αδ. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 
259-262.
«Ευρισκόμενοι σε μία  συντροφιά  που  επιδίδεται σε ανόητες συζητήσεις, ας 
προσπαθήσουμε να  αλλάξουμε το  θέμα  της συνομιλίας κατά  το  δυνατό. 
Με τη χάρη του Θεού  πρέπει να  σταλάξουμε αθόρυβα λέξεις  ή να 
ξεκινήσουμε ένα  θέμα  που  θα  στρέψει τη  ροή  της συζήτησης σε ωφέλιμο 
κανάλι… Περισσότερο  απ’ ότι κάνουμε, χρειάζεται να  αναφερόμαστε στις 
πολυτιμότερες πείρες μας. Πρέπει να μιλούμε για  το  έλεος και την 
τρυφερότητα του Θεού, για  το  απαράμιλλο  βάθος  της αγάπης του 
Σωτήρα. Τα  λόγια  μας πρέπει να  είναι λόγια  δοξολογίας  κι ευχαριστίας. Αν 
η αγάπη του Θεού έχει καταλάβει τη διάνοια  και την καρδιά, αυτή θα 
εξωτερικευθεί στη συνομιλία. Δεν θα  είναι δύσκολο  να  μεταδώσουμε αυτό 
που  αποτελεί μέρος  της  πνευματικής μας  ζωής. Μεγάλες σκέψεις, 
ευγενείς φιλοδοξίες, καθαρή αντίληψη της  αλήθειας, ανιδιοτελείς 
προθέσεις, λαχτάρα  για ευσέβεια  κι αγιότητα, θα  μεταφραστούν σε λόγια 
που  αποκαλύπτουν το  είδος του  θησαυρού της  καρδιάς. Όταν ο  Χριστός 
με τον τρόπον αυτόν αποκαλύπτεται στην ομιλία  μας, αυτή θα έχει τη 
δύναμη να κερδίσει ψυχές για τον Κύριο.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 261,262.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 

1. Το  πρόβλημα  με τα  λόγια, για  τους  περισσότερους  από  μας, είναι ότι 
βγαίνουν εύκολα. Μιλάμε χωρίς  να  έχουμε σκεφτεί. Πώς  μπορούμε να 
μάθουμε να σκεφτόμαστε πρώτα πριν μιλήσουμε;

2. Σκεφτείτε τη  δύναμη που έχουν τα  λόγια  σας, ακόμη και σε σας. 
Κάντε το  εξής πείραμα: Μιλήστε στους άλλους  και πείτε τους τις 
έκανε ο  Θεός στη  ζωή  σας, πώς σας  ευλόγησε, πώς περάσατε 
δοκιμασίες  κ.α. Κάντε το  για κάνα δυο  μέρες. Πώς επηρέασε αυτό 
την πίστη σας;

3. Τι δείχνουν τα  λόγια  σας για  το  τι έχετε στην καρδιά  σας; Μήπως 
αποκαλύπτετε περισσότερα απ’ όσα  επιθυμείτε; Εάν είχατε 
μαγνητοφωνήσει τα λόγια  μίας ημέρας, τι θα  ανακαλύπτατε για τον 
εαυτό σας;



Μελέτη 8: Για το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ

Εδάφιο µνήµης: «Ταπεινώθητε  ενώπιον του Κυρίου, και θέλει σας υψώσει.» Ιακώβου  4/
δ’ 10.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 3/γ’  13 - 4/δ’ 10, Δευτ. 4/δ’ 6, Γαλ. 
5/ε’ 17, Ιερ. 3/γ’ 6-10, 20, Πράξ. 19/ιθ’ 13-16, Ψαλµ. 24/κδ’ 3-6.

Σε πολλές  επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι έχουν 
περισσότερα  δικαιώματα  από  ό,τι στην πραγματικότητα, προσδοκώντας 
τον ανάλογο  σεβασμό, μεγαλύτερο  μισθό, και άλλα  πλεονεκτήματα. Αυτή 
η προβληματική συμπεριφορά αναπτύσσεται με τον καιρό  καθώς  ο 
εργαζόμενος  προσπαθεί να  προωθηθεί. Γίνονται κολακευτικά  σχόλια  για 
τη λήψη  αποφάσεων, και μη κολακευτικές  αποκαλύψεις  για  συνεργάτες, 
με πνεύμα  εγωιστικής  αντιπαλότητας. Όταν ένας δημοσιογράφος 
κατάφερε να φτάσει στην κορυφή  χωρίς  να υπονομεύσει κάποιον άλλον, 
ένας συνάδελφός του είπε με θαυμασμό, «Δεν υπήρχαν θύματα».
Θα ήταν καλό  εάν αυτή  η  εγωιστική αντιπαλότητα  περιοριζόταν μόνο  στις 
εταιρίες  και όχι στην εκκλησία. Δυστυχώς όμως, η Αγία  Γραφή αναφέρει 
ότι η κοσμική «σοφία» βρίσκεται ακόμη και στους πιστούς.
Αυτή την εβδομάδα  θα  δούμε τι λέει ο  Λόγος  του  Θεού γι’ αυτήν την 
θλιβερή πραγματικότητα.



Κυριακή 16 Νοεμβρίου

«ΕΝ ΠΡΑΟΤΗΤΙ ΣΟΦΙΑΣ»

Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 13. Πώς κατανοείτε τα λόγια αυτού του εδαφίου;

Ορισμένοι σχολιαστές  υποστηρίζουν ότι το  τρίτο  κεφάλαιο  της επιστολής 
έχει να  κάνει με τα  προσόντα  που πρέπει να  έχουν όσοι θέλουν να γίνουν 
δάσκαλοι. Αναμφισβήτητα, ο  «σοφός και επιστήμων» δείχνει ικανός 
υποψήφιος, ωστόσο  στο  ευρύτερο  πεδίο  περιλαμβάνεται όλη  η 
συνάθροιση. Η σοφία για  την οποία  μιλάει εδώ, και σε όλη την επιστολή, ο 
Ιάκωβος, δεν είναι το  διανοητικό  εύρος  που  έχαιρε την ιδιαίτερη εκτίμηση 
των των Ελλήνων και των άλλων Δυτικών χωρών. Πρόκειται μάλλον για τη 
συμπεριφορά  και τον τρόπο  ζωής κάποιου, κάτι το  οποίο  φαίνεται και από 
τον όρο  «συναναστροφή» (δείτε Α’ Τιμ. 4/δ’ 12, Εβρ. 13/ιγ’ 7, Α’ Πέτρ. 1/α’ 
15, 2/β’ 12). Οι πράξεις και η συμπεριφορά  μας δείχνουν το  πόσο  σοφοί 
είμαστε. Ο Ιησούς δίδαξε το  ίδιο  όταν είπε ότι «εδικαιώθη η σοφία  από  των 
τέκνων αυτής» (Ματθ. 11/ια’ 19). Η μοναδική περίπτωση  στην Παλαιά 
Διαθήκη  που  διαβάζουμε τη φράση  «σοφός και συνετός», είναι στην 
προτροπή του  Μωυσή προς το  λαό  Ισραήλ να  τηρήσουν τους νόμους που 
τους πρόσταξε ο  Θεός: «Φυλάττετε λοιπόν και κάμνετε αυτά, διότι αύτη 
είναι η σοφία  σας, και η σύνεσίς  σας, ενώπιον των εθνών, τα  οποία 
θέλουσιν ακούσει πάντα  τα διατάγματα ταύτα, και θέλουσιν ειπεί, Ιδού 
λαός σοφός  και συνετός  είναι το  μέγα  τούτο  έθνος» (Δευτ. 4/δ’ 6). 
Αντιθέτως, το  «πικρό» νερό  που αναφέρεται στην Ιακ. 3/γ’ 11 προξενεί 
«φθόνον πικρόν και φιλονεικίαν» (εδ. 14) στην εκκλησία. Αυτή η 
συμπεριφορά  θυμίζει τη στάση που κράτησε ο  Σατανάς στον ουρανό. Εάν 
δεν επιλέξουμε συνειδητά  να  παραδώσουμε το  θέλημά  μας  στον Κύριο, 
όλοι κινδυνεύουμε να  δείξουμε τα  χαρακτηριστικά  για  τα οποία  ο  Ιάκωβος 
μας προειδοποιεί.

ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε περισσότερο τη φράση, «εν πραότητι σοφίας». Σε ποιες 
καταστάσεις της ζωής σας πιστεύετε ότι θα σας ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη αυτή η σοφία;



Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΣΟΦΙΑΣ

Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 15,16. Ποια  είναι η περιγραφή της επίγειας  σοφίας; 
Πώς βλέπουμε συνήθως αυτή τη «σοφία» να  εκδηλώνεται στον κόσμο  ή 
ακόμη και στην εκκλησία;

Η  σοφία  που  έχουμε από  τη φύση μας  είναι «επίγειος», «ζωώδης», 
«δαιμονιώδης» και στερούμενη από  Πνεύμα. Αυτό  δεν πρέπει να μας 
εκπλήσσει. Ο  Σολομών είχε αναφερθεί στην «οδό  ήτις φαίνεται ορθή» 
αλλά  «τα  τέλη αυτής είναι οδοί θανάτου» (Παρ. 14/ιδ’ 12, 16/ις’ 25). Η 
επίγεια σοφία  είναι από  τον πυρήνα  της  ολέθρια. Εάν καλλιεργηθούν, η 
ζήλια και η αλαζονεία  θα  φέρουν έριδες και διχόνοια, όπως έγινε με την 
εκκλησία  της Κορίνθου (δείτε Β’ Κορ. 12/ιβ’ 20 όπου  χρησιμοποιούνται 
παρόμοιοι όροι).
Διαβάστε Ιακ. 3/γ’ 17,18, Ιωάν. 3/γ’ 3-7, Κολ. 3/γ’ 1,2. Τι μας λένε αυτά τα 
εδάφια για την «άνωθεν» σοφία;

Ενώ  ο  Ιάκωβος δεν αναφέρεται άμεσα  στο  Άγιο  Πνεύμα, η ιδέα  της 
αναγέννησης είναι ξεκάθαρη. Ο απόστολος, επηρεαζόμενος πιθανόν από 
τις παραβολές  του Ιησού, αναφέρεται στην παρομοίωση της σποράς και 
της  καρποφορίας  παραπέμποντας  στο  λόγο  που  «σπέρνεται» στην καρδιά 
των ανθρώπων όταν ακούνε το  μήνυμα  του  ευαγγελίου  (δείτε Ματθ. 13/ιγ’ 
3-9, 18-23). Η  ουράνια  σοφία  είναι «πλήρης  ελέους  και καλών καρπών». 
Όπως είδαμε, παρά  την έμφαση που  δίνει ο  Ιάκωβος στην υπακοή και στα 
καλά  έργα  ως  καρπούς της πίστης, το  έλεος θριαμβεύει ακόμη και κατά 
της  κρίσης  (Ιακ. 2/β’ 13). Με άλλα  λόγια, ο  αληθινά σοφός δεν θα  είναι 
μόνο  ταπεινός και πράος, αλλά  όπως  ο  Ιησούς, θα  είναι ειρηνικός, 
ευγενικός, ελεήμων και πρόθυμος να παραβλέψει τα  ελαττώματα  των 
άλλων, χωρίς να είναι επικριτικός.

ΣΚΕΨΗ: Πολύ  εύκολα µπορούµε να παρασυρθούµε  από τον κόσµο, έτσι δεν είναι; 
Αναρωτηθείτε  κατά πόσο επηρεάζει τον τρόπο  ζωή σας η επίγεια σοφία συγκριτικά µε 
την ουράνια;



Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΧΩΝ

Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 1 και συγκρίνετε με Γαλ. 5/ε’ 17. Τι είδους  διαμάχη 
περιγράφουν αυτές οι περικοπές;

Τα  πρώτα  εδάφια  του τέταρτου κεφαλαίου περιγράφουν τους πιστούς 
που  έχουν διαλυθεί εξαιτίας πικρών διαμαχών. Και η αιτία  είναι οι ηδονές. 
Αυτές  οι αμαρτωλές επιθυμίες που ο  Παύλος  αναφέρει μεταφορικά  ως 
«σάρκα», είναι ενάντιες  προς  τα  υψηλότερα  πνευματικά  μας κίνητρα. Η 
Χριστιανική ζωή περιλαμβάνει μία  παρατεταμένη  μάχη  η οποία χωρίς  την 
«άνωθεν σοφία» (Ιακ. 3/γ’ 17), ξεσπάει στην εκκλησία  και προκαλεί 
πνευματικά τραύματα στους πιστούς. 
Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 2,3. Ποιες συγκεκριμένες αμαρτωλές  επιθυμίες 
αναφέρονται, και πώς επηρεάζουν την εκκλησία;

Αυτά  τα  εδάφια  περιέχουν άμεσες αναφορές  στις Δέκα  Εντολές: 
«Επιθυμείτε, και δεν έχετε, φονεύετε και φθονείτε, και δεν δύνασθε να 
επιτύχητε» (Ιακ. 4/δ’ 2). Οι επαναλαμβανόμενες  αναφορές στο  πρόβλημα 
του φθόνου, της  επιθυμίας, και των ηδονών (συγκρίνετε Ιακ. 3/γ’ 14,16) 
αντικατοπτρίζουν την προοπτική  που  έδωσε ο  Ιησούς  στην Επί του Όρους 
Ομιλία, όπου  εκτός  από  τις πράξεις, φανερώνονται και τα  εσωτερικά 
κίνητρα. Γι’ αυτό, η αναφορά  στο  φόνο  περιλαμβάνει στην ευρύτερη της 
έννοια  και την οργή. Στις πρώτες  συναθροίσεις  πιθανόν τα  μέλη  να  μην 
αλληλοσκοτώνονταν. Από  την άλλη, όπως διαβάζουμε στις  Πράξεις των 
Αποστόλων, κυρίως στην Ιερουσαλήμ, την έδρα του Ιακώβου, υπήρχαν 
φορές  όπου  η  προδοσία  κατέληγε σε συλλήψεις  και στο  θάνατο  των 
μελών της εκκλησίας.
«Η  φιλαυτία  μας είναι εκείνη που  προκαλεί την ανησυχία. Αν 
αναγεννηθούμε, το  ίδιο  πνεύμα  που είχε ο  Χριστός θα  το  έχουμε και εμείς, 
το  πνεύμα  εκείνο  που Τον οδήγησε να  ταπεινωθεί για  να  μπορέσουμε να 
σωθούμε εμείς. Τότε δεν θα  ζητούμε τις ανώτερες  θέσεις. Θα  επιθυμούμε 
να  καθίσουμε στα  πόδια  του Ιησού  και να γίνουμε μαθητευόμενοί Του.» Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 304.

6



Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 2-4. Γιατί ο  Ιάκωβος  αποκαλεί τους  αναγνώστες  του 
μοιχούς και μοιχαλίδες; Δείτε Ιερ. 3/γ’ 6-10, 20, Ησ. 54/νδ’ 5, Ιερ. 2/β’ 2, 
Λουκά 16/ις’ 13.

Αναφερόμενος  στην βιβλική  έννοια  του Ισραήλ ως  νύφη του Θεού, ο 
Ιάκωβος παρομοιάζει τους πιστούς  που έχουν κοσμικές συνήθειες  και 
επηρεάζονται από  την κοσμική συμπεριφορά, πνευματικούς μοιχούς. Στην 
πραγματικότητα  με τη στάση τους  επιλέγουν κάποιον άλλον ως κύριό 
τους. Το  επόμενο  εδάφιο, Ιακ. 4/δ’ 5 είναι κάπως  δυσνόητο. Ορισμένοι 
μάλιστα  θεωρούν ότι είναι το  πιο  δύσκολο  εδάφιο  της Καινής Διαθήκης. 
Βάση μίας προσεκτικής  μελέτης  της σύνταξης  του  εδαφίου και του 
περιεχομένου, θα  μπορούσαμε να αοπδόσουμε τα  εδάφια  5 και 6 ως 
εξής: «Ή  μήπως  νομίζετε ότι η Γραφή μάταια  μιλάει ενάντια  στον φθόνο; 
Το  πνεύμα  το  οποίο  κατοικεί μέσα  μας λαχταρά, αλλά Εκείνος  μας δίνει 
περισσότερη  χάρη. Γι’ αυτό  και λέει, ‘ο  Θεός αντιτάσσεται στους 
περήφανους και στους  ταπεινούς  δίνει χάρη’». Όπως τα  εδάφια  1-4 μας 
δείχνουν, το  ανθρώπινο  πνεύμα  («καρδιά») έχει επιθυμίες  που  μπορεί 
αρχικά  να  μην ήταν κακές, αλλά  έχουν διαφθαρεί από  την αμαρτία. 
Μοναδική λύση για  την κατάστασή  μας είναι η χάρη. Οι υπερήφανοι 
ωστόσο  έβαλαν τον εαυτό  τους  σε μία  θέση  που  δεν μπορούν εύκολα να 
δεχτούν αυτή τη  χάρη. Κάποιος  έγραψε ότι λαμβάνουμε τη χάρη  όπως οι 
ζητιάνοι, κρατώντας ένα  τενεκεδένιο  κουτί. Μόνο  εκείνος που  είναι 
ταπεινός, πράος, και αναγνωρίζει την απόλυτη ανάγκη και εξάρτησή του, 
είναι ανοικτός  στη χάρη την οποία με κανένα  τρόπο  δεν αξίζει. Όπως 
έγραψε η Ε. Χουάιτ, «η  μεγάλη  μας ανάγκη είναι εκείνη που  μας ωθεί να 
εκζητήσουμε την ευσπλαχνία του Θεού.» Ζ.Χ. σ. 288.

ΣΚΕΨΗ: Τι είναι εκείνο που  σας κάνει άξιους της σωτηρίας; Τι δείχνει η  απάντησή σας 
για τη µεγάλη σας ανάγκη  για χάρη; Πώς ο Σταυρός, και µόνο  ο Σταυρός, µπορεί να 
δώσει τη λύση σ’ αυτή σας την ανάγκη;



Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

«Υποτάχθητε λοιπόν εις  τον Θεόν, αντιστάθητε εις  τον διάβολον, και θέλει 
φύγει από  σας» (Ιακ. 4/δ’ 7). Προσέξτε τη σειρά. Εάν προσπαθήσουμε να 
αντισταθούμε στον Διάβολο  με τη δική μας δύναμη, τι πιθανότητες νίκης 
έχουμε; Όταν οι επτά Ιουδαίοι εξορκιστές, προσπάθησαν να 
ελευθερώσουν έναν δαιμονισμένο  χρησιμοποιώντας  τα  ονόματα  του Ιησού 
και του  Παύλου  σαν «μαγική συνταγή», ο  δαιμονιζόμενος τους  επιτέθηκε 
και οι άνδρες  κατέληξαν να  τρέχουν γυμνοί και τραυματισμένοι (Πράξ. 19/
ιθ’ 13-16). Γι’ αυτό  πρέπει να υποταχθούμε στον Θεό  και στο  θέλημά Του, 
για  να  μπορέσουμε να  αντισταθούμε στο  Διάβολο. Παράλληλα, δεν πρέπει 
να  νομίζουμε ότι οι αναγνώστες της επιστολής του  Ιακώβου δεν είχαν 
υποταχθεί στον Θεό. Είναι ξεκάθαρο  ότι ο  Ιάκωβος  απευθύνεται σε 
πιστούς. Έτσι, χρειάζεται να  υποτασσόμαστε στον Θεό  καθημερινά  και να 
αντιστεκόμαστε στο  Διάβολο  κάθε φορά  που  ερχόμαστε αντιμέτωποι με 
τους πειρασμούς.
Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 8-10. Τι εντολές  δίνει ο  Ιάκωβος  και πώς 
αλληλοσυνδέονται; Πώς σχετίζονται με την υποταγή στον Θεό;

Η  έκκληση σ’ αυτά τα  εδάφια  για  αλλαγή, είναι η αποκορύφωση όσων έχει 
πει ο  Ιάκωβος από  το  εδάφιο  3/γ’ 13. Στην περικοπή που μελετάμε αυτήν 
την εβδομάδα γίνεται αντιπαράθεση  της  ουράνιας σοφίας με της 
δαιμονικής, καθώς και των υπερήφανων που  εξυψώνουν τον εαυτό  τους 
όπως  ο  Διάβολος (δείτε Ησ. 14/ιδ’ 12-14), και των ταπεινών που 
υποτάσσονται στον Θεό. Επίσης, ο  Ιάκωβος  κατηγορεί την απιστία  προς 
τη διαθήκη με τον Θεό  (Ιακ. 4/δ’ 4), ενώ επαναλαμβάνεται η κατηγορία  της 
διγνωμίας (Ιακ. 4/δ’ 8  συγκρίνετε με 1/α’ 8). Επομένως, η έκκληση  για 
υποταγή  στον Θεό  είναι κάτι παραπάνω  από  ηθική επίπληξη – είναι 
έκκληση στους  αμαρτωλούς  για  μετάνοια, όπως ακριβώς έκανε και ο 
Ιησούς (Λουκά  5/ε’ 32). Πώς  πρέπει να  γίνεται η μετάνοια; Ο  Ιάκωβος  μας 
δίνει τα  βήματα  (βάση  του Ψαλμ. 24/κδ’ 3-6): (1)  πλησιάστε στον Θεό, και 
Εκείνος θα πλησιάσει σε εσάς, (2) καθαρίστε τα  χέρια σας και αγνίστε την 
καρδιά  σας  (σκέψεις  και πράξεις), (3) κακοπαθήστε, πενθήστε, και κλάψτε 
για  τα  λάθη σας, αναγνωρίζοντας ότι εκείνο  το  οποίο  χρειάζεστε είναι η 
διεκδίκηση της χάρης του Θεού.

ΣΚΕΨΗ: «Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου, και θέλει σας υψώσει» (Ιακ. 4/δ’ 10). Τι 
σηµαίνει αυτό; Πώς µπορούµε να ταπεινωθούµε ακολουθώντας το παράδειγµα που 
άφησε ο Ιησούς;



Παρασκευή 21 Νοεμβρίου                              Δύση ηλίου: 17:10’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:
«Πολλοί καταπιέζουν την καρδιά τους με τις φροντίδες  που επιφορτίζονται 
γιατί προσπαθούν να  μιμηθούν τα  πρότυπα  του  κόσμου. Προτιμούν να 
υπηρετήσουν τον κόσμο, να  εμπλακούν στα  προβλήματά  του, να 
υιοθετήσουν τις συνήθειές τους. Έτσι ο  χαρακτήρας  τους βλάπτεται και η 
ζωή  τους καταντά  ένας αδιάκοπος  μόχθος. Για  να  ικανοποιήσουν τη 
φιλοδοξία τους και τις κοσμικές  επιθυμίες  τους, παραβιάζουν τη  συνείδησή 
τους και επιφορτίζονται με πρόσθετες τύψεις. Η  συνεχής  ανησυχία 
εξαντλεί τις  ζωτικές δυνάμεις. Ο Κύριος  μας  τους θέλει να  εγκαταλείψουν 
αυτό  το  ζυγό  της δουλείας… Τους παροτρύνει να  ζητήσουν πρώτα  τη 
βασιλεία  του Θεού  και τη  δικαιοσύνη Του  και υπόσχεται ότι θα τους 
προστεθούν όλα  τα  αναγκαία  πράγματα για  τούτη  την πρόσκαιρη ζωή.» Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 303.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 
1. Σκεφτείτε τα  δύο  είδη  σοφίας  που  μελετήσαμε την ημέρα της 

Δευτέρας. Θυμηθείτε κάποιες σημαντικές αποφάσεις και πράξεις που 
κληθήκανε να  κάνετε μέσα στην εβδομάδα. Ποιο  είδος σοφίας 
χρησιμοποιήσατε;

2. Όπως είδαμε, ο  Θεός υποσχέθηκε στο  λαό  Ισραήλ ότι ως  αποτέλεσμα 
της  υπακοής τους στους νόμους Του, τα  γύρω  έθνη  θα  έλεγαν, «Ιδού 
λαός σοφός και συνετός». Αυτό  όμως  δεν ήταν αιτία να οδηγηθεί ο 
λαός στην υπερηφάνεια; Η υπερηφάνεια, όπως ξέρουμε, έρχεται σε 
αντίθεση με την ουράνια  σοφία  που οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη. Τι 
συνέβη και πώς  μπορούμε να  αποφύγουμε τα λάθη τους; Πώς η 
σωστή  κατανόηση  της  υπηρεσίας του  Αγιαστηρίου  θα  τους 
προστάτευε από  την υπερηφάνεια; Πώς  ο  Σταυρός είναι για μας 
σήμερα η απόλυτη προστασία ενάντια στην υπερηφάνεια;

3. Διαβάστε ξανά την παραπάνω  δήλωση  της Ε. Χουάιτ. Πόσο 
αγωνιζόμαστε για  τα  κοσμικά  πρότυπα; Αυτά  τα  πρότυπα  είναι 
πάντοτε επιβλαβή; Πολλές  φορές  διαβάζουμε για  ανθρώπους που 
έχουν τα  πάντα, σύμφωνα  με τα κοσμικά  πρότυπα, ωστόσο  η ζωή 
τους είναι κατεστραμμένη. Τι μας  δείχνει αυτό  για το  πόσο  απατηλά 
είναι τα  όσα ο  κόσμος μάς  προσφέρει; Πώς μπορούμε να μάθουμε να 
αντιστεκόμαστε στα κοσμικά και να βοηθήσουμε τους νέους  να  μην 
πέσουν στην παγίδα των απατηλών υποσχέσεων του κόσμου;

4. Μείνετε στην ιδέα  της ταπεινοφροσύνης. Γιατί είναι τόσο  σημαντική 
στη ζωή  του Χριστιανού; Γιατί η υπερηφάνεια είναι θανάσιμο  κακό  για 
εκείνον που θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού;



Μελέτη 9: Για το Σάββατο 29 Νοεμβρίου                  

ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ

Εδάφιο µνήµης: «Εις είναι ο νοµοθέτης, ο δυνάµενος να σώση και να απολέση, συ τις 
είσαι όστις κρίνεις τον άλλον;» Ιακώβου 4/δ’ 12.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 4/δ’ 11-17, Πράξ. 17/ιζ’ 11, Εβρ. 4/
δ’ 15,16, Λουκά 12/ιβ’ 13-21, Εκκλ. 2/β’ 15-19, Τίτο 2/β’ 14.

Η  συμπεριφορά μας προς το  νόμο, είτε του Θεού  είτε των ανθρώπων, 
επηρεάζει τη  σχέση μας με τους  ανθρώπους  και με τον Ίδιο  τον Θεό. 
Έχετε προσέξει ότι πολλοί διάσημοι και πλούσιοι συμπεριφέρονται σαν να 
είναι υπεράνω  του  νόμου; Ακόμη και εκείνοι που θεσπίζουν τους νόμους, 
τους θεσπίζουν σύμφωνα με το  δικό  τους όφελος. Όταν δεν σεβόμαστε 
το  νόμο, στην ουσία  δεν σεβόμαστε τους συνανθρώπους  μας, γιατί ο 
νόμος δείχνει ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς τους άλλους.
Παράλληλα εκείνοι που  είναι αυστηροί και άκαμπτοι προς  το  νόμο, 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες  με τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η  άποψη 
μας για  τον νόμο  εξαρτάται από  το  σεβασμό  που δείχνουμε στη σοφία των 
νομοθετών και την εντιμότητα των νόμων τους.
Αυτήν την εβδομάδα  θα  ξεκινήσουμε με το  νόμο, αλλά θα  μιλήσουμε και 
για  την αλαζονεία  και την εξάρτηση  στον εαυτό  μας – μία  κατάσταση την 
οποία  μπορεί να  αγνοούμε, αλλά  έχουμε προειδοποιηθεί ότι είναι αμαρτία 
και παράβαση του  Θεϊκού  νόμου. Για την ακρίβεια, η Ιακώβου επιστολή 
δείχνει μία άλλη πλευρά της αμαρτίας.



Κυριακή 23 Νοεμβρίου

ΚΡΙΣΗ Ή ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 11. Γιατί όταν κρίνουμε τους άλλους, λογίζεται ότι 
κρίνουμε τον νόμο;

Ο όρος  «καταλαλείτε» στο  εδ. 11 που μεταφράζεται ως «μιλάτε ενάντια», 
μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα  είδη προφορικής  αμαρτίας όπως 
συκοφαντία, ψευδομαρτυρία, και λόγια  οργής (δείτε Λευιτ. 19/ιθ’ 15-18). 
Ενώ  φαίνεται πως ο  Ιάκωβος χρησιμοποιεί πιο  ήπια γλώσσα σε σχέση  με 
το  τρίτο  κεφάλαιο, λέει ότι οι επιπτώσεις που έρχονται όταν μιλάμε 
εναντίον των αδελφών μας είναι σαν να αμφισβητούμε το  νόμο. Θέτοντας 
τον εαυτό  μας  στη θέση του κριτή, έχουμε την τάση  να  αγνοούμε τις  δικές 
μας αδυναμίες  (δείτε Ματθ. 7/ζ’1-3) και να  εστιάζουμε στα  λάθη των 
άλλων, σαν να  είμαστε υπεράνω  του νόμου. Και δεν πρέπει να  κρίνουμε 
τους άλλους, θα πρέπει παράλληλα να έχουμε πνευματική διορατικότητα.
Σύμφωνα  με τα  παρακάτω εδάφια, πού  πρέπει να  έχουμε πνευματική 
διορατικότητα; Πράξ. 17/ιζ’ 11, Α’ Κορ. 6/ς’ 1-5, Β’ Κορ. 13/ιγ’ 5, Φιλιπ. 1/
α’ 9, Α’ Ιωάν. 4/δ’ 1, Γαλ. 6/ς’ 1.

Πρέπει να  συγκρίνουμε εκείνα  τα  οποία οι άνθρωποι κηρύττουν και 
διδάσκουν, με τον Λόγο  του Θεού. Πρέπει επίσης, όσο  είναι δυνατόν, να 
ενθαρρύνουμε τα μέλη  της  εκκλησίας  να  τακτοποιούν τις μεταξύ  τους 
διαφορές αποφεύγοντας τα  δικαστήρια  όπου οι δικαστές  μπορεί να  μην 
καθοδηγούνται από  τον Λόγο  του  Θεού. Και το  πιο  σημαντικό, πρέπει να 
κάνουμε μία  αυτοεξέταση  του κατά  πόσο  είναι υγιής η πίστη  μας, και κατά 
πόσο αυτά που κάνουμε, ενισχύουν την Χριστιανική μας εμπειρία.

ΣΚΕΨΗ: Είναι εύκολο να κρίνουµε τους άλλους, ιδιαίτερα όταν κάνουν πράγµατα που 
δεν µας αρέσουν. Πώς µπορούµε  να ξέρουµε εάν ξεπεράσαµε  τα όρια της πνευµατικής 
διορατικότητας και δεν είµαστε επικριτές του Θεϊκού νόµου;



Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ
Όλοι οι νόμοι της Παλαιάς  Διαθήκης είναι από  τον Ιησού. Τους 
αποκαλούμε νόμους  του  Μωυσή επειδή δόθηκαν μέσω  εκείνου (Β’ Χρον. 
33/λγ’ 8, Νεεμ. 10/ι’ 29), ο  Ιησούς  όμως  ήταν Εκείνος  που οδήγησε τους 
Ισραηλίτες στην έρημο  και εκφώνησε στο  όρος Σινά  τις  Δέκα  Εντολές 
(δείτε Α’ Κορ. 10/ι’ 1-4). Στην επί του Όρους Ομιλία, ο  Ιησούς διευκρίνισε 
και εξειδίκευσε το  νόμο. Αυτός  είναι ο  Λόγος  που «έγεινε σάρξ» (Ιωάν. 1/α’ 
14) και μέσω του δικού Του Λόγου θα κριθούμε (Ιωάν. 12/ιβ’ 48).
«Εις είναι ο  νομοθέτης, ο  δυνάμενος  να  σώση και να απολέση, συ τις  είσαι 
όστις  κρίνεις  τον άλλον;» (Ιακ. 4/δ’ 12). Τι μας  λένε τα  παρακάτω  εδάφια 
για  τον Ιησού ως  τον κριτή  μας; Ησ. 33/λγ’ 22, 11/ια’ 1-5, Εβρ. 4/δ’ 15,16, 
Αποκ. 19/ιθ’ 11-16

Μόνο  κάποιος που ξέρει πολύ καλά  το  νόμο  μπορεί να  κρίνει εάν ο  νόμος 
έχει παραβιασθεί ή όχι. Οι δικηγόροι σπουδάζουν για  χρόνια  προτού 
δώσουν τις  εξετάσεις  από  τις  οποίες κρίνονται εάν είναι έτοιμοι για  την 
πρακτική τους. Οι γραμματείς την εποχή  του Ιησού  (πολλοί εκ των οποίων 
ήταν Φαρισαίοι)  μελετούσαν μεθοδικά, εκτός από  το  Μωσαϊκό  νόμο, και 
πληθώρα  νομικών παραδόσεων. Το  γεγονός ότι ο  Ιησούς  δεν συμφωνούσε 
με πολλές από  αυτές τις παραδόσεις, είχε ως  αποτέλεσμα  να  Τον φέρει 
σε σύγκρουση με τους ηγέτες. Επειδή όμως Εκείνος  ήταν που  έδωσε τους 
νόμους, είχε και έχει κάθε δικαίωμα  να  τους εξηγήσει και να  εκτιμήσει εάν 
έχουν παραβιαστεί. Έτσι, όταν επιστρέψει θα  φέρει μαζί Του  το  μισθό, και 
θα  αποδώσει στον καθένα  κατά  τα έργα  του (Αποκ. 22/κβ’ 12). Επιπλέον, 
επειδή  έγινε άνθρωπος, έζησε μία  αναμάρτητη ζωή, πέθανε στη θέση 
μας, και αναστήθηκε νικητής επί της αμαρτίας  και του  θανάτου, ο  Ιησούς 
έχει τη δυνατότητα  να  μας σώσει από  την αμαρτία. «Ο Θεός παρέδωσε 
την κρίση στον Υιό  γιατί αναμφισβήτητα είναι ο  ενσαρκωμένος  Θεός. Ο 
Θεός τον όρισε ως Πρίγκιπα  των παθών της  ανθρωπότητας, να  είναι ο 
κριτής όλου του  κόσμου. Εκείνος  που  ήρθε από  τις ουράνιες αυλές να 
σώσει τον άνθρωπο  από  τον αιώνιο  θάνατο, … Εκείνος που οδηγήθηκε να 
λογοδοτήσει σε ένα ανθρώπινο  δικαστήριο, και που υπέφερε ατιμωτικό 
θάνατο  στο  σταυρό, Αυτός μόνος  θα  αποδώσει την αμοιβή ή την 
καταδίκη.» Ε. Χουάιτ, Maranatha, σ. 341. Ως Νομοθέτης και Σωτήρας, ο 
Χριστός έχει το μοναδικό δικαίωμα να είναι ο Κριτής μας.

ΣΚΕΨΗ: Είτε αµοιβή  είτε καταδίκη, κάποια στιγµή θα λάβουµε το ένα από  τα δύο. Ποια 
είναι η µοναδική µας ελπίδα για την αµοιβή; 
Τρίτη 25 Νοεμβρίου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 13. (Συγκρίνετε με Λουκά  12/ιβ’ 13-21.)  Πώς μπορούμε 
να  ισορροπήσουμε τον προγραμματισμό  για το  μέλλον με την ανάγκη να 
ζούμε την κάθε μέρα έτοιμοι για  την επιστροφή του Χριστού; Πώς 
μπορούμε να  αποφύγουμε την παγίδα  να  κτίσουμε «μεγαλύτερες 
αποθήκες»;

Ακούγεται λογικό  το  να προγραμματίζουμε το  χρόνο  μας. Οι επιχειρήσεις 
έχουν συνήθως  βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, και μακροπρόθεσμα 
προγράμματα. Τόσο  εκείνοι που μένουν μόνοι, όσο  και εκείνοι με 
οικογένειες, πρέπει να  αποταμιεύουν για  το  μέλλον και να έχουν απόθεμα 
για  αναπάντεχα έξοδα. Από  την άλλη, πιστεύουμε ότι ο  Ιησούς  έρχεται 
σύντομα  και ότι μία  μέρα  όλα  τα  περιουσιακά  μας στοιχεία θα  καούν (δείτε 
Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10-12). Ωστόσο, αυτές  οι δύο  προσεγγίσεις  της ζωής  δεν 
έρχονται απαραίτητα  σε αντιπαράθεση. Κάποιος  είπε, «Προγραμμάτισε 
έχοντας κατά  νου ότι η επιστροφή του  Χριστού θα  γίνει σε χρόνια, αλλά 
ζήσε σαν να  έρχεται ο  Χριστός  αύριο.» Αυτό  είναι καλό  αν και τα 
μακροπρόθεσμα  σχέδια  συνήθως  δυσκολεύουν την προσπάθεια  να ζεις 
την κάθε μέρα ξεχωριστά. Πολλοί από  τους  ακροατές του  Ιησού (και 
αναμφίβολα  πολλοί Χριστιανοί σήμερα) πιστεύουν ότι ο  πλούσιος  της 
παραβολής  που αποφάσισε να  κτίσει μεγαλύτερες αποθήκες, ήταν 
εύπορος επειδή  ο  Θεός  τον ευλόγησε. Ο Ιησούς  όμως μας  αποκαλύπτει 
τ ις σκέψεις  αυτού του  άνδρα : «Ψυχή , έχεις  πολλά  αγαθά 
εναποτεταμιευμένα  δι’ έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου» 
(Λουκά 12/ιβ’ 19). Με λίγα λόγια, ο  σκοπός  του  ήταν να  χρησιμοποιήσει την 
περιουσία του με εγωιστικό τρόπο. 
Και το  πιο  σημαντικό, αντί να  είμαστε τόσο  βέβαιοι για  τα  σχέδια μας, να 
λέμε: «Εάν ο  Κύριος θελήση, και ζήσωμεν, θέλομεν κάμει τούτο  ή εκείνο» 
(Ιακ. 4/δ’ 15). Δηλαδή, σε κάθε μας  μελλοντικό  σχέδιο  να προσθέτουμε τη 
φράση, «εάν ο  Θεός  θέλει». Έτσι, αφήνουμε τα  σχέδιά μας  στον Θεό. Να 
προσευχόμαστε: «Θεέ μου, θέλω να  μάθω το  θέλημά  Σου. Εάν τα σχέδια 
αυτά  δεν σε ικανοποιούν, σε παρακαλώ δείξε μου το.» Τότε, εάν τα  σχέδια 
μας δεν είναι καλά, ο  Θεός  θα  μας  το  δείξει, αρκεί να  είμαστε πρόθυμοι 
να τα διορθώσουμε, ακόμη και να τα αλλάξουμε εντελώς.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Ιακ. 4/δ’ 13. Με  µια πρώτη µατιά δεν φαίνεται κάποιο  λάθος σ’ 
αυτό, προφανώς όµως υπάρχει πρόβληµα – όχι στο τι θέλουν να κάνουν, αλλά στη 
στάση τους σχετικά µ’ αυτό. Πώς µπορούµε να προφυλαχθούµε από το να πέσουµε σ’ 
αυτό το λάθος, έστω και υποσυνείδητα;
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου



ΑΤΜΟΣ

Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 14. Ποιο σημαντικό σημείο τονίζεται;

Η  ζωή είναι αβέβαιη. Η κάθε μας  ανάσα είναι ένα  δώρο. Στην Ιακ. 4/δ’ 14 
συναντάμε τη λέξη «ατμός», μία  σχετικά  σπάνια  λέξη. Όπως η Εβραϊκή 
λέξη  hebel («ανάσα, ατμός»), που τη  συναντάμε 38  φορές  στον 
Εκκλησιαστή  και συχνά  μεταφράζεται ως  «ματαιότητα», δίνει έμφαση  στην 
πρόσκαιρη  φύση της  ζωής. Και ποιος  δεν έχει συναισθανθεί το  πόσο 
γρήγορα  κυλάει η ζωή; Σε προχωρημένη  ηλικία, ο  γνωστός ευαγγελιστής 
Billy Graham είπε, «Δεν μπορούσα  ποτέ να  φανταστώ το  πόσο  γρήγορα 
κυλάει η ζωή.»
Πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα  του θανάτου, καθώς και μόνο  ένας κτύπος 
της  καρδιάς μας, μας  χωρίζει από  αυτόν. Ο  καθένας  μπορεί, για 
οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα  στιγμή να  πεθάνει. Πολύ  σωστά  λοιπόν ο 
Ιάκωβος  λέει, «δεν εξεύρετε το  μέλλον της αύριον» (4/δ’ 14), 
συμπεριλαμβάνοντας και τον θάνατο.
«Δεν θα αναφερθώ  ιδιαίτερα  στη  βραχύτητα  και στην αβεβαιότητα  της 
ζωής. Αλλά  υπάρχει ένας τρομερός  κίνδυνος  που ελάχιστα  τον σκέπτονται 
οι άνθρωποι. Και αυτός  είναι η αναβολή  της υπακοής στην παρακλητική 
φωνή  του  Αγίου  Πνεύματος, η  προτίμηση  μίας  ζωής  μέσα  στην αμαρτία.» 
Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ.32.
Επιπλέον, η ζωή εκτός από  σύντομη, μπορεί να μην είναι και 
ικανοποιητική.
Διαβάστε Εκκλ. 2/β’ 15-19, 4/δ’ 4, 5/ε’ 10, 9/θ’ 11,12. Πώς το  μήνυμα του 
Σολομώντα ενισχύει το μήνυμα του Ιακώβου;

Υπάρχει τόση  αδικία  στη ζωή, τόση που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. 
Γι’ αυτό  και όλοι ανυπομονούμε την υπόσχεση της  αιώνιας ζωής  που ο 
Ιησούς μας έδωσε. Χωρίς  αυτήν είμαστε ατμός  που κάποια μέρα  θα 
εξαφανιστεί και θα ξεχαστεί για πάντα.

ΣΚΕΨΗ: Πόσο δεµένοι είµαστε  µ’ αυτόν τον κόσµο; Πώς µπορούµε να θυµόµαστε το 
πόσο πρόσκαιρα είναι όλα αυτά;



Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟ

Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 15-17 στα  πλαίσια  των προηγούμενων εδαφίων. Ποιο 
σημαντικό σημείο τονίζεται εδώ;

Ο Ιάκωβος  αναφέρεται στην καύχηση  της  «αλαζονείας» λέγοντας ότι αυτή 
η «καύχησις είναι κακή», δείχνοντας  πόσο  σημαντική είναι η  σωστή 
συμπεριφορά  για  έναν Χριστιανό. Διαβάστε το  εδ. 17. Η  Αγία  Γραφή  έχει 
ένα  διπλό  ορισμό  για  την αμαρτία: (1) κάνει το  κακό, (2) δεν κάνει το  καλό. 
Ο πρώτος ορισμός δίνεται από  τον Ιωάννη: «διότι η αμαρτία  είναι η 
ανομία» (Α’ Ιωάν. 3/γ’ 4). Ο  όρος  ανομία  παραπέμπει σε συγκεκριμένες 
παραβάσεις  του νόμου, και όχι τόσο  στις  συνηθισμένες  παραβάσεις  (δείτε 
τη χρήση στη Ρωμ. 4/δ’ 7, Τίτο  2/β’ 14, Εβρ. 10/ι’ 17). Ο  δεύτερος ορισμός 
δίνεται στην Ιακ. 4/δ’ 17: «Εις  τον όστις  λοιπόν εξεύρει να  κάμνη το  καλόν, 
και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία.» Δεν αρκεί μόνο  το  να 
αντιστεκόμαστε στο  κακό. Καλούμαστε να  είμαστε «τέκνα  φωτός» (Εφεσ. 
5/ε’ 8) και να «λάμψη  το  φως (μας) έμπροσθεν των ανθρώπων, διά  να 
ίδωσι τα  καλά (μας) έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα  (μας) τον εν τοις 
ουρανοίς» (Ματθ. 5/ε’ 16). Φυσικά  εύκολα  μπορεί να  αποθαρρυνθεί 
κάποιος. Ποιος  μπορεί να  κάνει καθημερινά  τόσες  καλές  πράξεις; Όμως 
δεν είναι αυτό  το  θέμα. Ακόμη και ο  Ιησούς  δεν εργαζόταν ασταμάτητα. 
Υπήρχαν στιγμές  όπου αποσυρόταν για να προσευχηθεί ή να ξεκουραστεί 
(Λουκά 5/ε’ 16, Μάρκο  6/ς’ 31). Το  πιο  σημαντικό  είναι ότι επιδίωκε να 
κάνει το  θέλημα  του Θεού σε κάθε Του  δραστηριότητα  (Ιωάν. 5/ε’ 30). Ο 
Ιησούς, το  να κάνει το  θέλημα  του Θεού  το  παρομοίασε με το  φαγητό: «Το 
εμόν φαγητόν είναι να  πράττω το  θέλημα  του πέμψαντός  με, και να 
τελειώσω το  έργον αυτού» (Ιωάν. 4/δ’ 34). Όπως  υπάρχουν όρια  στο  πόσο 
μπορούμε να  φάμε, έτσι υπάρχουν όρια  και στο  πόσα  μπορούμε να 
κάνουμε. Γι’ αυτό  και ο  Ιησούς  λέει ότι κάποιοι σπέρνουν και άλλοι 
θερίζουν, ωστόσο  και οι δύο  θα χαρούν (εδ. 36-38). Όσο  εργαζόμαστε για 
τον Κύριο, θα θέλουμε να  κάνουμε περισσότερα  και θα  προσευχόμαστε 
να έχουμε τη θέληση να μας χρησιμοποιήσει με κάθε δυνατό τρόπο.

ΣΚΕΨΗ: Πώς µας βοηθάει η προσευχή να απαρνηθούµε τον εαυτό µας και να 
διατηρήσουµε µία συµπεριφορά υποταγής στο  θέληµα του Θεού; Όποια κι αν είναι τα 
σχέδια σας, πώς µπορείτε να τα αφήνετε στον Κύριο;



Παρασκευή 28 Νοεμβρίου                              Δύση ηλίου: 17:07’

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 265-269.
«Μην αφήσετε κανέναν να  υπερηφανεύεται εις βάρος της  αλήθειας 
λέγοντας ότι αυτό  το  πνεύμα  (της διάκρισης  των κακών κινήτρων που 
έχουν άλλοι) είναι απαραίτητη συνέχεια  για  την αντιμετώπιση των λαθών 
και την υπεράσπιση της  αλήθειας. Αυτή η  άποψη  έχει πολλούς 
υποστηρικτές αλλά  είναι απατηλή και επικίνδυνη. Δεν έρχεται από  τον 
ουρανό  και είναι καρπός  της μη αναγεννημένης καρδιάς. Προέρχεται από 
τον ίδιο  το  Σατανά. Μην αφήσετε τους κατήγορους  των άλλων να 
θεωρήσουν ότι έχουν διορατικότητα, γιατί έτσι είναι σαν να  ντύνουν τα 
χαρακτηριστικά  του Σατανά με το  ένδυμα της δικαιοσύνης.» Ε. Χουάιτ, 
Comments, The SDA Bible Commentary, τομ 7, σ. 936, 937.
«Εκείνος που ο  ίδιος  είναι ένοχος υποπτεύεται πρώτος  το  κακό. Με το  να 
κατακρίνει τον άλλον, προσπαθεί να  καλύψει ή  να  δικαιολογήσει το  κακό 
που  φωλιάζει στη δική του καρδιά. Ο  άνθρωπος γνώρισε το  κακό  μέσω 
της  αμαρτίας. Μόλις αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, αυτοστιγμή άρχισαν να 
κατηγορούν ο  ένας  τον άλλον. Και την ίδια  τακτική αναπόφευκτα 
ακολουθεί η ανθρώπινη φύση όταν δεν πηδαλιοχείται από  τη  χάρη του 
Χριστού.» Ε. Χουάιτ, Ε.Ο.Ο. σ. 143.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 
1. Δείτε ξανά την παραπάνω περικοπή  από  το  Ε.Ο.Ο. Πώς  μπορούμε να 

προστατευθούμε από  το  να  κρίνουμε και να  κατηγορούμε τους 
άλλους, προκειμένου να αισθανθούμε καλύτερα για τα δικά μας λάθη;

2. Μείνετε στο  γεγονός  του πόσο  γρήγορα κυλάει η  ζωή. Είτε γρήγορα, 
είτε αργά, ο  χρόνος  κυλάει και χάνεται για  πάντα. Πώς  αυτό  το 
γεγονός θα  πρέπει να  καθορίσει τις προτεραιότητές  μας και να  μας 
ωθήσει στη σωστή διαχείριση του χρόνου μας;

3. Πώς μπορούμε να  διαχειριστούμε τις αμαρτίες των άλλων χωρίς να 
τους κρίνουμε;



Μελέτη 10: Για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου    

«ΚΛΑΥΣΑΤΕ ΟΛΟΛΥΖΟΝΤΕΣ»

Εδάφιο µνήµης: «Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία 
σας.» Ματθαίο 6/ς’ 21.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 5/ε’ 1-6, Ψαλµ. 73/ογ’ 3-19, Α’ Σαµ. 
25/κε’ 2-11, Λευιτ. 19/ιθ’ 13, Λουκά 16/ις’ 19-31, Ματθ. 5/ε’ 39.

Η  παγκόσμια επιτυχία  που  γνώρισε το  τηλεπαιχνίδι «Ποιος  θέλει να  γίνει 
εκατομμυριούχος», μαρτυρεί την επιθυμία  των ανθρώπων να γίνουν 
πλούσιοι. Τα  πλούτη όμως δεν είναι αυτό  που  νομίζουν οι περισσότεροι. 
Μελέτες  δείχνουν ότι η αύξηση του  εισοδήματος ακολουθεί το  νόμο  της 
φθίνουσας απόδοσης: πέραν του  ότι δίνεται η  δυνατότητα να  ζουν πιο 
άνετα, τα  πλούτη δεν εξασφαλίζουν την ευτυχία. Οι ουσιαστικές σχέσεις, η 
επαγγελματική  αποκατάσταση, και μία  ζωή  με σκοπό  είναι που συνήθως 
συμβάλλουν περισσότερο  στην ευτυχία  κάποιου, και όχι τα  πλούτη. Τα 
καλύτερα  πράγματα, όπως  ένας  καλός λόγος, ένα  χαμόγελο, ένας 
πρόθυμος ακροατής, η  καλοσύνη, η  αποδοχή, ο  σεβασμός, ένα άγγιγμα 
συμπάθειας και η ειλικρινής φιλία, είναι δωρεάν.
Ακόμη πιο  πολύτιμα  είναι τα  δώρα  του Θεού: πίστη, ελπίδα, σοφία, 
υπομονή, αγάπη, ικανοποίηση και πολλές άλλες ευλογίες  που έρχονται 
από  την παρουσία του Αγίου Πνεύματος  στη ζωή μας. Η ειρωνεία  είναι ότι 
ενώ  οι περισσότεροι Χριστιανοί συμφωνούν μ’ αυτήν την αντίληψη, ο 
καθημερινός τρόπος  ζωής  τους δείχνει ότι συνήθως ο  εγωισμός έχει την 
κυριαρχία. Όπως θα  δούμε αυτήν την εβδομάδα, η απληστία  είναι μεγάλο 
λάθος, και έχει τρομερές συνέπειες.
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Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ!

Το  5/ε’ κεφάλαιο  του Ιακώβου ξεκινάει έντονα: «Έλθετε τώρα  οι πλούσιοι, 
κλαύσατε ολολύζοντες  διά τας  επερχομένας  ταλαιπωρίας σας» (Ιακ. 5/ε’ 
1). Αναμφίβολα, αυτό  τραβά  την προσοχή  των αναγνωστών. Στην Ιακ. 1/α’ 
10,11 υπενθυμίζει στους πλούσιους την προσωρινότητα  της περιουσίας 
τους. Στο  5/ε’ κεφάλαιο  προτρέπει εκείνους που  βασίζονται επίμονα  στα 
πλούτη να κλάψουν και να θρηνήσουν, σαν να  βιώνουν τώρα  την 
επικείμενη κρίση  τους. Αυτή η ζωντανή περιγραφή μας  φέρνει στο  νου  την 
μεγάλη  θεϊκή τιμωρία  των ασεβών που  θα  πραγματοποιηθεί την περίοδο 
ακριβώς πριν την Δευτέρα  Παρουσία  (δείτε Λουκά 17/ιζ’ 27-29, Β’ Τιμ. 3/
γ’ 1,2, Αποκ. 18/ιη’ 3,7). Μία παρόμοια  συμπεριφορά διαποτίζει την 
εκκλησία  του Θεού  των τελευταίων ημερών (Αποκ. 3/γ’ 17). Αξιοσημείωτο 
είναι ότι ο  όρος «ταλαιπωρίας» που διαβάζουμε στην Ιακ. 5/ε’ 1 
συναντάται και στην περιγραφή  της Λαοδίκειας  ως  «ταλαίπωρος», στην 
Αποκ. 3/γ’ 17.
Υπάρχει τόση αδικία  στον κόσμο, και ιδιαίτερα στον οικονομικό  τομέα. 
Ορισμένες  φορές  είναι δύσκολο  να  καταλάβουμε γιατί ορισμένοι 
πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι τους  φτωχούς, και το  χειρότερο, μοιάζει να 
ξεφεύγουν! Διαβάστε Ψαλμ. 73/ογ’ 3-19. Τι ελπίδα  υπάρχει σ’ αυτά τα 
εδάφια σχετικά με αυτό το χρόνιο πρόβλημα;

Στα  προφητικά  βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε ένα  ενδιαφέρον 
για  δικαιοσύνη, και την υπόσχεση  ότι ο  Θεός θα  τα  αναλάβει όλα. Όμως 
αυτή  η ελπίδα δεν δείχνει να ελαφρύνει τη δύσκολη περίοδο  της 
προσμονής για  την επέμβαση  του  Θεού. Για  παράδειγμα, όταν η 
αποστασία  ήταν διαδεδομένη στο  λαό  του  Θεού, ενώ η Βαβυλώνα  με 
περηφάνια γιόρταζε την δύναμη και την ευημερία  της, ο  προφήτης 
Αβακούμ έθεσε στον Θεό  ορισμένες αιχμηρές  ερωτήσεις (δείτε Αβ. 1/α’ 2-
4, 13,14). Ο  Θεός  με μία σύντομη και περιεκτική απάντηση ζητάει να  Τον 
εμπιστευτούν και να Τον περιμένουν (Αβ. 2/β’ 2-4), κάτι το  οποίο  ο 
προφήτης έκανε (δείτε Αβ. 3/γ’ 17,18).

ΣΚΕΨΗ: Ποιες αδικίες σας εξοργίζουν; (Και σκεφτείτε ότι γίνονται πολλά ακόµη  που δεν 
γνωρίζετε!) Αν και πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε για την αντιµετώπιση  της αδικίας, 
πώς µπορούµε  να δείξουµε εµπιστοσύνη στην υπόσχεση ότι όταν όλα τελειώσουν, η 
δικαιοσύνη του Θεού θα αποδοθεί;



Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 

«Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΑΣ ΕΣΑΠΗ»

Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 2,3. Για πιο  θέμα  μας  προειδοποιεί εδώ ο  Ιάκωβος; Αν 
και τα  λόγια  του είναι σκληρά, σε ποιον πλούτο  αναφέρεται; Ποιο  είναι το 
βασικό μήνυμα;

Σάπιος πλούτος, σκωληκόβρωτα ρούχα, σκουριασμένα  μέταλλα  όπως ο 
χρυσός  και το  ασήμι – αυτές  οι εικόνες μας δείχνουν το  πόσο  γρήγορα 
κινείται ο  πλανήτης  μας  προς τον αφανισμό. Η  οικονομική κατάσταση  του 
κόσμου δείχνει να οδεύει από  την μία  κρίση  στην άλλη, ενώ  ακόμη  και 
όταν έρχονται «καλές» εποχές, διαρκούν ελάχιστα  και αμέσως  μετά 
ακολουθεί και πάλι ύφεση. Η  εικόνα  της οικονομικής  σταθερότητας  που  η 
παγκόσμια  αγορά  ενδεχομένως προσφέρει, είναι σε μεγάλο  βαθμό 
υποθετική. Η  αστάθεια  αυξάνεται καθώς διευρύνεται το  χάσμα  μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών. Η ίδια  κατάσταση  επικρατούσε και την εποχή που  ο 
Ιάκωβος έγραψε την επιστολή. Οι φτωχοί πλήθαιναν ενώ οι πλούσιοι ήταν 
απαθείς με την κακή κατάσταση των στερημένων γύρω τους.
Εξετάστε τις  παρακάτω περιπτώσεις  και αναφέρετε τις επιπτώσεις που 
είχε ο πλούτος (ή η έλλειψή του) στη ζωή τους:

1. Νάβαλ (Α’ Σαμ. 25/κε’ 2-11)
2. Εζεκίας (Β’ Βασ. 20/κ’ 12-19)
3. Πέτρος (Πράξ. 3/γ’ 1-10)

Αργά  ή  γρήγορα  όλοι κάποιοι στιγμή χάνουμε την επιθυμία μας  για πλούτο. 
Καταλαβαίνουμε την περιορισμένη  του αξία, και ίσως  την σκοτεινή του 
πλευρά. Τα  χρήματα έχουν την αξία  τους, το  πρόβλημα όμως ξεκινάει 
όταν οι άνθρωποι τους  δίνουν ακόμη  μεγαλύτερη  αξία  απ’ όσο  πρέπει. Ο 
Ιάκωβος λέει ότι τα  χρήματα  θα  είναι «εις  μαρτυρίαν εναντίον» όσων 
κάνουν κακή χρήση  τους (Ιακ. 5/ε’ 3). Το  μήνυμα  είναι ξεκάθαρο: Έχει 
μεγάλη  σημασία  το  πώς χρησιμοποιούμε τα  χρήματα. Η  εικόνα της φωτιάς 
δίνεται για  να  μας αφυπνίσει και να  μας δείξει πόσο  σοβαρές  είναι οι 
επιλογές  που  κάνουμε στη διαχείριση των χρημάτων μας. Επισωρεύουμε 
πλούτο  που μία  μέρα  θα  καταναλωθεί από  τις  φλόγες ή αποταμιεύουμε 
για την αιωνιότητα; (Δείτε Λουκά 12/ιβ’ 33,34).

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε το  πώς χρησιµοποιείτε τα χρήµατα και πώς αυτό  επηρεάζει τη σχέση 
σας. Τι δείχνει η απάντησή σας, για τη σχέση σας µε τα χρήµατα;



Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

ΟΙ ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ

Στην επιστολή  του  Ιακώβου  συναντάμε διαφορετικές  κατηγορίες 
πλουσίων, όπως  μεγαλέμπορους που κόβονται κατά  τη διάρκεια  των 
επιδιώξεών τους  (Ιακ. 1/α’ 11), επιχειρηματίες που προχωρούν σε αγωγές 
προκειμένου  να  προστατεύσουν τις  δικές τους  επενδύσεις  (Ιακ. 2/β’ 6), και 
γαιοκτήμονες που κατακρατούν τους μισθούς  των εργατών τους  (Ιακ. 5/ε’ 
4). Αυτά  τα  εδάφια  περιγράφουν αρνητικά  τους  πλουσίους  βάση της 
συμπεριφοράς  τους  στο  παρελθόν, στο  παρόν, αλλά  και της  μελλοντικής 
τους τιμωρίας. Αυτοί οι άνθρωποι θησαύρισαν εις  βάρος  των φτωχών (Ιακ. 
5/ε’ 3).
«Ιδού, ο  μισθός των εργατών των θερισάντων τα  χωράφιά  σας, τον οποίον 
εστερήθησαν από  σας, κράζει» (Ιακ. 5/ε’ 4). Συγκρίνετε με Λευιτ. 19/ιθ’ 
13, Δευτ. 24/κδ’ 14,15, Ιερ. 22/κβ’ 13. Ποια σημαντική αρχή συναντάμε 
όσον αφορά τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους;

Η  αυθημερόν πληρωμή  του  μισθού των εργατών, τους  έδινε την 
δυνατότητα  να  καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης της 
οικογένειάς τους. Η κατακράτηση του  μισθού, αντιθέτως, σήμαινε πείνα 
για  την οικογένεια. Επομένως, το  θέμα  που  θίγει ο  Ιάκωβος είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό.
Δεν πρέπει να  μας  παραξενεύει το  γεγονός ότι ο  Ιάκωβος  μίλησε σκληρά 
απέναντι σε εκείνους  που κρατούσαν τους  μισθούς  των εργατών τους. Η 
κατάχρηση  από  μόνη της  είναι επιλήψιμη, όταν όμως ο  πλούσιος  κλέβει 
από  τον φτωχό  διαπράττει αμαρτία όχι μόνο  ενάντια  στον φτωχό  αλλά  και 
ενάντια  στον ουρανό. Και όπως  ο  Ιάκωβος  αναφέρει, τον κατάλληλο  καιρό 
η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. 
«Τα  πλούτη έρχονται με μεγάλες ευθύνες. Η άδικη απόκτηση πλούτου με 
αθέμιτα μέσα, όπως την καταπίεση της χήρας και των ορφανών ή την 
παραμέληση όσων έχουν ανάγκη, κάποια  στιγμή  θα  καταλήξει στη  δίκαιη 
ανταπόδοση, όπως αναφέρει και ο  εμπνευσμένος  απόστολος, “Έλθετε 
τώρα οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες  διά τας επερχομένας 
ταλαιπωρίας σας”.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 2, σ. 682. 

ΣΚΕΨΗ: Πώς συµπεριφέρεστε στους άλλους όταν πρόκειται για χρήµατα; Τι δείχνουν οι 
συναλλαγές σας για τη Χριστιανική σας συµπεριφορά; Κατά πόσο  αντανακλάτε τον 
χαρακτήρα του Χριστού;



Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

ΘΡΕΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ)

«Ετρυφήσατε επί της γης, και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας  σας 
ως εν ημέρα  σφαγής» (Ιακ. 5/ε’ 5 συγκρίνετε με Ιεζ. 16/ις’ 49, Αμώς 4/δ’ 
1). Πώς αυτά τα εδάφια συνδέονται με τις πολυτελείς απολαύσεις;

Στην αρχαιότητα  κυριαρχούσε η άποψη ότι υπήρχε μία σταθερή ποσότητα 
πλούτου  που  σήμαινε ότι εάν τα  πλούτη  κάποιων ανθρώπων αυξάνονταν, 
τότε τα πλούτη κάποιων άλλων είχαν μειωθεί. Με άλλα  λόγια, οι πλούσιοι 
μπορούν να  γίνουν πλουσιότεροι κάνοντας  τους φτωχούς φτωχότερους. Η 
«δημιουργία» πλούτου  χωρίς να  επηρεάζει τα  πλούτη των άλλων είναι μία 
σχετικά  σύγχρονη ιδέα. Ορισμένοι μάλιστα  ισχυρίζονται ότι οι πλούσιοι που 
γίνονται πλουσιότεροι μπορούν να  βοηθήσουν και τους φτωχούς  να 
πλουτίσουν. Από  την άλλη, αναλογιζόμενοι τον ανταγωνισμό  ανάμεσα  στις 
αναπτυγμένες  και στις  αναπτυσσόμενες  χώρες  για  την εκμετάλλευση των 
λιγοστών πηγών, τα  όρια  για  δημιουργία  πλούτου δείχνουν να στενεύουν. 
Έτσι, το  θέμα  της άνισης  κατανομής πλούτου, μας  απασχολεί και σήμερα. 
Μία  από  τις  πιο  γνωστές  ιστορίες  του  Ιησού  σχετικά  με την άνιση 
κατανομή πλούτου είναι η παραβολή του πλουσίου, και του φτωχού 
Λαζάρου  (δείτε Λουκά  16/ις’ 19-31). Την εποχή του  Ιησού ήταν τυχεροί 
εάν είχαν δεύτερο  ρούχο, και ευτυχισμένοι εάν μπορούσαν να  γιορτάσουν 
μία φορά  το  χρόνο. Απεναντίας, ο  πλούσιος της παραβολής  «ενεδύετο 
πορφύραν και στολήν βυσσίνην» (τα  πιο  ακριβά  ρούχα) «ευφραινόμενος 
καθ’ ημέραν μεγαλοπρεπώς» (εδ. 19). Ο φτωχός Λάζαρος, εκτός  του  ότι 
ήταν πληγωμένος, αναγκαζόταν και να  ζητιανεύει στην πύλη  του πλουσίου 
για  λίγα  ψίχουλα. Σε αντίθεση με την επικρατέστερη  άποψη, η  παραβολή 
εστιάζει σ’ αυτήν τη ζωή και όχι στην μετά θάνατο. Για  την ακρίβεια, δεν 
γίνεται καμία  αναφορά  στους όρους  «παράδεισος» και «κόλαση». Τόσο  ο 
πλούσιος  όσο  και ο  Λάζαρος, φαίνεται να  είναι στο  ίδιο  μέρος (εδ. 23) – 
στον τάφο  (άδης). Το  χάσμα που  υπάρχει ανάμεσά  τους, δείχνει στο 
γεγονός ότι η  αιώνια  κατάληξη  του  ανθρώπου μετά  τον θάνατο  είναι 
αμετάβλητη. Επομένως, ο  τρόπος με τον οποίο  συμπεριφερόμαστε τώρα 
στους  ανθρώπους (όπως φαίνεται με τη φράση «Έχουσι τον Μωυσήν και 
τους προφήτας» στα  εδ. 29,31), είναι ιδιαίτερα  σημαντικός. Δεν θα 
υπάρχει δεύτερη ευκαιρία  στο  μέλλον για  να  επανορθώσουμε: «όστις δεν 
αγαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε, 
πώς δύναται να αγαπά;» (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 20).
ΣΚΕΨΗ: Τι πράγµατα έχετε κάνει που έχετε µετανιώσει γι’ αυτά και µπορείτε τώρα να 
επανορθώσετε και όχι αργότερα;



Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

ΜΟΜΦΗ ΣΤΟ ΘΥΜΑ

Όταν κάνουμε κάποιο  λάθος, η φυσική μας  τάση είναι να  αποφύγουμε την 
ευθύνη. Πολλές  φορές  οι άνθρωποι ρίχνουν την ευθύνη σε κάποιον άλλον 
– ακόμη και σε εκείνον που έσφαλλαν. Οι φονιάδες δικαιολογούνται 
επικαλούμενοι αυτοάμυνα  ή  ρίχνουν την ευθύνη  στην ανατροφή τους. 
Υποστηρίζοντας  ότι προκλήθηκαν, οι βιαστές κατηγορούν το  θύμα  τους. 
Τα  ανδρόγυνα  που χωρίζουν, έχουν τη τάση να  αλληλοκατηγορούνται για 
τον αποτυχημένο  γάμο  τους. Εκείνοι που  σκότωσαν τους Χριστιανούς τους 
είχαν κατηγορήσει εκ των προτέρων ως αιρετικούς. Είναι αλήθεια  ότι ο 
Ιησούς προειδοποίησε τους μαθητές  Του ότι, «έρχεται ώρα, καθ’ ην πας 
όστις  σας θανατώση θέλει νομίση ότι προσφέρει λατρείαν εις  τον Θεόν» 
(Ιωάν. 16/ις’ 2). Πιστεύεται ότι και ο  Ιάκωβος  θανατώθηκε για  την πίστη 
του. 
Υπό  αυτό  το  φως, τα  λόγια στην Ιακ. 5/ε’ 6 έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα: 
«κατεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον, δεν σας  αντιστέκεται». Πόσες 
φορές  κατηγορήσατε άλλους ενώ  στην πραγματικότητα το  λάθος ήταν 
δικό  σας; Σκεφτείτε ιδιαίτερα την τελευταία  φράση  του εδαφίου. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε τους άλλους να μας  εκμεταλλεύονται; 
Από  την άλλη, πόσους  διαπληκτισμούς θα  είχατε αποφύγει εάν δεν 
αντιστεκόσασταν; Τι εννοεί ο  Ιησούς  όταν λέει «στρέψον εις  αυτόν και την 
άλλην»; (Ματθ. 5/ε’ 39). Πώς  μπορούμε να  το  εφαρμόσουμε; (ή μήπως  το 
πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να  εφαρμόσουμε κάτι το  οποίο  δεν πρέπει να 
εφαρμοστεί;)

Όπως είδαμε, ο  Ιάκωβος  αναφέρθηκε εκτεταμένα  στους πλούσιους  και 
στους  φτωχούς. Ωστόσο, δεν καταδικάζει τους πλούσιους  επειδή είναι 
πλούσιοι. Οι πράξεις και η συμπεριφορά  τους είναι εκείνη που  μετράει για 
τον Θεό. Παρομοίως, και το  να  είναι κάποιος  φτωχός δεν σημαίνει ότι είναι 
και αγαπητός  στον Θεό. «Οι πτωχοί τω πνεύματι» και οι πλούσιοι στην 
πίστη είναι εκείνοι που θα κληρονομήσουν τη  βασιλεία  (Ματθ. 5/ε’ 3  και 
Ιακ. 2/β’ 5). Αυτές οι εσωτερικές  αρετές, δεν είναι απαραίτητο  να 
σχετίζονται με την οικονομική μας κατάσταση. Μπορεί όμως και να 
σχετίζονται. Οι πλούσιοι (Αποκ. 3/γ’ 17) μπορεί να  έχουν μεγαλύτερη 
πνευματική  ανάγκη από  ό,τι νομίζουν. Ο Θεός  προειδοποίησε το  Ισραήλ 
όταν θα  έμπαιναν στη Γη της Επαγγελίας  και θα  ευημερούσαν, να μην 
ξεχάσουν ότι όλες  οι ευλογίες  έρχονται από  Εκείνον « όστις  δίδει δύναμιν 
να αποκτάς πλούτη» (Δευτ. 8/η’ 11-18).



Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου                     Δύση ηλίου: 17:05’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

«Τα  χρήματα  έχουν τεράστια αξία  επειδή μπορούν να  κάνουν μεγάλο 
καλό. Στα  χέρια  των παιδιών του Θεού  είναι τροφή  στον πεινασμένο, νερό 
στο  διψασμένο  και ρούχα στο  γυμνό. Είναι υπεράσπιση στον 
καταπιεζόμενο  και μέσο  βοήθειας στον άρρωστο. Αλλά  τα  χρήματα  δεν 
έχουν περισσότερη αξία απ’ ό,τι η  άμμος, εκτός αν χρησιμοποιηθούν για 
να  καλύψουν τις  ανάγκες της ζωής, αν είναι ευλογία  για  τους  άλλους  κι αν 
συμβάλλουν για  την προαγωγή του  έργου του  Χριστού. Τα  στιβαγμένα 
πλούτη δεν είναι απλώς άχρηστα, είναι κατάρα. Σ’ αυτή τη  ζωή είναι 
παγίδα  για  την ψυχή, γιατί απομακρύνουν την αγάπη  μας  από  τον ουράνιο 
θησαυρό… Εκείνος που  καταλαβαίνει ότι τα  χρήματά  του  είναι ένα 
τάλαντο  από  το  Θεό, θα  κάνει συνετή χρήση και θα  θεωρήσει καθήκον 
του ν’ αποταμιεύσει για να δώσει.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 275,276.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 

1. Δείτε τις  παρακάτω δηλώσεις: «Ο  πλούσιος εξουσιάζει τους πτωχούς, 
και ο  δανειζόμενος είναι δούλος  του  δανείζοντος» (Παρ. 22/κβ’ 7). 
«Πολλές φτωχιές  οικογένειες είναι φτωχιές επειδή  ξοδεύουν όλα  τα 
χρήματα μόλις τα  λάβουν… Δημιουργώντας χρέη, ο  άνθρωπος πέφτει 
στην παγίδα  του  Σατανά  που στήνει στις ψυχές.» Ε. Χουάιτ, Χ.Ο. σ. 
290. Το  να  βοηθήσουμε κάποιον να  μη βρεθεί χρεωμένος ή να τον 
αποτρέψουμε να  χρεωθεί, αποτελεί μέρος του ευαγγελισμού  «προς 
τους πτωχούς»; (Λουκά 4/δ’ 18). Γιατί ναι, ή γιατί όχι;

2. Πώς μπορούμε να  ξέρουμε εάν τα χρήματα  υπηρετούν εμάς ή αν 
εμείς υπηρετούμε τα χρήματα; Δείτε Λουκά 16/ις’ 10-13.

3. Η  οικονομική ανισότητα  υπάρχει παντού. Ορισμένοι έχουν δύο  – τρία 
ακόμη και τέσσερα  πολυτελή σπίτια, ενώ  άλλοι είναι χαρούμενοι με το 
να  έχουν έστω  και λίγα  ξύλα για  καταφύγιο. Από  τη  μία έχουμε τους 
υπέρβαρους  και από  την άλλη  τους υποσιτιζόμενους. Ορισμένοι 
ισχυρίζονται ότι παίρνοντας  από  τους πλούσιους  μπορούμε να 
δώσουμε περισσότερα  στους  φτωχούς. Άλλοι πάλι λένε ότι 
πλουτίζοντας  οι πλούσιοι, θα μπορέσουν να  σώσουν τους  φτωχούς 
από  την φτώχεια τους. Πώς μπορούμε εμείς ως  Χριστιανοί να 
βοηθήσουμε στο  πρόβλημα  της  φτώχειας; Τι μπορούμε να  κάνουμε 
για να βοηθήσουμε, και τι δεν πρέπει να κάνουμε;



Μελέτη 11: Για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΘΕΡΙΣΜΟ

Εδάφιο µνήµης: «Μακροθυµήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η 
παρουσία του Κυρίου επλησίασε.» Ιακώβου 5/ε’ 8.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 5/ε’ 7-12, Ρωµ. 3/γ’ 11, Α’ Κορ. 3/γ’ 
13, Λουκά 7/ζ’ 39-50, Κολ. 4/δ’ 6.

Στην Ελληνορωμαϊκή εποχή (όπως και σήμερα), συνηθιζόταν να  υπάρχει 
κάποιος  είδος  προετοιμασίας για  την επίσκεψη ενός αξιωματούχου. Οι 
δρόμοι και τα  παράθυρα  των μαγαζιών καθαρίζονταν, φυτεύονταν 
λουλούδια  και η  αστυνόμευση για  την αποφυγή εγκλημάτων εντείνονταν. 
Γινόταν κάθε δυνατή προσπάθεια  ώστε όλα  να είναι τέλεια  με την άφιξη 
του αξιωματούχου.
Ο όρος  «παρουσία» που  χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη  σε 
σχέση με την «επιστροφή» του Χριστού, στην Ιακ. 5/ε’ 7,8  δηλώνει την 
άφιξη ενός  βασιλιά  ή ενός  αξιωματούχου. Εάν γίνεται τέτοια προετοιμασία 
για  έναν επίγειο  βασιλιά  ή άρχοντα, πόσο  περισσότερη προετοιμασία 
πρέπει να κάνουμε για την έλευση του Κυρίου και Σωτήρα μας;
Πώς μπορούμε όμως  να  προετοιμαστούμε όταν «περί δε της ημέρας 
εκείνης και της  ώρας  ουδείς γινώσκει»; (Ματθ. 24/κδ’ 36). Πώς κατανοείτε 
τα λόγια του Ιακώβου, «μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας  καρδίας 
σας»; Πώς αυτό  σχετίζεται με την πρώιμη  και όψιμη βροχή; (Ιακ. 5/ε’ 7). Αν 
και τα  εδάφια  που θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα  δείχνουν να 
μιλάνε για  τον έσχατο  καιρό, το  μήνυμά  τους  σχετίζεται με τους πιστούς 
όλων των εποχών. Στη ζωή μας  αντιμετωπίζουμε συχνά  δοκιμασίες και 
θλίψεις  που  μας  καλούν να  σταθούμε σταθεροί στην πίστη, όπως 
στάθηκαν και οι προφήτες στο παρελθόν.



Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΒΡΟΧΗ»

Οι αγρότες  εξαρτώνται από  τον καιρό  για  τη διαβίωσή τους. Οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες όπως  η πολλή  ζέστη ή το  δριμύ ψύχος, επηρεάζουν 
σημαντικά την παραγωγή. Σε χώρες  όπου  το  κλίμα  είναι ιδιαίτερα  ξηρό, 
όπως  στο  Ισραήλ, η  ανάγκη για  βροχή τον κατάλληλο  καιρό  είναι ακόμη 
μεγαλύτερη. Η  σοδειά  και η  αξία  εξαρτώνται από  την βροχή. Η πρώιμη 
βροχή που συνήθως πέφτει Οκτώβριο  με Νοέμβριο, υγραίνει και 
προετοιμάζει το  έδαφος  για  την σπορά  και την βλάστηση. Η  όψιμη  βροχή 
που πέφτει μεταξύ Μάρτη και Απρίλη, ετοιμάζει τη σοδειά για τον θερισμό.
Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 7. (Συγκρίνετε Δευτ. 11/ια’ 14, Ιερ. 5/ε’ 24, 14/ιδ’ 22, 
Ιωήλ 2/β’ 23). Τι θέλουν να  τονίσουν αυτές οι περικοπές της Παλαιάς 
Διαθήκης για την βροχή; Για  ποιον λόγο  πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί ο 
Ιάκωβος αυτήν την εικόνα  για να  δείξει την έλευση του  Κυρίου; Δείτε 
επίσης Ωσηέ 6/ς’ 1-3, Ιωήλ 2/β’ 28,29.

«Με το  παράδειγμα  της  πρώιμης και όψιμης βροχής που πέφτει την εποχή 
της  σποράς  και του θερισμού αντίστοιχα, οι Εβραίοι προφήτες προείπαν 
την δωρεά  πνευματικής  χάρης σε υπέρμετρο  βαθμό  στην εκκλησία  του 
Θεού. Η δωρεά  του Αγίου Πνεύματος  στις ημέρες των αποστόλων ήταν η 
αρχή της πρώιμης  βροχής, και το  αποτέλεσμα  ήταν ένδοξο… Προς  το 
τέλος  όμως του θερισμού  της  γης  έχουμε την υπόσχεση ότι θα δοθεί στην 
εκκλησία  ιδιαίτερη  πνευματική  χάρη για  την έλευση του Υιού του 
ανθρώπου. Η δωρεά  του Αγίου Πνεύματος παρομοιάζεται με την όψιμη 
βροχή. Και γι’ αυτήν την πρόσθετη δύναμη είναι που εκλιπαρούν οι 
Χριστιανοί τον Κύριο  του  θερισμού.» Ε. Χουάιτ, Our Father Cares, σ. 212. Ο 
Ιησούς αναφέρεται στον θερισμό  ως  την «συντέλεια  του  αιώνος» (Ματθ. 
13/ιγ’ 39). Στο  Μάρκο  4/δ’ 26-29 δίνεται μία παρόμοια  εικόνα  με τον Ιακ. 
5/ε’ 7. Ο αγρότης περιμένει την ωρίμανση του σπόρου. «Διότι αφ’ εαυτής 
η γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχυον, έπειτα  πλήρη  σίτον 
εν τω  ασταχύω. Όταν δε ωριμάση ο  καρπός, ευθύς αποστέλλει το 
δρέπανον, διότι ήλθεν ο  θερισμός» (εδ. 28,29). Και μόνο  στον θερισμό 
μπορεί να  γίνει ο  διαχωρισμός των ζιζανίων από  το  σιτάρι (Ματθ. 13/ιγ’ 28-
30 συγκρίνετε με Μαλ. 3/γ’ 17,18).

ΣΚΕΨΗ: Το γεγονός ότι τα ζιζάνια µπορούν να διαχωριστούν από το σιτάρι µόνο  την 
εποχή του  θερισµού, τι δείχνει για το  πώς πρέπει να ζούµε την πίστη µας τώρα, πριν τον 
θερισµό;



Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

ΠΌΣΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ «ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ»;

Στην Ιακ. 5/ε’ 8  βλέπουμε ότι η επιστροφή του  Χριστού  «επλησίασε». Μετά 
όμως από δύο χιλιάδες χρόνια, πώς κατανοούμε αυτήν την υπόσχεση;
Ο Ιησούς  περιέγραψε τον ερχομό  της  βασιλείας  (Ματθ. 4/δ’ 17, 10/ι’ 7, 
24/κδ’ 33) μέσα από  παραβολές, για να  διδάξει τα «ουράνια  θέματα» με 
κατανοητό  τρόπο. Μία  προσεκτική  μελέτη αυτών των παραβολών δείχνει 
ότι η βασιλεία  αυτή  έχει δύο  διαστάσεις: την τωρινή, πνευματική 
πραγματικότητα, και την ένδοξη που μέλλει να  έρθει. Όλοι οι απόστολοι 
έθεσαν την ελπίδα  τους  στην επικείμενη έλευση του  Ιησού  (Ρωμ. 13/ιγ’ 11, 
Εβρ. 10/ι’ 25, Ιακ. 5/ε’ 9), χωρίς  όμως  να  προσδιορίσουν το  πότε θα 
συμβεί. Όπως  κι εμείς, ήθελαν να  γνωρίζουν το  πότε θα  συμβεί, αλλά  ο 
Ιησούς τους  εξήγησε ότι αυτό  δεν θα ήταν το  καλύτερο  γι’ αυτούς  (Πράξ. 
1/α’ 6,7). Πόσο  ζήλο  άλλωστε θα είχαν για  την διάδοση του  ευαγγελίου 
εάν ήξεραν ότι θα περνούσαν 2000 χιλιάδες και επιπλέον χρόνια;
Τι θέλει να  πει ο  Ιάκωβος  με το  «στηρίξατε τας  καρδίας σας» (Ιακ. 5/ε’ 8) 
και γιατί πιστεύετε ότι ο  καρπός  (εδ. 7) ονομάζεται «πολύτιμος»; (Δείτε Α’ 
Θεσ. 3/γ’ 13, Β’ Θεσ. 3/γ’ 3, Α’ Πέτρ. 1/α’ 19, Α’ Κορ. 3/γ’ 12.)
Η  λέξη  «στηρίξατε» έχει την έννοια  του  «κρατηθείτε γερά» ή 
«ενδυναμωθείτε». Η καρδιά μας πρέπει να είναι τόσο  πολύ 
προσκολλημένη  στον Κύριο  ώστε να μην μπορεί να  κλονισθεί, στις πιέσεις 
εναντίον της. Το  να  στηριχθούμε στην αλήθεια (Β’ Πέτρ. 1/α’ 12), να 
αντισταθούμε στον πειρασμό, το  να αντέξουμε τις δοκιμασίες και τις 
θλίψεις  για την πίστη μας  (Πράξ. 14/ιδ’ 22), όλα  συμβάλλουν στην 
πνευματική  μας αύξηση. Και η πνευματική αύξηση είναι μία διαδικασία  που 
δεν γίνεται πάντοτε εύκολα, ωστόσο  φέρνει «πολύτιμον καρπόν». Οι πιστοί 
που  λυτρώθηκαν με το  τίμιο  αίμα  του  Χριστού (Α’ Πέτρ. 1/α’ 19)  είναι 
πολύτιμοι για  τον ουράνιο  «Γεωργό». Η λέξη τίμιος χρησιμοποιείται και για 
την περιγραφή  «πολύτιμων λίθων» που  συμβολίζουν τους πιστούς  που 
έχουν «χτίσει» στον Χριστό, τον «θεμέλιο» λίθο  του πνευματικού ναού του 
Θεού, της εκκλησίας  (Α’ Κορ. 3/γ’ 11,12). Από  την άλλη ο  Παύλος 
παρομοιάζει όσους δεν είναι σταθεροί, με ξύλο  και άχυρο  που  θα 
καταναλωθούν από  την φωτιά  όταν ο  Κύριος επιστρέψει. Είναι σημαντικό 
λοιπόν να  αναρωτηθούμε εάν χρησιμοποιούμε τις  ενέργειες μας  για εκείνο 
που εκτιμούμε περισσότερο και είναι ό,τι πιο πολύτιμο για εμάς! 

ΣΚΕΨΗ: «Εκάστου το  έργον θέλει φανερωθή, διότι η ηµέρα θέλει φανερώσει αυτό, 
επειδή  διά πυρός ανακαλύπτεται, και το πυρ θέλει δοκιµάσει το έργον εκάστου οποίον 
είναι» (Α’ Κορ. 3/γ’ 13). Τι έργο θα φανερώσει η ζωή σας;
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου



ΚΑΚΟΠΑΘΩΝΤΑΣ, ΠΕΝΘΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΙΟΝΤΑΣ

Πότε θα  έρθει η Δευτέρα  Παρουσία; Γιατί είμαστε ακόμη εδώ; Δεν πρέπει 
να  μας  εκπλήσσει το  γεγονός ότι στον 21ο αιώνα  πολλοί είναι εκείνοι που 
αμφιβάλλουν και χλευάζουν το  γεγονός  της Δευτέρας  Παρουσίας. Αυτό 
δεν είναι κάτι καινούριο. Στην ιστορία  του λαού Ισραήλ βλέπουμε ότι οι 
μεγαλύτεροι κίνδυνοι προήλθαν από  τον ίδιο  τον λαό, από  τον ίδιο  τους 
τον εαυτό. Παρομοίως, όσο  ο  καιρός της  παρουσίας του Κυρίου 
πλησιάζει, «περισσότερο  πρέπει να  φοβόμαστε για  τα  εντός παρά  για τα 
εκτός… Η  ανεκτικότητα  στην απιστία, οι εκφραζόμενες αμφιβολίες, η 
αγάπη του σκότους, ενθαρρύνουν την παρουσία  των πονηρών αγγέλων 
και ανοίγουν τον δρόμο  για  την επίτευξη των Σατανικών σχεδίων.» Ε. 
Χουάιτ, Last Day Events, σ. 156.
Γι’ αυτό  στην Ιακ. 5/ε’ 9 διαβάζουμε την προειδοποίηση, «Μη στενάζετε 
κατ’ αλλήλων, αδελφοί, διά  να  μη  κατακριθήτε. Ιδού, ο  κριτής  ίσταται 
έμπροσθεν των θυρών.» Τι προβλήματα ή παράπονα  είχατε ίσως  και 
δικαίως, ενάντια  στους  άλλους  ή ακόμη και στην εκκλησία; Πώς  το 
διαχειριστήκατε; Με πραότητα, ταπεινοφροσύνη  και πνεύμα  συγχωρητικό, 
όπως  και εσείς  συγχωρεθήκατε από  τον Θεό  (δείτε Λουκά  7/ζ’ 39-50)  ή 
κατά τα κοσμικά πρότυπα; Να είστε ειλικρινείς!

Από  όσα  έχουμε διαβάσει σ’ αυτήν την επιστολή, φαίνεται ότι οι πιστοί 
αντιμετώπιζαν διάφορες  προκλήσεις συμπεριλαμβανομένου της 
προσωποληψίας (Ιακ. 2/β’ 1,9), των πονηρών διαλογισμών (2/β’ 4), της 
καταλαλιάς  (3/γ’ 10, 4/δ’ 11), του φθόνου  (3/γ’ 14), των διαμαχών (4/δ’ 1), 
και της φιλίας του κόσμου (4/δ’ 4, 13,14). Έτσι, ο  Ιάκωβος  δίνει λύσεις σ’ 
αυτά  τα  προβλήματα: πίστη (Ιακ. 1/α’ 3,6), «τον εμφυτευθέντα  λόγον» (Ιακ. 
1/α’ 21), προσβλέποντας στον «νόμον της ελευθερίας» (Ιακ. 1/α’ 25, 2/β’ 
12), ξεχωριστό  τρόπο  σκέψης και Θεία  σοφία  (Ιακ. 3/γ’ 13,17), χάρη (Ιακ. 
4/δ’ 6), καθαρά  χέρια  και εξαγνισμένη καρδιά  (Ιακ. 4/δ’ 8). Επίσης, επιμένει 
ότι θα  υπάρχουν εξωτερικές  εκδηλώσεις του  έργου  που  κάνει ο  Θεός 
μέσα  μας (Ιακ. 2/β’ 14-26) όπως επισκέψεις στους δεινοπαθούντες  και 
περιθωριοποιημένους  (Ιακ. 1/α’ 27), εκδηλώνοντας  έλεος  (Ιακ. 2/β’ 13) και 
ειρήνη  αντί διχόνοιας (Ιακ. 3/γ’ 18). Συνεπώς, έχουμε να  δώσουμε λόγο 
στον Θεό  – στον Κύριο  ο  Οποίος  είναι ο  Κριτής  που  θα  αποδώσει στον 
καθένα ανάλογα τα έργα του.

ΣΚΕΨΗ: Καθώς αναµένουµε την επιστροφή του Κυρίου, πώς µπορούµε να 
ενθαρρύνουµε και να βοηθήσουµε τους άλλους; Γιατί είναι σηµαντικό να το κάνουµε;
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου



«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ»

Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 10,11. Τι κοινό  έχουν ο  Ιώβ  και οι προφήτες; Γιατί 
νομίζετε ότι δόθηκαν αυτά  τα παραδείγματα; Τι μπορούμε να  μάθουμε 
από αυτές τις ιστορίες, για τις δικές μας δοκιμασίες;

Οι προφήτες του Ισραήλ κήρυτταν με πίστη τον λόγο  του Κυρίου  χωρίς να 
τον αλλοιώνουν ή  να  τον συμβιβάζουν. Στην προς Εβραίους επιστολή, 
όπου εκθειάζεται η πιστότητα  των προφητών στον Θεό, έχουμε μια 
ξεκάθαρη εικόνα: «έφραξαν στόματα  λεόντων (Δανιήλ), έσβεσαν δύναμιν 
πυρός (Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ), έφυγον στόματα  μαχαίρας  (Ηλίας 
και Ελισσαίε),… εδοκίμασαν… δεσμά και φυλακήν (Ιερεμίας και Μιχαίας), 
ελιθοβολήθησαν (Ζαχαρίας, υιός  του  Ιδδώ), επριονίσθησαν (Ησαΐας)… με 
σφαγήν μαχαίρας  απέθανον (δείτε Α’ Βασ. 19/ιθ’ 10)» (Εβρ. 11/ια’ 33-37). 
Φυσικά  και οι θλίψεις του  Ιώβ είναι γνωστές, καθώς  έδειξε υπομονή παρά 
την απιστία  της  γυναίκας  του και την αυστηρή  μομφή που  δέχτηκε από 
τους παρηγορητές  του. Τι είναι εκείνο  που  ξεχωρίζει αυτούς  τους  ήρωες 
της  πίστης  από  κάθε άλλο  ακόλουθο  του Θεού; Ο Ιάκωβος αναφέρει 
διάφορα προσόντα: υπομονή, μακροθυμία  και πάνω από  όλα  ελπίδα και 
εμπιστοσύνη στον Θεό.
Ένα  από  τα χαρακτηριστικά τους  είναι η «υπομονή» ή  αλλιώς και 
«μακροθυμία». Έχει να  κάνει με την ικανότητα  αντιμετώπισης  των θλίψεων 
και των δοκιμασιών που η ζωή  μπορεί να μας φέρει. Οι προφήτες 
υπέμεναν όλες τις  θλίψεις, για  τον λόγο  του Θεού (Ιακ. 5/ε’ 10). Ο όρος 
αυτός συναντάται συχνά  στην Καινή Διαθήκη, όπως  και στην Εβραίους 
όπου ο  Αβραάμ  για  χρόνια  περίμενε με μακροθυμία  την εκπλήρωση της 
υπόσχεσης του  Θεού για  έναν γιο  (Εβρ. 6/ς’ 12,15). Επίσης, 
χρησιμοποιείται και για  τον Ιησού, ο  Οποίος  υπέφερε και στο  τέλος πέθανε 
στον σταυρό  (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 15). Η  μακροθυμία  (υπομονή), εστιάζει στον 
τελικό  στόχο  – προσβλέπει στην γραμμή τερματισμού. Ο Ιώβ αναφέρεται 
ως πρότυπο  υπομονής. Παρόλες  τις  θλίψεις του, ατένισε προς την τελική 
δικαίωση καρτερώντας τις απολαβές (Ιώβ 14/ιδ’ 13-15, 19/ιθ’ 23-27).

ΣΚΕΨΗ: Τι θλίψεις και δοκιµασίες έχετε; Για ποιο θέµα προσεύχεστε και δεν έχετε λάβει 
απάντηση  ακόµη; Πόσες φορές νιώσατε απελπισία; Σκεφτείτε τις δοκιµασίες που 
πέρασαν οι παραπάνω βιβλικοί χαρακτήρες. Σκεφτείτε πόσο απελπισµένοι θα 
αισθάνθηκαν και αυτοί κάποια στιγµή. Τι µπορείτε να διδαχτείτε από την θλίψη τους που 
θα σας βοηθήσει;



Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΌΠΩΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 12. Το  γεγονός ότι ο  Ιάκωβος ξαφνικά  κάνει θέμα  για 
τους όρκους, έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους σχολιαστές. Αν ήθελε να 
αποτρέψει αυτού  του είδους τα  λόγια, τότε γιατί είπε ότι είναι σημαντικό 
«προ  πάντων», όσων είπε στο  κεφάλαιο  αυτό  ή και σ’ όλη την επιστολή; 
Πρέπει να  έχουμε υπόψη όλα  όσα μελετήσαμε: Ο Ιάκωβος  δεν 
ικανοποιείται με μία  επιφανειακή  πίστη ή  θρησκεία. Ο  Ιάκωβος έχει το 
ευαγγέλιο  ως  κέντρο, και θέτει τόσο  υψηλά  κριτήρια που  δεν μπορούμε να 
τα φτάσουμε χωρίς τη χάρη και τη  συγχωρητική  δύναμη  του Θεού. Τα 
λόγια  μας  αποκαλύπτουν το  τι έχουμε στην καρδιά  μας: «Εκ του 
περισσεύματος  της καρδίας  λαλεί το  στόμα» (Ματθ. 12/ιβ’ 34). Η θεολογία 
του Ιακώβου εμποτίζεται από  τον τρόπο  σκέψης  του  Ιησού  που μας  έδωσε 
την εντολή: «μη  ομόσητε μηδόλως, μήτε εις  τον ουρανόν, διότι είναι 
θρόνος του  Θεού, μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών 
αυτού, μήτε εις  τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλις  του μεγάλου  βασιλέως» 
(Ματθ. 5/ε’ 34,35). Ορισμένοι μάλιστα  ορκίζονταν ακόμη και στο  κεφάλι 
τους – στην ίδια  την ζωή τους  – προκειμένου  να  πείσουν για την ορθότητα 
των λόγων τους (εδ. 36). Αλλά  ο  Ιησούς  είπε ότι όλα  αυτά  είναι από  τον 
Πονηρό: «Ας ήναι ο  λόγος σας, Ναι, ναι. Ού, ού» (Ματθ. 5/ε’ 37). Τα  πάντα 
ανήκουν στον Θεό, ακόμη και οι τρίχες  της  κεφαλής μας, έτσι «δεν 
υπάρχει τίποτε που  να  μπορούμε δικαιωματικά  να  χρησιμοποιήσουμε σαν 
δικό  μας, για εγγύηση  προκειμένου  να δώσουμε βάση στα  λόγια μας… 
Όλες οι πράξεις του Χριστιανού πρέπει να είναι καθαρές  και διάφανες σαν 
το  ηλιακό  φως. Η αλήθεια  προέρχεται από  τον Θεό. Η  απάτη, σ’ όλες τις 
μυριόμορφες φάσεις  της, προέρχεται από  τον Σατανά.» Ε. Χουάιτ, Ε.Π.Ο, 
σ. 74,77. Είναι ολοφάνερο  ότι ο  Χριστός  δεν απαγόρευσε τους 
δικαστικούς όρκους  επειδή  και ο  Ίδιος, όταν ορκίστηκε από  τον αρχιερέα, 
δεν αρνήθηκε να  απαντήσει, ούτε καταδίκασε την όλη  διαδικασία  παρότι 
ήταν εμφανές ότι ήταν πέρα από τα νομικά πλαίσια (Ματθ. 26/κς’ 63,64).
Όταν λέμε την αλήθεια  θα  πρέπει: Πρώτον, να  είμαστε ταπεινοί, γιατί 
σπάνια  γνωρίζουμε όλη  την αλήθεια, και δεύτερον, να  την λέμε με αγάπη, 
ώστε να βοηθήσουμε εκείνους που την ακούνε. 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εφεσ. 4/δ’ 15,29 και Κολ. 4/δ’ 6. Αναλογιστείτε  το δυνατό µήνυµα των 
εδαφίων. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σας, εάν µε τη  χάρη του Θεού, 
ακολουθούσατε αυτές τις προτροπές!



Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου                                  Δύση ηλίου: 17:06’ 

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

Διαβάστε, Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 103-128.
«Να περιμένουν με υπομονή, να  έχουν εμπιστοσύνη όταν όλα φαίνονται 
σκοτεινά, είναι το  μάθημα  που  πρέπει να  μάθουν οι ιθύνοντες του έργου 
του Κυρίου. Ο ουρανός δεν θα  τους  απογοητεύσει την ημέρα  που 
συναντούν αντιξοότητες. Τίποτε δεν είναι φαινομενικά  πιο  ανίσχυρο, αλλά 
στην πραγματικότητα  πιο  αήττητο  από  την ψυχή  που  νιώθει την 
αναξιότητά  της  και στηρίζεται εξολοκλήρου στο  Θεό… Δοκιμασίες θα 
έρθουν. Όμως προχωρείτε. Αυτό  θα  ενισχύσει την πίστη σας και θα  σας 
κάνει ικανούς για  υπηρεσία. Τα  κατάστιχα της  ιερής  ιστορίας  έχουν 
γραφθεί όχι μόνο  για να  τα  διαβάζουμε και να τα  θαυμάζουμε, αλλά  να 
εργασθεί και για  μας η ίδια πίστη  που  εργάσθηκε για  τους δούλους  του 
Θεού στον παλιό καιρό.» Ε. Χουάιτ, Π.Β, σ. 117.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 

1. Όλοι γνωρίζουμε την παραβολή των ζιζανίων, όπου το  σιτάρι και τα 
ζιζάνια  αυξάνονται μαζί μέχρι τον θερισμό  (Ματθ. 13/ιγ’). Όμως τι 
σημαίνει αυτό  στα πλαίσια της  εκκλησιαστικής  πειθαρχίας; Ποια η 
σημασία  αυτού  του  μηνύματος όταν καλούμαστε να  αντιμετωπίσουμε 
την αποστασία ή την ανταρσία; Δεν θα πρέπει να  κάνουμε τίποτα; 
Φυσικά  και όχι. Πώς πρέπει – σύμφωνα  με την παραβολή αλλά  και με 
τα παραδείγματα πειθαρχίας  που  έχουμε σε εκκλησίες, όπως  της 
Κορίνθου  και της Γαλατίας  – να  αντιμετωπίσουμε τα  ζιζάνια  που έχουν 
ως μοναδικό σκοπό να καταπνίξουν το σιτάρι;

2. Όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με πειρασμούς και δοκιμασίες. Ποιες 
υποσχέσεις  από  την Αγία Γραφή και τα  γραπτά  της Ε. Χουάιτ σας 
βοηθούν να διατηρήσετε την πίστη σας; Ποιοι Βιβλικοί χαρακτήρες 
σάς βοηθούν ως παραδείγματα, στις δυσκολίες που έρχονται;

3. Ο Ιάκωβος  λέει «μη  στενάζετε κατ’ αλλήλων» (5/ε’ 9). Ωστόσο 
υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη  και Χριστιανοί που μας  ενοχλούν. Πώς 
μπορούμε να  αγαπάμε, να συγχωρούμε, να υπομένουμε και να 
παραμερίζουμε όλα εκείνα  που χαλούν τη διάθεσή μας και μας κάνουν 
κακούς μάρτυρες;



Μελέτη 12: Για το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Εδάφιο µνήµης: «Εξοµολογείσθε  εις αλλήλους τα πταίσµατά σας, και εύχεσθε  υπέρ 
αλλήλων διά να ιατρευθήτε. Πολύ ισχύει η  δέησις του  δικαίου ενθέρµως γενοµένη.» 
Ιακώβου 5/ε’ 16.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ιακ. 5/ε’ 13-20, Α’ Ιωάν. 5/ε’ 14, Α’ Κορ. 
15/ιε’ 54, Εβρ. 12/ιβ’ 12,13, Ιωάν. 8/η’ 43-45, Παρ. 10/ι’ 12.

Οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται με τα  θαύματα και τα μαγικά. Συχνά 
έλκονται από  τέτοιου  είδους  θεάματα. Έτσι, όταν ζήτησαν από  τον Ιησού 
να  κάνει κάποιο  θαύμα  για  ψυχαγωγικούς  λόγους (Λουκά 23/κγ’ 8,9) ή ως 
ένδειξη  της Μεσσιανικής  Του  φύσης (Ματθ. 12/ιβ’ 38-41) ή  ακόμη  και για 
να  καλύψει μία δική Του  ανάγκη (Ματθ. 4/δ’ 2-4), Εκείνος αρνήθηκε. Το 
Πνεύμα, με το  οποίο  ο  Ιησούς  δίδασκε και έκανε θαύματα, δεν είναι μία 
απλή  δύναμη που  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε – αλλά  καλούμαστε να 
γίνουμε όργανα στα  δικά  Του χέρια. Ο Θεός με μεγάλη χαρά  θα  δώσει 
θεραπεία στους αρρώστους, περισσότερο  όμως, ενδιαφέρεται για μία  πιο 
ουσιώδη θεραπεία. 
Έτσι, σε αυτό  το  πλαίσιο, θα  εξετάσουμε κάποια  σημαντικά ζητήματα: 
Πώς κατανοούμε τα λόγια  του  Ιακώβου για  τους  ασθενείς; Υπάρχει κάποια 
σχέση μεταξύ  θεραπείας και συγχώρησης στην απάντηση προσευχής; Ο 
Ηλίας  παρουσιάζεται ως  πρότυπο  προσευχής, σε μία  περίοδο  όπου η 
αποστασία  ήταν διαδεδομένη. Τι μπορούμε να  διδαχθούμε από  τις 
προσευχές  και το  έργο  του να  καλέσει το  λαό  Ισραήλ πίσω στον Θεό  και 
στην αληθινή λατρεία;



Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 13. Ποια ενδιαφέρουσα αντίθεση  παρουσιάζεται εδώ; 
Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις προτροπές στη ζωή μας;

Αν και αναφέρεται σε δύο  διαφορετικά  πράγματα (θλίψη και χαρά), ο 
Ιάκωβος τα συνδέει με την προσευχή και την δοξολογία: στη  θλίψη 
προσευχηθείτε, στη χαρά  ψάλτε. Αν και δεν διαφέρουν ιδιαίτερα, επειδή 
πολλοί ψαλμοί δοξολογίας είναι και προσευχές, ο  Ιάκωβος  ξεκινάει την 
επιστολή του παρακινώντας τους αναγνώστες: «Πάσαν χαράν νομίσατε, 
αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες  ότι 
η δοκιμασία  της  πίστεώς σας  εργάζεται υπομονήν» (Ιακ. 1/α’ 2,3). Η 
προσευχή και η  δοξολογία  συνδέονται περισσότερο  απ’ όσο  νομίζουμε. Για 
την περιγραφή της θλίψης, ο  Ιάκωβος  χρησιμοποιεί τον όρο  «κακοπαθεί» 
(Ιακ. 5/ε’ 13), όπως και για την περιγραφή της θλίψης των προφητών (Ιακ. 
5/ε’ 10). Και αφορά  τόσο  τη  σωματική, όσο  και την ψυχική θλίψη. Ως 
Χριστιανοί, όταν έχουμε θλίψεις, ενστικτωδώς στρεφόμαστε στον Θεό. Η 
προσευχή είναι ιδιαίτερα  απαραίτητη στις  δυσκολίες, αλλά  και η υμνωδία 
είναι εξίσου  ωφέλιμη. «Αποτελώντας μέρος  της θρησκευτικής λατρείας, η 
ψαλμωδία  αποτελεί εξίσου  ένα  τμήμα  λατρείας  όπως η  προσευχή.» Ε. 
Χουάιτ, Ε. σ. 156. Πόσοι από  μας  δεν βοηθηθήκαμε από  τα  λόγια  ενός 
ύμνου  όταν ήμασταν σε κατάθλιψη ή  αισθανθήκαμε μόνοι; Υπάρχουν 
πολλοί ανάμεσά  μας  που υποφέρουν και χρειάζονται ενθάρρυνση, και θα 
χαρούν με μία επίσκεψη που θα έχει προσευχή  και υμνωδία. «Χαίρεται 
μετά  χαιρόντων, και κλαίετε μετά  κλαιόντων» (Ρωμ. 12/ιβ’ 15). Αυτό  μπορεί 
να  ανανεώσει το  πνεύμα  μας όσο  τίποτε άλλο. Το  βιβλίο  των Ψαλμών 
περιέχει θησαυρούς  προσευχών και ψαλμών που  προσφέρουν έμπνευση, 
ενθάρρυνση, και καθοδήγηση όταν δεν ξέρουμε προς τα  πού  να 
στραφούμε για βοήθεια.

ΣΚΕΨΗ: Όλοι ξέρουµε πως η θλίψη µπορεί να µας στρέψει στον Κύριο και να µας 
οδηγήσει στην προσευχή. Ποιοι είναι ωστόσο οι πνευµατικοί κίνδυνοι που έρχονται όταν 
όλα µας πάνε καλά; Γιατί, κυρίως αυτές τις στιγµές, η δοξολογία είναι απαραίτητη; Τι µας 
βοηθάει να µην ξεχάσουµε ποτέ;



Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 14,15. Ποια ιδιαίτερα  πνευματικά  στοιχεία  αναφέρει σε 
αυτά τα εδάφια ο Ιάκωβος για το ευχέλαιο στους αρρώστους;

Το  γεγονός  ότι ο  ασθενής  καλεί τους πρεσβύτερους της  εκκλησίας για 
ευχέλαιο  και προσευχή  «εν τω ονόματι του Κυρίου», δείχνει την πνευματική 
του επιθυμία και την πεποίθηση ότι για  τη θεραπεία  του  χρειάζεται τη 
θεϊκή παρέμβαση (Μάρκο  6/ς’ 13). Η  αναφορά  στη συγχώρηση των 
αμαρτιών δείχνει ότι ο  Θεός  δεν θα  θεραπεύσει, όσον αφορά  το 
τελετουργικό, κάποιον που  δεν επιθυμεί επίσης  και την πνευματική του 
θεραπεία. «Σ’ αυτούς που  ζητούν την ιδιαίτερη παράκληση για  την 
αποκατάσταση της υγείας τους (ευχέλαιο)  πρέπει να  εξηγηθεί με σαφήνεια 
ότι η παράβαση του  νόμου του  Θεού, είτε του φυσικού είτε του ηθικού, 
είναι αμαρτία  και ότι για  να  τους  είναι δυνατόν να  λάβουν την ευλογία Του, 
οφείλουν να  ομολογήσουν και να εγκαταλείψουν την αμαρτία.» Ε. Χουάιτ, 
Ζ.Υ σ. 200.
Η  αίτηση για  θεϊκή  παρέμβαση και η κλήση των πρεσβυτέρων της 
εκκλησίας  δείχνουν ότι η ασθένεια  είναι σοβαρή. Η επιθυμία  για  θεραπεία 
απαιτεί την πλήρη  υποταγή στο  θέλημα του Θεού  (Α’ Ιωάν. 5/ε’ 14)  είτε 
έρθει θεραπεία  είτε όχι. Ωστόσο, οι φράσεις  «θέλει σώσει» και «θέλει 
εγείρει» τον ασθενή (συγκρίνετε με το  «θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου» 
Ιακ. 5/ε’ 20) δείχνουν και στην ανάσταση που αντιπροσωπεύει την 
ολοκληρωτική θεραπεία, τον καιρό  «όταν το  φθαρτόν τούτο  ενδυθή 
αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 54).

ΣΚΕΨΗ: Ακόµη και µετά το ευχέλαιο, πολλές φορές οι ασθενείς όχι µόνο δεν 
θεραπεύονται, αλλά αντιθέτως πεθαίνουν. Γιατί, τότε, η ελπίδα της ανάστασης είναι η 
µόνη µας εγγύηση;



Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Πιο  σημαντική από  την θεραπεία του σώματος είναι η θεραπεία  της 
ψυχής. Σκοπός μας άλλωστε δεν είναι να  κάνουμε τους  αμαρτωλούς πιο 
υγιείς, αλλά  να  τους  στρέψουμε στην αιώνια  ζωή που  μπορούν να 
αποκτήσουν μέσω  του Ιησού. Πιθανόν γι’ αυτό  η μόνη ξεκάθαρη  αναφορά 
στο  κείμενο  για  γιατρειά είναι το  εδ. 16, το  εδάφιο  μνήμης αυτής της 
εβδομάδας, το  οποίο  ξεφεύγει από  τις  υποθετικές περιπτώσεις  των εδ. 
13-15. Ο  όρος  «ιατρευθήτε», έχει να κάνει με τη θεραπεία  που ξεπερνά 
τις φυσικές  ασθένειες (δείτε για  παράδειγμα  Ματθ. 13/ιγ’ 15). Όπως 
είδαμε, ο  Ιάκωβος έδωσε ήδη στο  εδ. 15 την ευρύτερη  έννοια της 
θεραπείας (την ανάσταση), συνδέοντας την ασθένεια  με την αμαρτία, η 
οποία  είναι και η πηγή όλων των προβλημάτων μας  –οι ασθένειες και ο 
θάνατος είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας.
Διαβάστε Μάρκο  2/β’ 1-12 (συγκρίνετε με Εβρ. 12/ιβ’ 12,13, Α’ Πέτρ. 2/β’ 
24,25). Σε ποιο  είδος θεραπείας  αναφέρονται οι παραπάνω  περικοπές και 
ποια είναι η βάση αυτής της θεραπείας;

Η  πίστη  στον Ιησού  μας  θεραπεύει από  την πνευματική αδυναμία  και την 
αμαρτία. Κάθε θαύμα  θεραπείας που έκανε ο  Ιησούς είχε ως σκοπό  να 
στρέψει την προσοχή  των ανθρώπων στην βαθύτερη  ανάγκη  τους για 
σωτηρία. Στην περίπτωση του παραλυτικού  στο  Μάρκο  2/β’, η πνευματική 
θεραπεία ήταν η  κύρια  ανησυχία  αυτού  του ανθρώπου  γι’ αυτό  και ο 
Ιησούς τον διαβεβαίωσε ότι οι αμαρτίες του είχαν συγχωρηθεί. «Και όμως 
εκείνο  που επιθυμούσε περισσότερο  δεν ήταν τόσο  η αποκατάσταση  της 
υγείας  του, όσο  η ανακούφιση  από  το  βάρος  της αμαρτίας. Αν μονάχα 
μπορούσε να  ιδεί τον Ιησού, να  λάβει τη  διαβεβαίωση της συγχώρησης και 
να  συμφιλιωθεί με τον Ουρανό, θα  ήταν ευχαριστημένος, είτε ζούσε είτε 
πέθαινε μετά, σύμφωνα  με το  θέλημα  του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 236. 
Ενώ  σήμερα  πρέπει οι θεραπευτές  του Θεού να  κάνουν ό,τι μπορούν για 
να  θεραπεύσουν τις  ασθένειες  με τα  μέσα  που έχουν, πρέπει να γίνονται 
και προσπάθειες για  την θεραπεία του ασθενούς όχι μόνο  γι’ αυτήν τη ζωή 
αλλά και για την αιωνιότητα. Η  θεραπεία  περιλαμβάνει και την 
αποκατάσταση  των σχέσεων, γι’ αυτό  υπάρχει η  προτροπή 
«εξομολογείσθε εις  αλλήλους  τα πταίσματά  σας» (Ιακ. 5/ε’ 16), εννοώντας 
εκείνους στους οποίους  σφάλλαμε (Ματθ. 18/ιη’ 15,21,22). Εάν έχετε 
βλάψει κάποιον, ομολογήστε το  του. Τότε η ευλογία  του  Κυρίου θα  είναι 
πάνω  σας επειδή η εξομολόγηση  περιλαμβάνει και αυταπάρνηση, και μόνο 
με την αυταπάρνηση ο Χριστός μπορεί να κατοικήσει μέσα σας.



Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 17,18. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από  το  παράδειγμα 
του Ηλία  για  την προσευχή; Πώς συνδέεται με την θεραπεία, την 
συγχώρηση και την αποκατάσταση;

Αυτά  τα  εδάφια απεικονίζουν τη βεβαιότητα που δίνεται στο  τέλος του 
Ιακ. 5/ε’ 16, «Πολύ ισχύει η δέησις  του  δικαίου ενθέρμως γενομένη». 
Μπορεί ο  Ηλίας να ήταν «δίκαιος» και να  αναλήφθηκε στον ουρανό, όμως 
δεν ήταν υπεράνθρωπος. Είχε τις  ίδιες αδυναμίες  και αισθήματα  που 
έχουμε και εμείς. Το  γεγονός ότι ο  Θεός  άκουσε την προσευχή του  πρέπει 
να  μας  δίνει θάρρος ότι και οι δικές μας προσευχές θα  εισακουστούν. Ο 
Ιάκωβος λέει ότι ο  Ηλίας  «προσηυχήθη ενθέρμως  να  μη βρέξη» (μία 
λεπτομέρεια  που δεν βλέπουμε στην Παλαιά  Διαθήκη), μία  ικεσία 
βασισμένη  στο  Δευτ. 11/ια’ 13-17 (που  αναφέρεται στην Ιακ. 5/ε’ 18). Η 
λατρεία  του  Ισραήλ στον Βαάλ, τον θεό  της  καταιγίδας και της αστραπής, 
δεν ήταν δυνατόν να  μην προκληθεί σύμφωνα  με την προφητεία στο 
Δευτερονόμιο. Αν και δεν ξέρουμε πόσο  καιρό  προσευχόταν ο  Ηλίας 
προτού λάβει την απάντηση, οι εκκλήσεις  του ωστόσο  βασίζονταν στην 
προσεκτική μελέτη  του Λόγου του  Θεού σε σχέση με την υπάρχουσα 
κατάσταση. Μπορεί στην προσευχή του να  ανέφερε την περικοπή της 
προφητείας  στο  Δευτερονόμιο, όπως  και ο  Δανιήλ προσευχήθηκε για την 
Ιερουσαλήμ  βασισμένος  στην προφητεία  του  Ιερεμία  (δείτε Δαν. 9/θ’ 2,3). 
Οι προσευχές  μας θα  είναι πιο  αποτελεσματικές  αφού αναλογιστούμε την 
κατάσταση μας σε σχέση με τον Λόγο  του Θεού. Η περίοδος των 
τρεισήμισι χρόνων ξηρασίας  (για τα  οποία  γίνεται αναφορά και στο  Λουκά 
4/δ’ 25) είναι καιρός  χάριτος  στην Αγία  Γραφή (όπως η προφητική 
περίοδος της μιάμισης  εβδομάδας ή των τρεισήμισι χρόνων υπηρεσίας του 
Ιησού  στο  Δαν. 9/θ’ 27, και των τρεισήμισι καιρών αποστασίας  του 
Χριστιανισμού  στο  Δαν. 7/ζ’ 25 και Αποκ. 12/ιβ’ 14). Στο  τέλος αυτής  της 
περιόδου, ο  Θεός χρησιμοποίησε τον Ηλία  για  να  ξεκινήσει ένα  έργο 
αναζωπύρωσης και μεταρρύθμισης ώστε ο  λαός Ισραήλ να  αφυπνιστεί και 
να  αντιληφθεί το  μέγεθος της  αποστασίας  τους. Το  έργο  αυτό  έδειχνε στο 
έργο  που  έκανε ο  Ιωάννης ο  Βαπτιστής  προετοιμάζοντας τον δρόμο  για 
την πρώτη έλευση του  Χριστού. Έδειχνε επίσης και στο  έργο  που  ο  Θεός 
εμπιστεύθηκε στην εκκλησία  Του  σήμερα  – την προετοιμασία  του κόσμου 
για την Δευτέρα Παρουσία (δείτε Μαλ. 4/δ’ 5,6, Ματθ. 11/ια’ 13,14).
ΣΚΕΨΗ: Ως εκκλησία, αποζητούµε την αναζωπύρωση και την µεταρρύθµιση. Πρώτα 
όµως πρέπει να γίνει στη ζωή µας στην καθηµερινότητά µας. Ποιες επιλογές µπορείτε να 
κάνετε που θα καθορίσουν τη ζωή και το µέλλον σας;



Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ
Το  Πνεύμα του Θεού εργάστηκε μέσω  του  Ηλία  για  την αποκατάσταση της 
σχέσης μεταξύ  του  Θεού και του λαού Ισραήλ. Το  έργο  όμως του Ηλία δεν 
ολοκληρώθηκε στο  όρος Κάρμηλο. Εκεί ήταν μόνο  η αρχή. Συνέχισε στα 
χωριά και στα  σπίτια, εκπαιδεύοντας τους  μελλοντικούς  πνευματικούς 
ηγέτες στα  σχολεία  των προφητών ώστε να  συνεχίσουν το  έργο  της 
αναζωπύρωσης και της μεταρρύθμισης. 
Διαβάστε Ιακ. 5/ε’ 19,20. Πώς το  έργο  αυτό  συγκρίνεται με το  έργο  του 
Ηλία, του  Ιωάννη  του Βαπτιστή, και άλλων; Δείτε Λουκά  1/α’ 16,17, Πράξ. 
3/γ’ 19.

Πολλές φορές ξεχνάμε το  γεμάτο  στοργή και υπομονή έργο  που  έγινε από 
τον Ηλία. Το  ίδιο  και το  έργο  του Ιωάννη του Βαπτιστή. Σκοπός του ήταν 
να  επαναφέρει τους ανθρώπους  στην αλήθεια, οδηγώντας  τους  στη 
μετάνοια  και την βάπτιση. Ο Ιησούς περιέγραψε και το  δικό  Του έργο  με 
παρόμοιο  τρόπο: Απομάκρυνε τους  ανθρώπους από  τα λάθη  τους και 
τους επανέφερε στην αλήθεια  (δείτε Ιωάν. 8/η’ 43-45). Τα εδάφια  Ιακ. 5/ε’ 
19,20 αναφέρονται στην πιθανότητα  αποπλάνησης  από  την αλήθεια. Η 
απομάκρυνση από  την αλήθεια  δεν επηρεάζει μόνο  το  δόγμα, αλλά και 
τον τρόπο  ζωής. Αμφιβολίες  ξεκινούν για  τα  πιστεύω  μας οδηγώντας στη 
διχογνωμία, και τέλος στην φανερή αποστασία. «Ο  επιστρέψας  αμαρτωλόν 
από  της πλάνης της  οδού  αυτού, θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου» (Ιακ. 5/ε’ 
20). Συνοψίζοντας  όσα έχει πει, ο  Ιάκωβος  κάνει μία  έκκληση στα 
πνευματικά  του  αδέλφια  να  εργαστούν όπως ο  Ηλίας και να  οδηγήσουν 
τους ανθρώπους πίσω  στον Θεό. Αυτό  το  έργο  απαιτεί υπομονή, 
συμπόνια, τρυφερότητα, και ταπεινοφροσύνη: «Αδελφοί, και εάν 
άνθρωπος  απερισκέπτως πέση  εις κανέν αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί 
διορθόνετε τον τοιούτον με πνεύμα πραότητος. Προσέχων εις  σεαυτόν, 
μη και συ πειρασθής» (Γαλ. 6/ς’ 1). Το  έργο  του  Ηλία  ήταν να  στρέψει τις 
καρδιές των ανθρώπων στο  Θεό, και όχι να  την απομακρύνει. Συνήθως το 
πρόσωπο  γνωρίζει την αμαρτία του και δεν χρειάζεται να  του  την 
υποδείξουμε. Εκείνο  το  οποίο  χρειάζεται είναι η συγχώρηση  από  τον Ιησού 
που  δίνεται μέσω της θυσίας  Του. Η  σωτηρία  των ανθρώπων από  τον 
θάνατο  είναι δυνατή  μόνο  με την «κάλυψη» των αμαρτιών, εφαρμόζοντας 
το ευαγγέλιο στη ζωή μας, και γενόμενοι εργαλεία ελέους (Παρ. 10/ι’ 12).

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποιον που γνωρίζει ότι σφάλλει. Τι µπορείτε να κάνετε, τι µπορείτε 
να του πείτε ώστε να τον βοηθήσετε να επιστρέψει στον Κύριο;



Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου                               Δύση ηλίου: 17:08’

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

Διαβάστε Ε. Χουάιτ Ζ. Υ. σ. 197-206 και Τ.Π.Σ. σ. 619-633.
«Ο Χριστός… ζητάει από  μας να γίνουμε ένα  με Αυτόν για  τη  σωτηρία της 
ανθρωπότητας. ‘Δωρεάν ελάβετε’ λέει, ‘δωρεάν δότε’ (Ματθ. 10/ι’ 8). Η 
αμαρτία είναι το  μεγαλύτερο  κακό  απ’ όλα και έχουμε καθήκον να 
αισθανόμαστε συμπόνια  για τους αμαρτωλούς και να  τους βοηθούμε. 
Υπάρχουν πολλοί που  σφάλλουν και συναισθάνονται την τρέλα  τους και 
ντρέπονται γι’ αυτή. Διψούν για  μερικά  ενθαρρυντικά  λόγια. Βλέπουν τα 
λάθη και τις  πλάνες τους, μέχρι που  φθάνουν σχεδόν στην απόγνωση. Δεν 
πρέπει να παραμελούμε αυτές τις  ψυχές… Μεταχειρίζεσθε λόγια  πίστης 
και θάρρους  που να  αποβούν βάλσαμο  θεραπείας στον χτυπημένο  και 
πληγωμένο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 474,475.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 

1. Θυμηθείτε κάποιο  σφάλμα που κάνατε και πληγωθήκατε τόσο  εσείς 
όσο  και άλλοι, και φυσικά  πληγώσατε τον Κύριο  για την αμαρτία σας. 
Πώς αισθανθήκατε όταν άτομα  που, παρότι δεν ενέκριναν τις 
ενέργειές σας  (οι οποίες μάλιστα  μπορεί να ήταν γι’ αυτούς ιδιαίτερα 
αποτροπιαστικές), προσπάθησαν να  σας ενθαρρύνουν και να  σας 
ενισχύσουν; Τι θυμάστε από  αυτήν την εμπειρία  και πώς μπορείτε να 
φερθείτε το ίδιο σε κάποιον που διέπραξε ένα μεγάλο σφάλμα;

2. Διαβάστε προσεκτικά  και με προσευχή Ιακ. 5/ε’ 16. Ποια  σημαντικά 
πνευματικά  μηνύματα υπάρχουν για  εμάς; Τι διαβάζουμε για  την 
δύναμη  της προσευχής και πόσο  απαραίτητη είναι για  την πνευματική 
μας ζωή; Αν και η  προσευχή  είναι, και πρέπει να  είναι, προσωπικό 
ζήτημα, πείτε το  πόσο  ωφεληθήκατε από  αυτήν. Αναφέρετε 
περιπτώσεις  στις οποίες  οι προσευχές σας απαντήθηκαν, αλλά  και το 
τι διδαχτήκατε για την εμπιστοσύνη στον Κύριο  όλες εκείνες  τις φορές 
που  δεν πήρατε την απάντηση  που  θα θέλατε. Ποιο  πιστεύετε ότι 
είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ένθερμης προσευχής;



Μελέτη 13: Για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου                       

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Εδάφιο µνήµης: «Ο Κύριος εφάνη παλαιόθεν εις εµέ, λέγων, Ναι, σε ηγάπησα 
αγάπησιν αιώνιον, διά τούτο σε είλκυσα µε έλεος.» Ιερεµίας 31/λα’ 3.

Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Εβρ. 4/δ’ 2, Ψαλµ. 130/ρλ’ 3,4, Λουκά 
15/ιε’ 11-32, Ρωµ. 3/γ’ 24-26, Εβρ. 10/ι’ 1-4, Αποκ. 14/ιδ’ 12.

Κατά  τη διάρκεια της  μελέτης μας στην Ιακώβου  επιστολή είδαμε διάφορα 
θέματα που  σχετίζονται με το  ευαγγέλιο  και κάναμε συσχετισμούς με 
άλλους βιβλικούς συγγραφείς. Δεν είναι πάντοτε εύκολο  να καταλάβουμε 
το  πώς αυτά  που λέει ο  Ιάκωβος  ταιριάζουν με άλλες περικοπές  της Αγίας 
Γραφής, ιδιαίτερα  όταν πρόκειται για  κάτι τόσο  σημαντικό  όπως  το 
ευαγγέλιο. Αλλά όπως είδαμε, ταιριάζουν. Και αυτό  είναι σημαντικό  επειδή 
το  ευαγγέλιο  είναι το  θεμέλιο  της αποστολής των εσχάτων ημερών να 
κηρύξουν, «ευαγγέλιον αιώνιον… εις  παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και 
λαόν» (Αποκ. 14/ιδ’ 6).
Την τελευταία  αυτήν εβδομάδα  θα  εστιάσουμε σε βασικά  θέματα σχετικά 
με το  «αιώνιο  ευαγγέλιο», όπως  είναι η  σωτηρία  μέσω πίστης, κάτι το  οποίο 
βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή  συμπεριλαμβανομένης και της  επιστολής 
του Ιακώβου.
Αυτό  που  πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η Αγία  Γραφή δεν αντιφάσκει, 
ιδιαίτερα σε κάτι τόσο  σημαντικό  όπως  η  σωτηρία. Θα  ολοκληρώσουμε 
αυτήν την τριμηνία  ρίχνοντας μία  ματιά  στο  πώς  παρουσιάζεται το 
ευαγγέλιο  στην Αγία Γραφή, και θα  δούμε πώς η  επιστολή  του Ιακώβου 
ταιριάζει στην ευρύτερη εικόνα του σχεδίου της σωτηρίας του Θεού.



Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
«Διότι ημείς ευηγγελίσθημεν, καθώς  και εκείνοι, αλλά  δεν ωφέλησεν 
εκείνους ο  λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο  εις  τους 
ακούσαντας ηνωμένος με την πίστιν» Εβρ. 4/δ’ 2.
Αυτό  το  εδάφιο  ξαφνιάζει με το  περιεχόμενό  του. Πρώτον, το  ευαγγέλιο 
κηρύχθηκε στην Παλαιά  Διαθήκη. Δεύτερον, κηρύχθηκε τότε όπως 
ακριβώς και στον καιρό  της  Καινής  Διαθήκης. Πουθενά  δεν φαίνεται το 
μήνυμα  να ήταν διαφορετικό. Το  πρόβλημα  λοιπόν δεν ήταν στο  μήνυμα, 
αλλά  στο  πώς ανταποκρίθηκαν εκείνοι που το  άκουσαν. Και σήμερα, οι 
άνθρωποι μπορεί να  ακούσουν το  ίδιο  μήνυμα  εντελώς διαφορετικά  ο 
ένας  από  τον άλλον. Πόσο  σημαντικό  είναι λοιπόν το  να  παραδοθούμε με 
πίστη στην διδασκαλία  του Λόγου  ώστε, όταν το  ευαγγέλιο  κηρυχθεί, να  το 
ακούσουμε σωστά.
Δείτε τα παρακάτω εδάφια και γράψτε το  μήνυμα  του  ευαγγελίου  που 
περιέχουν:

1. Γέν. 3/γ’ 15
2. Έξ. 19/ιθ’ 4-6
3. Ψαλμ. 130/ρλ’ 3,4, 32/λβ’ 1-5
4. Ησ. 53/νγ’ 4-11
5. Ιερ. 31/λα’ 31-34

Ο Θεός επεμβαίνει για  να  μας σώσει, συγχωρεί τις αμαρτίες  μας, και θέτει 
«έχθρα» σε μας  ως  προς  την αμαρτία, ώστε να  θέλουμε και να 
υπακούσουμε (Ησ. 1/α’ 19). Ο Ένας  (ο  Ιησούς) πέθανε για  τους  πολλούς, 
επωμίστηκε τις  αμαρτίες (μας)  δικαιώνοντας τους  ανάξιους. Η Νέα 
Διαθήκη  διαφέρει ως  προς  την Παλαιά, επειδή  ο  νόμος γράφεται στην 
καρδιά, και ο  Θεός λέει «τας  ανομίας αυτών δεν θέλω  ενθυμείσθαι πλέον» 
(Εβρ. 8/η’ 12). Εν ολίγοις, η συγχώρηση και η αναγέννηση είναι 
αλληλένδετες: η δικαίωση και ο  αγιασμός  αντιπροσωπεύουν τη λύση του 
Θεού στο  πρόβλημα  της  αμαρτίας. Μπορούμε να βρούμε πολλά  παρόμοια 
εδάφια  καθώς  το  μήνυμα  αυτό  βρίσκεται σε όλη την Αγία  Γραφή: παρόλες 
τις αμαρτίες μας, ο  Θεός μας αγαπάει και κάνει ό,τι μπορεί για  να  μας 
σώσει.

ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε, από τη  στιγµή που γνωρίζουµε τη σηµασία της τήρησης του 
νόµου, να προστατευτούµε από το λάθος να πιστέψουµε ότι η  τήρηση του νόµου µάς 
δικαιώνει; Γιατί αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να το κάνουµε;



Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ

Ορισμένοι δυσκολεύονται να δουν το  μήνυμα  του  ευαγγελίου μέσα  στα 
Ευαγγέλια! Οι διδασκαλίες του  Ιησού δείχνουν νομικιστικές μόνο  εάν δεν 
ακούσουμε όλη  την ιστορία. Οι περισσότεροι Ισραηλίτες την εποχή του 
Ιησού  πίστευαν ότι είχαν καλή σχέση με τον Θεό. Ενίσχυαν τον ναό 
πληρώνοντας τον απαιτούμενο  φόρο, και πρόσφεραν τις  απαραίτητες 
θυσίες. Απείχαν από  τις ακάθαρτες τροφές, έκαναν περιτομή στους  γιους 
τους, τηρούσαν τις καθιερωμένες  γιορτές και τα Σάββατα, και 
προσπαθούσαν να  τηρήσουν το  νόμο  όπως τους τον δίδασκαν οι 
θρησκευτικοί ηγέτες. Ώσπου, ήρθε ο  Ιωάννης και μίλησε για  την ανάγκη 
για  μέτανοια  και βάπτιση. Επιπλέον, ο  Ιησούς  τόνισε την ανάγκη για 
αναγέννηση  (Ιωάν. 3/γ’ 3,5)  και ότι «εάν μη περισσεύση η δικαιοσύνη  σας 
πλειότερον της  των γραμματέων και Φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθη  εις 
την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ. 5/ε’ 20). Με άλλα  λόγια, ο  Ιησούς 
είπε: «Χρειάζεστε κάτι το  οποίο  δεν έχετε. Τα έργα  σας δεν είναι τόσο 
καλά.»
Διαβάστε Λουκά  15/ιε’ 11-32, 18/ιη’ 9-17. Πώς  απεικονίζεται το  ευαγγέλιο 
σ’ αυτές τις παραβολές;

Στην παραβολή του  ασώτου, ο  γιός  είναι χαμένος και δεν το  ξέρει. Κάποια 
στιγμή όμως  αρχίζει να  βλέπει την αγάπη του  πατέρα με διαφορετικό 
τρόπο  και επιθυμεί να  επιστρέψει. Η  υπερηφάνεια  του  εξαφανίζεται. 
Ήλπιζε να  γίνει δεκτός  σαν δούλος, γι’ αυτό  και εξεπλάγη ήταν είδε τον 
πατέρα  του να  τον τιμά. Η  σχέση τους  δεν αποκαθιστάται απλώς, αλλά 
μετατρέπεται ολοκληρωτικά. Παρόμοια  ανατροπή προσδοκιών συναντάμε 
και στην δεύτερη  παραβολή. Ο Θεός αγνοεί τον «δίκαιο» Φαρισαίο, ενώ ο 
«αμαρτωλός» τελώνης  όχι μόνο  γίνεται δεκτός, αλλά  φεύγει και 
δικαιωμένος, συγχωρημένος, και απαλλαγμένος  από  κάθε ενοχή. Και οι 
δύο  ιστορίες μάς βοηθάνε να  δούμε πιο  καθαρά τον Θεό  ως Πατέρα  και 
ως Εκείνον που δικαιώνει τους αμαρτωλούς. Όταν ο  Ιησούς  περιέγραψε 
το  ποτήρι με το  χυμό  σταφυλιού  ως  «το  αίμα  μου το  της  καινής διαθήκης, 
το  υπέρ  πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών», δήλωσε ότι υπόφερε 
ως ο  Αληθινός  Αμνός που  πέθανε στη θέση μας  (Ματθ. 26/κς’ 28, 
συγκρίνετε με Μάρκο  10/ι’ 45). Έτσι, η σωτηρία  προσφέρεται δωρεάν, 
επειδή ο Ιησούς πλήρωσε το τίμημά της. 

ΣΚΕΨΗ: Τι ελπίδα σας δίνουν αυτές οι παραβολές; Πώς µπορείτε να συσχετιστείτε µε τα 
πρόσωπα σε  αυτές, και τι δείχνει η απάντησή σας για τις αλλαγές που  πιθανόν να 
χρειάζεστε στην πνευµατική σας ζωή;



Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ

Όπως οι περισσότεροι συμπολίτες  του, ο  Παύλος πίστευε ότι ήταν σε 
καλή  πνευματική κατάσταση. Ώσπου  είδε τον Ιησού ως τον Υιό  του Θεού 
«όστις  με ηγάπησε, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ  εμού» (Γαλ. 2/β’ 20). 
Ξαφνικά, από  σωσμένο, είδε τον εαυτό  του  χαμένο. Από  δούλο  του Θεού, 
εχθρό  του Θεού. Από  δίκαιο, αρχηγό  των αμαρτωλών. Τα  «λέπια» έπεσαν 
από  τα  μάτια  του  μελετώντας  την Παλαιά  Διαθήκη. Η  αποκάλυψη του 
Θεού σε εκείνον προσωπικά, μεταμόρφωσε την καρδιά  του  και άλλαξε για 
πάντα  τη ζωή του. Δεν θα  μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε τις 
επιστολές του  Παύλου εάν πρώτα δεν αναγνωρίσουμε αυτά τα  βασικά 
γεγονότα που συντέλεσαν στη συγγραφή τους.
Διαβάστε Β’ Κορ. 3/γ’ 14-16 και έπειτα τα  εδάφια  2-6. Ποιο  βήμα  είναι 
απαραίτητο σύμφωνα με τον Παύλο;

Ο σκοπός  της παλαιάς  διαθήκης γίνεται ξεκάθαρος  μόνο  όταν κάποιος 
επιστρέψει στον Κύριο  (εδ. 16). Ο Ιησούς  είναι ο  δρόμος  προς τη σωτηρία. 
Τα  πάντα  ξεκινούν και τελειώνουν μ’ Αυτόν. Οι Ισραηλίτες  έβλεπαν την 
παλαιά  διαθήκη ως  «διακονία  θανάτου» επειδή, όπως  και ο  Παύλος  πριν 
αλλάξει, πίστευαν στη  δική τους υπακοή. Επειδή  «πάντες  ήμαρτον» (Ρωμ. 
3/γ’ 23), οι εντολές  μπορούσαν μόνο  να τους καταδικάσουν (Β’ Κορ. 3/γ’ 
7). Από  την άλλη, οι πιστοί στην Κόρινθο  ήταν «επιστολή Χριστού… 
εγγεγραμμένη ουχί με μελάνην, αλλά με το  Πνεύμα  του  Θεού του  ζώντος, 
ουχί εις πλάκας λιθίνας, αλλ’ εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας» (εδ. 3).
Διαβάστε Ρωμ. 1/α’ 16,17, 3/γ’ 24-26. Πώς ορίζει ο  Παύλος το  ευαγγέλιο; 
Τι λαμβάνουμε με την πίστη μας στον Χριστό;

Το  ευαγγέλιο  είναι η δύναμη  του Θεού που σώζει όσους  πιστεύουν. Η 
δικαιοσύνη δεν βασίζεται σ’ αυτά που  εμείς  κάνουμε αλλά  σ’ αυτά  που ο 
Χριστός έκανε για  μας, τα  οποία  και επικαλούμαστε με πίστη. Είναι ένα 
πιστεύω που  αυξάνει «εκ πίστεως  εις  πίστιν» (Ρωμ. 1/α’ 17). Αυτό  που 
θέλει να  πει ο  Παύλος  εδώ  ξετυλίγεται στην συνέχεια της προς Ρωμαίους 
επιστολής, το  επίκεντρο  της  οποίας βρίσκεται στο  τέλος του  τρίτου 
κεφαλαίου. Μέσω  του  Χριστού έχουμε λυτρωθεί (ο  Θεός  μας εξαγόρασε 
πληρώνοντας το  τίμημα  για  τις αμαρτίες μας), δικαιωθεί (απαλλαχθήκαμε 
από  την ενοχή και εξαγνιστήκαμε με τη χάρη), συγχωρηθεί (ο  Θεός  μας 
αποδέχεται και «ξεχνά» τις  παλιές μας  αμαρτίες). Είναι θαυμαστό  το  πώς  ο 
Θεός μέσα  από  τη  θυσία του Χριστού αποδεικνύει το  πόσο  δίκαιος είναι, 
δικαιώνοντας όσους έθεσαν την πίστη τους στον Ιησού.



Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Η «ΚΑΙΝΗ» ΔΙΑΘΗΚΗ
Η  προς  Εβραίους επιστολή περιγράφει την Καινή Διαθήκη  ως  «καλύτερη» 
από  την Παλαιά  Διαθήκη (Εβρ. 8/η’ 1,2,6). Το  ερώτημα  είναι: Γιατί ο  Θεός 
έθεσε την Παλαιά  Διαθήκη εάν ήταν ελαττωματική; Το  πρόβλημα, 
ωστόσο, δεν ήταν στη διαθήκη αλλά  στον τρόπο  που ανταποκρίθηκαν οι 
άνθρωποι σ’ αυτήν.
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 19, 8/η’ 9, 10/ι’ 1-4. Τι προβλήματα με την Παλαιά 
Διαθήκη  αναφέρονται; Οι άνθρωποι «δεν ενέμειναν εις την διαθήκην» 
(Εβρ. 8/η’ 9) αλλά  έδειξαν ανυπακοή  και επαναστάτησαν. Αυτό, σε 
συνδυασμό  με το  ότι οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να  εξαλείψουν 
τις αμαρτίες  (Εβρ. 10/ι’ 4), έδειχνε ότι το  πρόβλημα  της  αμαρτίας 
παρέμενε. Μόνο  «διά της  προσφοράς  του  σώματος του Ιησού Χριστού 
άπαξ  γενομένης» μπορεί να  γίνει η  εξιλέωση των αμαρτιών, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτών που  έγιναν υπό  την παλαιά  διαθήκη (Εβρ. 
10/ι’ 10, 9/θ’ 15). Και αυτό  επειδή «ο  νόμος  ουδέν έφερεν εις το  τέλειον, 
έγεινε δε επεισαγωγή ελπίδος  καλητέρας, διά  της  οποίας πλησιάζομεν εις 
τον Θεόν» (Εβρ. 7/ζ’ 19) μέσω  της υπόσχεσης  της  διαθήκης. Υπό  μία 
έννοια, η Καινή Διαθήκη δεν είναι καθόλου  νέα, επειδή ήδη από  την 
υπόσχεση που δόθηκε στον Κήπο  της Εδέμ για το  σπέρμα  που θα 
συνέτριβε το  κεφάλι του φιδιού, είχε τεθεί το  σχέδιο  της  σωτηρίας μέσω 
του θανάτου  του Χριστού, «του Αρνίου του  εσφαγμένου  από  καταβολής 
κόσμου» (Αποκ. 13/ιγ’ 8, δείτε επίσης Ιερ. 32/λβ’ 40, Εβρ. 13/ιγ’ 20,21, 
Ιωάν. 13/ιγ’ 34). «Η διαθήκη της  χάρης δεν είναι μία καινούρια  αλήθεια. 
Υπήρχε στη σκέψη  του Θεού από  την αιωνιότητα. Γι’ αυτό  και αποκαλείται 
αιώνια  διαθήκη.» Ε. Χουάιτ, The Faith I Live By, σ. 77. Από  την άλλη, όπως 
είδαμε για  τον Παύλο, κάτι το  ιδιαίτερο  συμβαίνει όταν στρεφόμαστε στον 
Κύριο. Ο Θεός  υποσχέθηκε σχετικά  με την αιώνια διαθήκη, «και θέλω 
δώσει τον φόβον μου εις  τας καρδίας  αυτών, διά  να  μη αποστατήσωσιν 
απ’ εμού» (Ιερ. 32/λβ’ 40). Όταν οι θυσίες  γίνονταν χωρίς πίστη, έδειχναν 
σαν πληρωμή για  τις αμαρτίες. Ενώ, στρέφοντας  το  βλέμμα μας  στον 
Ιησού, «τον υπομείνοντα  υπό  των αμαρτωλών τοιαύτην αντιλογίαν εις 
εαυτόν» (Εβρ. 12/ιβ’ 3) βλέπουμε το  ανυπολόγιστο  κόστος  της  αμαρτίας 
και τα  καλά  νέα  ότι το  τίμημα  αυτό  πληρώθηκε από  Εκείνον, «διά του 
αίματος της αιωνίου διαθήκης» (13/ιγ’ 20). Αυτή η «νέα» διαθήκη αλλάζει 
τον τρόπο  που βλέπουμε τα  πάντα, όπως  την εντολή  να αγαπάμε τον 
πλησίον μας. Στην πραγματικότητα  δεν είναι νέα  (Λευιτ. 19/ιθ’ 18) πέρα 
του ότι καλούμαστε να  αγαπάμε τον πλησίον μας όχι μόνο  όπως  τον εαυτό 
μας, αλλά «καθώς εγώ (ο Ιησούς) σας ηγάπησα» (Ιωάν. 13/ιγ’ 34).



ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε να µάθουµε  να αγαπάµε τους άλλους όπως ο  Ιησούς αγάπησε 
εµάς;

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Η ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Αποκάλυψη 10/ι’ 7

Το  εδάφιο  10/ι’ 17 της Αποκάλυψης, καθώς και το  14/ιδ’ 6 είναι τα μόνα 
εδάφια  (σ’ όλο  το  βιβλίο)  που  αναφέρονται στη διακήρυξη  του ευαγγελίου. 
Αυτά  τα  δύο  κεφάλαια  είναι ιδιαίτερα σημαντικά  για  τους Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας επειδή σ’ αυτά  βρίσκουμε την κλήση και την αποστολή 
μας. Με άλλα λόγια, ο  Θεός μας  ανέθεσε μία  ιδιαίτερη αποστολή: να 
κηρύξουμε το  «αιώνιο  ευαγγέλιο». Όπως  είδαμε το  ευαγγέλιο  παραμένει 
το  ίδιο  από  τη Γένεση μέχρι και την Αποκάλυψη. Το  ίδιο  και ο  νόμος, και η 
διαθήκη. Ο Ιησούς, ο  Παύλος και ο  Ιάκωβος, μας διαβεβαιώνουν ότι το 
ευαγγέλιο  είναι το  ίδιο  στο  οποίο  πίστεψε ο  Αβραάμ (Ιωάν. 8/η’ 56, Ρωμ. 4/
δ’ 13, Ιακ. 2/β’ 21-23). Ορισμένοι δυσκολεύονται να  το  κατανοήσουν 
επειδή  ορίζουν διαφορετικά  το  ευαγγέλιο  σε σχέση με την Αγία Γραφή. Ο 
Αβραάμ προείδε την θυσία  του  Ιησού  βάση της πίστης  του. Δεν χρειάζεται 
να  ζυγίσουμε την πίστη  μας με έργα  για  να  σωθούμε. Η  πίστη  μόνο  είναι 
αρκετή, δεν θα πρέπει όμως να  μένει στο  νου, γιατί και τα  δαιμόνια 
πιστεύουν. Ούτε όμως  και να  επικαλούμαστε τις  υποσχέσεις  του Θεού 
χωρίς να συμμορφωνόμαστε στους  όρους της σωτηρίας. Η  πίστη  με 
υπακοή, φέρνει έργα.  Γιατί οι αναφορές στην Αποκ. 12/ιβ’ 17 και 14/ιδ’ 
12 για  την τήρηση των εντολών, τη μαρτυρία  και την πίστη στον Ιησού, 
είναι σημαντικές  όσον αφορά  το  αιώνιο  ευαγγέλιο; Στον έσχατο  καιρό  το 
θέμα  που θα απασχολεί τους ανθρώπους, θα  είναι: Ποιον θα  λατρεύουμε 
και θα υπακούμε; Τον Θεό  «τον ποιήσαντα  τον ουρανόν και την γην και την 
θάλασσαν και τας  πηγάς των υδάτων» (Αποκ. 14/ιδ’ 7)  ή  το  θηρίο  και την 
εικόνα  του; Η  υπακοή στις  εντολές (συμπεριλαμβανομένου και του 
Σαββάτου)  μέσω  της  πίστης στον Ιησού σφραγίζει εκείνους που  θα 
παραμένουν πιστοί μέχρι το  τέλος. Η  πραγματική θρησκεία απαιτεί πίστη 
και υπακοή. «Αν και συχνά  υπήρξε ο  στόχος  του  ονειδισμού και του 
κατατρεγμού, η μαρτυρία  όμως  για  το  αμετάβλητο  του  νόμου του  Θεού 
και για την ιερή υποχρέωση της τήρησης του Σαββάτου  της  δημιουργίας 
εξακολούθησε χωρίς διακοπή. Οι αλήθειες  αυτές, όπως παρουσιάζονται 
στο  κεφάλαιο  14 της Αποκάλυψης  σε σχέση με το  ‘αιώνιο  ευαγγέλιο’, θα 
είναι χαρακτηριστικές της  εκκλησίας  του Χριστού  ιδιαίτερα στον καιρό  της 
παρουσίας  Του. Επειδή σαν αποτέλεσμα  της τριπλής αγγελίας  ακολουθεί 
η δήλωση: ‘Εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς  του Θεού και την πίστιν του 
Ιησού’.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 541.



Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου                     Δύση ηλίου: 17:11’

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΕΛΈΤΗ:

«Έχουμε την ανάγκη να  έρθουμε σε ανώτερο  επίπεδο, να  προχωρήσουμε 
και να  επικαλεστούμε τα  ανώτερα προνόμιά  μας. Πρέπει να  βαδίσουμε 
ταπεινά  με τον Θεό, να  μην καυχόμαστε για την τελειότητα του 
χαρακτήρα, αλλά να  επικαλεστούμε με απλή πίστη τις υποσχέσεις στον 
Λόγο  του  Θεού, οι οποίες  ισχύουν για όσους  είναι υπάκουοι, και όχι για 
τους παραβάτες του  νόμου του  Θεού. Πρέπει απλώς να  πιστέψουμε τη 
μαρτυρία του Θεού, και να  βασιστούμε σ’ Εκείνον, και κάθε πιθανότητα 
αυτοεξύψωσης ή υπερηφάνειας  θα  εξαφανιστεί. Έχουμε σωθεί μέσω  της 
πίστης, όχι μιας παθητικής πίστης, αλλά  της  πίστης που  εργάζεται την 
αγάπη και αγνίζει την ψυχή. Το  χέρι του  Χριστού μπορεί να φτάσει και τον 
πιο  αμαρτωλό  και να τον επαναφέρει από  την παράβαση στην υπακοή, η 
θρησκοληψία όμως δεν μπορεί να  ενεργήσει περισσότερο  από  τις 
προϋποθέσεις του  άγιου Θεϊκού  νόμου. Αυτό  ξεπερνά  την δυνατότητα 
βοήθειας του  Χριστού, έρχεται σ’ αντίθεση με τις  διδασκαλίες Του και το 
παράδειγμά  Του, “εγώ εφύλαξα  τας  εντολάς του  Πατρός  μου, και μένω  εν 
τη αγάπη  αυτού”. Όλοι όσοι ακολουθούν τον Χριστό  θα υπακούσουν στον 
άγιο νόμο του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Sign of the Times, 31 Μαρτίου 1890.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ: 

1. Συζητήστε την έμφαση  που δίνουν στο  ευαγγέλιο  ο  Ιησούς, ο  Παύλος 
και ο  Ιάκωβος, αναφέροντας  τις ομοιότητες  και τις  διαφορές  μεταξύ 
τους. Πώς  μπορούμε να προστατευτούμε από  τις παγίδες  του 
νομικισμού ή της φθηνής χάρης;

2. Όταν αισθάνεστε αποθαρρυμένοι για  την πνευματική  σας  κατάσταση, 
ποιες υποσχέσεις  του  ευαγγελίου  επικαλείστε; Γιατί, ακόμη και την πιο 
σκοτεινή ώρα, δεν πρέπει να τα  παρατήσετε; Γιατί το  δώρο  της 
υπόσχεσης της δικαιοσύνης του Χριστού στους ανάξιους αμαρτωλούς, 
είναι το κλειδί που θα σας αποτρέψει να τα παρατήσετε;

3. Το  μήνυμα  της  τριπλής  αγγελίας συνδέει την Δημιουργία  με την 
λύτρωση και την σωτηρία. Το  ίδιο  βλέπουμε και στο  Ιωάν. 1/α’ 1-14. 
Γιατί αυτά τα  δύο  θέματα  είναι τόσο  στενά  συνδεδεμένα; Πώς  αυτή η 
στενή σχέση μάς  βοηθάει να  δούμε γιατί το  Σάββατο  είναι τόσο 
κεντρικό  στο  νόμο  του Θεού; Πώς αυτή η σχέση μάς  βοηθάει να 
καταλάβουμε τον ρόλο  που θα  έχει το  Σάββατο  στην Τελική  Διαμάχη 
τον έσχατο καιρό;


