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21 Νοεμβρίου – 27 Νοεμβρίου                               Σάββατο απόγευμα 

 

9.  Ο ΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έλεγε δε προς πάντας, Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρ-
νηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ας με ακολουθή» Λου-
κά 9/θ’ 23. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 16/ις’ 1-13, Ωσηέ 
1/α’ 1-3, Ιερ. 27/κζ’ 1-18, Δαν. 4/δ’ 25, Ιερ. 28/κη’, Β’ Τιμ. 4/δ’ 3,4. 
 
Όπως είδαμε οι προφήτες του Θεού δεν κήρυτταν μόνο με λόγια αλλά 
χρησιμοποιούσαν και παραδείγματα. Υπήρχαν φορές μάλιστα που οι 
προφήτες χρειάστηκε να βιώσουν οι ίδιοι το μήνυμα, για να μπορέσουν 
να το μεταφέρουν με την απαραίτητη έμφαση. 
Έτσι, και ο Ιερεμίας κλήθηκε να «ζήσει» το μήνυμα που θα έφερνε. Αρχι-
κά, έπρεπε να φορέσει έναν ξύλινο ζυγό. «Ούτω λέγει Κύριος προς εμέ, 
Κάμε εις σεαυτόν δεσμά, και ζυγούς, και επίθες αυτά επί τον τράχηλόν 
σου» (Ιερ. 27/κζ’ 2). Ήταν μία δύσκολη αποστολή που έγινε ακόμη δυ-
σκολότερη όταν ένας ψευδοπροφήτης αμφισβήτησε τα λόγια του Ιερεμία. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε πώς η αλήθεια και το ψέμα μάχονται για 
την καρδιά και τον νου των ανθρώπων. Θα δούμε επίσης πώς μπορεί 
ένα μήνυμα χάρης να είναι ψευδές. 
Ο Θεός απαγόρεψε στον Ιερεμία να θρηνήσει όταν οι άλλοι θρηνούσαν 
και να χαρεί όταν οι άλλοι χαίρονταν. Σκοπός όλου αυτού ήταν να βοη-
θήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τι θα ερχόταν εξαιτίας των 
αμαρτιών τους ώστε να μετανοήσουν και να δείξουν υπακοή ελαφρύνο-
ντας έτσι τις τρομερές συνέπειες των αμαρτωλών πράξεών τους. 
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Κυριακή 22 Νοεμβρίου 
 

ΜΙΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Αναμφίβολα, η ζωή του Ιερεμία δεν ήταν εύκολη. Τα πράγματα ωστόσο 
χειροτέρεψαν περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. 
Διαβάστε Ιερ. 16/ις’ 1-13. Ποιο ήταν το μήνυμα του Κυρίου στον Ιερεμία; 
Αν και σκληρό, με ποιον τρόπο ήταν ευλογία για τον προφήτη; (Συγκρίνε-
τε με Ωσηέ 1/α’ 1-3). 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Σε αντίθεση με τον Ωσηέ που έπρεπε να παντρευτεί μία πόρνη για να 
δείξει το πόσο είχε φθαρεί η σχέση μεταξύ του Κυρίου και του Ισραήλ ε-
ξαιτίας της πνευματικής πορνείας του έθνους, ο Ιερεμίας έπρεπε να μην 
παντρευτεί και να μην τεκνοποιήσει. Αυτό ήταν κάτι σπάνιο και ακραίο για 
εκείνη την εποχή. Στο Ισραήλ η οικογένεια είχε μεγάλη σημασία. Πέρα 
από την αγάπη και την συντροφικότητα μεταξύ του ανδρογύνου, ήταν 
σημαντική και για τη συνέχιση του ονόματος της οικογενείας. Γιατί απα-
γόρευσε ο Θεός στον Ιερεμία να κάνει οικογένεια; Για να είναι η ζωή του 
παράδειγμα της θλίψης που θα ερχόταν με τη διάλυση των οικογενειών 
και του χωρισμού που θα βάραινε τους απομείναντες. Το ότι ο Ιερεμίας 
δεν έκανε οικογένεια ήταν μία συνεχής προειδοποίηση στους συγχρόνους 
του. 
Η μοναχική ζωή του Ιερεμία προεκτάθηκε και σε άλλα σημεία. Δεν έπρε-
πε να πάει σε σπίτι πένθους, γεγονός που συμβόλιζε την απροθυμία του 
λαού να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Θεού για μετάνοια και αναζω-
πύρωση. 
Επιπλέον, δεν μπορούσε να συμμετάσχει ούτε σε γιορτές και χαρμόσυνα 
γεγονότα. Αυτό συμβόλιζε τον καιρό που οι Βαβυλώνιοι θα έβαζαν τέλος 
σε όλες τις χαρές και τις γιορτές τους. Έτσι, ο Ιερεμίας δεν έπρεπε να 
συμμετείχε ούτε στη θλίψη κανενός, ούτε και στη χαρά. Η ζωή του και οι 
θλίψεις του θα γίνονταν παραδείγματα. Εάν μόνο το έθνος διδάσκονταν 
από αυτά! 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μας βοηθάνε αυτές οι περικοπές να εκτιμήσουμε τη στήριξη που λαβαί-
νουμε από άλλους ανθρώπους ή που εμείς προσφέρουμε; Όσο σημαντική κι αν είναι η 
στήριξη, πώς μπορούμε να θυμόμαστε πάντοτε ότι το καλύτερό μας στήριγμα είναι ο 
Κύριος; 
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Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 
 

Ο ΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 

Διαβάστε Ιερ. 27/κζ’ 1-18. Ποιο είναι το μήνυμα του Κυρίου στον λαό; Για-
τί το μήνυμα αυτό εκλήφθηκε από ορισμένους ως εσχάτη προδοσία; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο ζυγός που ο Ιερεμίας κλήθηκε να φορέσει ήταν αδιαμφισβήτητα μία 
ένδειξη της ταπείνωσης από την οποία υπέφερε το έθνος. Στο Δευτ. 
28/κη’ 48 και στο Α’ Βασ. 12/ιβ’ 4 ο ζυγός δηλώνει δουλεία. Ο Ιερεμίας 
έπρεπε να νιώσει στο σώμα του την εισβολή των Βαβυλωνίων. Ο ξύλινος 
ζυγός που έβαλε ο προφήτης στους ώμους του ήταν ενάμιση μέτρο μα-
κρύς και οκτώ εκατοστά παχύς. Το μήνυμα ήταν να υποταχθούν, γιατί αν 
η χώρα επαναστατούσε ενάντια στη Βαβυλώνα, ο Κύριος θα το εκλάμβα-
νε ως επανάσταση εναντίον Του και ως αποτέλεσμα θα υπέφεραν. Παρό-
τι στο πρωτότυπο κείμενο δεν είναι ξεκάθαρο, πιθανόν ο Ιερεμίας να έ-
φτιαξε έναν ζυγό και για τους μηνυτές των ξένων χωρών, οι οποίοι ήρθαν 
στην Ιερουσαλήμ και έκαναν σχέδια εναντίον του Ναβουχοδονόσορ – 
παρά τις αντίθετες προειδοποιήσεις του Κυρίου. Η λογική αντίδραση θα 
ήταν να πολεμήσουν τον ξένο κατακτητή, κάτι το οποίο και ήθελαν να 
κάνουν. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν καλοδέχτηκαν τα λόγια του Ιερεμία. 
Τι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο μήνυμα του Ιερ. 27/κζ’ 5; (Δείτε επίσης 
Δαν. 4/δ’ 25.) 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Για μία ακόμη φορά, όπως βλέπουμε στην Παλαιά αλλά και Καινή Διαθή-
κη, ο Κύριος είναι ο Δημιουργός και ο Κυρίαρχος όλης της γης. Ακόμη και 
μέσα στο χάος και στην καταστροφή (την επιδρομή και την καταδυνά-
στευση από ένα ειδωλολατρικό έθνος), φανερώνεται η δύναμη και η ε-
ξουσία του Θεού, και αυτή ήταν και παραμένει η πηγή της ελπίδας για το 
πιστό υπόλοιπο. 
ΣΚΕΨΗ: Δεν είναι εύκολο να είσαι κάτω από ένα δεσμευτικό ζυγό. Ωστόσο, αναρωτηθεί-
τε: Μήπως έχετε βάλει σε κάποιον έναν άδικο ζυγό; Εάν ναι, γιατί δεν του τον αφαιρείται;  
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Τρίτη 24 Νοεμβρίου 
 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ 
 
Τα άσχημα νέα είναι δυσάρεστα, και συνήθως δεν θέλουμε να τα ακούμε 
ή προτιμάμε να τα εκλογικεύσουμε. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του 
Ιούδα με τον ζυγό που έβαλε ο Ιερεμίας και το μήνυμα προειδοποίησης 
που έφερε στον λαό. «Η έκπληξη του συνελθόντος συμβουλίου των ε-
θνών δεν είχε όρια όταν ο Ιερεμίας, φέροντας στο λαιμό του το ζυγό της 
υποταγής, τους γνωστοποίησε το θέλημα του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 
304. 
Διαβάστε Ιερ. 28/κη’ 1-9. Φανταστείτε ότι είστε Ιουδαίος που στέκεται και 
παρατηρεί όλα όσα συμβαίνουν. Ποιον θα πιστεύατε; Ποιον θα θέλατε να 
πιστέψετε; Ποιον λόγο θα είχατε να πιστέψετε τον Ανανία αντί τον Ιερεμία; 
…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιερεμίας ύψωσε τη φωνή του στο όνομα του Θεού, το ίδιο όμως έκανε 
και ο Ανανίας. Ποιος όμως μιλούσε εκ μέρους του Θεού; Δεν θα μπορού-
σε να ήταν και οι δύο! Για εμάς σήμερα, είναι εμφανές. Για τους ανθρώ-
πους όμως εκείνης της εποχής τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα αν 
και ο Ιερεμίας τόνισε κάτι πολύ σημαντικό στα εδ. 8 και 9: Και οι προφή-
τες στο παρελθόν κήρυξαν το ίδιο μήνυμα της κρίσης και της καταστροφής 
που κηρύττω και εγώ.  
«Ο Ιερεμίας παρουσία των ιερέων και του λαού, τους παρακαλούσε έν-
θερμα να υποταχθούν στο βασιλιά της Βαβυλώνας για το ορισμένο από 
το Θεό χρονικό διάστημα. Ανέφερε στους άνδρες του Ιούδα τις προφητεί-
ες του Ωσηέ, του Αββακούμ, του Σοφονία και άλλων, των οποίων οι επι-
πλήξεις και οι προειδοποιήσεις ήταν όμοιες με τις δικές του. Τους ανέφε-
ρε γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει ως αποτέλεσμα των προφητειών της 
θεϊκής ανταπόδοσης για την εμμονή στην αμαρτία. Στο παρελθόν οι τι-
μωρίες του Θεού είχαν επέλθει στους αμετανόητους σε ακριβή εκπλήρω-
ση του σκοπού Του, όπως τους είχε κάνει γνωστό με τους απεσταλμέ-
νους Του.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 304, 305. 
Εν ολίγοις, όπως εμείς σήμερα προσπαθούμε να διδαχθούμε από την 
ιερή ιστορία, το ίδιο επιθυμούσε ο Ιερεμίας και για τους συγχρόνους του: 
Μάθετε από το παρελθόν, για να μην επαναλάβετε τα λάθη που έκαναν οι 
πατέρες σας. Αν ήταν δύσκολο να τον ακούσουν πριν, τώρα με την 
«προφητεία» του Ανανία, το έργο του Ιερεμία δυσκόλεψε ακόμη περισσό-
τερο. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Ανανίας, του οποίου το όνομα σημαίνει «ο Θεός είναι γενναιόδωρος» έμοιαζε 
ότι έφερνε ένα μήνυμα χάρης, συγχώρησης και σωτηρίας. Τι μπορούμε να διδαχθούμε 
από αυτόν τον ψευδή κήρυκα της χάρης; 
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Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
 

Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΖΥΓΟΣ 
 

Η μάχη μεταξύ των προφητών δεν έμεινε μόνο στα λόγια αλλά προχώ-
ρησε και σε έργα. Ο Ιερεμίας, κατόπιν εντολής του Κυρίου, τοποθέτησε 
στο λαιμό του τον ξύλινο ζυγό ώστε μέσα από αυτόν τον συμβολισμό να 
φέρει το μήνυμα στον λαό. 
Ποιος ο προφητικός συμβολισμός στην πράξη του Ανανία; Ιερ. 28/κη’ 1-
11. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………. 
Φανταστείτε, για παράδειγμα, αφότου ο Ιησούς καταράστηκε τη συκιά 
(Μάρκο 11/ια’ 13, 19-21), να φύτευε κάποιος στη θέση της ξεραμένης 
συκιάς μία άλλη, προκειμένου να αναιρέσει την προφητεία του Ιησού. Αυ-
τό ήταν που έκανε στην πραγματικότητα ο Ανανίας στον Ιερεμία και τον 
ζυγό. Με την πράξη του έδειξε καθαρά την περιφρόνησή του στα λόγια 
του Ιερεμία. 
Προσέξτε την αντίδραση του Ιερεμία. Δεν αναφέρεται τι είπε μετά το 
σπάσιμο του ζυγού, αλλά ότι έφυγε. Εάν η ιστορία τελείωνε εδώ, θα λέ-
γαμε ότι ο προφήτης έφυγε ηττημένος. 
Διαβάστε Ιερ. 28/κη’ 12-14. Τι συνέβη στη συνέχεια; Ποιο ήταν το νέο 
μήνυμα του Ιερεμία; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Η απάντηση του Ιερεμία δεν ήταν εκδικητική: επειδή μου φέρθηκες έτσι θα 
σου φερθώ και εγώ αναλόγως. Αντιθέτως, ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα 
από τον Κύριο, ακόμη πιο δυνατό. Ο Ανανίας μπορεί να έσπασε τον ξύλι-
νο ζυγό, ποιος μπορεί όμως να σπάσει έναν σιδερένιο; Εκείνο το οποίο 
έλεγε ο Κύριος στο λαό, ήταν ότι με την πεισματική τους στάση και την 
ανυπακοή, χειροτέρευαν μόνο τα πράγματα. Εφόσον δεν υπακούσατε 
στον ξύλινο ζυγό γιατί θεωρήσατε ότι είναι δυσβάσταχτος, θα υποστείτε 
τον σιδερένιο. 
ΣΚΕΨΗ: Πολλές φορές έχουμε δει στη ζωή μας τον δύσκολο τρόπο, επειδή το πείσμα 
μας χειροτερεύει μόνο τα πράγματα. Γιατί στη σχέση μας με τον Κύριο είναι καλύτερο να 
υποτασσόμαστε αμέσως σ’ Αυτόν, και όχι να μαχόμαστε και να χειροτερεύουμε περισ-
σότερο τα πράγματα; 
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Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 
 

«ΝΑ ΕΛΠΙΖΗ ΕΙΣ ΨΕΥΔΟΣ» 
Ιερεμίας 28/κη’ 15 

 

Όσον αφορά το ποιος ήταν αληθινός, ο Ιερεμίας ή ο Ανανίας, αυτό φάνη-
κε σχετικά σύντομα. Στο Ιερ. 28/κη’ 16,17 διαβάζουμε για την κατάληξη 
του ψευδοπροφήτη, που ήταν όπως ο αληθινός προφήτης είχε πει. Πα-
ρότι ο Ανανίας πέθανε, είχε ήδη βλάψει το έθνος. Τα έργα του, υπό μία 
έννοια, τον ακολουθούσαν. Έκανε τον λαό να «ελπίζη εις ψεύδος». Χωρίς 
να τους εξαναγκάσει, αλλά απατώντας τους, τους έκανε να θέσουν την 
ελπίδα τους σε ένα ψέμα. Παρότι ο Κύριος δεν τον είχε στείλει, εκείνος 
μίλησε στο όνομα του Κυρίου, κάτι το οποίο είχε μεγάλη βαρύτητα στον 
Ιούδα. Επιπλέον, το μήνυμα της χάρης, της απελευθέρωσης και της σω-
τηρίας, ήταν ένα μήνυμα που ήθελε ο λαός να ακούσει, λόγω της μεγάλης 
Βαβυλωνιακής απειλής που έπεφτε στο έθνος. Ωστόσο ήταν ένα ψεύτικο 
«ευαγγέλιο», ένα ψεύτικο μήνυμα σωτηρίας που ο Κύριος δεν είχε δώσει. 
Έτσι, τον καιρό που ο λαός έπρεπε να ακούσει τα λόγια του Ιερεμία και το 
μήνυμα της λύτρωσης που τους έφερνε, εκείνοι άκουσαν τα λόγια του 
Ανανία, και ως αποτέλεσμα, τα πράγματα χειροτέρεψαν. 
Τι κοινό έχουν τα παρακάτω εδάφια με το Ιερ. 28/κη’ 15; 
Β’ Τιμ. 4/δ’ 3,4………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
Β’ Θεσ. 2/β’ 10-12……………………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………… 
Και σήμερα τα πράγματα δεν διαφέρουν και πολύ: Βρισκόμαστε στη μέση 
της Μεγάλης Διαμάχης, μιας μάχης που γίνεται στην καρδιά και στο νου 
όλων των ανθρώπων. Ο Σατανάς εργάζεται μεθοδικά για να κάνει τους 
ανθρώπους να ελπίσουν σε ένα ψέμα που έρχεται με διάφορες μορφές, 
ωστόσο, παραμένει ψέμα. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η οδός, και η αλή-
θεια, και η ζωή» (Ιωάν. 14/ιδ’ 6), και τα ψέματα του Σατανά δεν εμπεριέ-
χουν την αλήθεια που βρίσκεται στον Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια ψέματα κυριαρχούν ιδιαίτερα στην εποχή μας; Γιατί ο Ιησούς και ο Λόγος 
Του είναι η μοναδική μας προστασία σ’ αυτά; 
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Παρασκευή 27 Νοεμβρίου                              Δύση ηλίου: 17:07’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Όπως είδαμε οι άνθρωποι συνήθως θέλουν να πιστεύουν τα ευχάριστα 
νέα και όχι τα δυσάρεστα. Ήθελαν να πιστέψουν το μήνυμα του Ανανία 
και όχι του Ιερεμία. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Πολλοί, για παράδειγμα, 
επιμένουν ότι ο κόσμος μας, με τον καιρό, θα βελτιωθεί.  
Παρότι κάποια σημεία της ζωής έχουν βελτιωθεί, ο κόσμος μας δεν έχει 
να μας προσφέρει καμία ελπίδα, ιδιαίτερα στο απώτερο μέλλον. Εάν θέ-
λουμε να έχουμε πραγματική ελπίδα, πρέπει να κοιτάξουμε στον ουρανό 
και όχι στη γη, σε κάτι το Θεϊκό και όχι το ανθρώπινο. Και αυτό φυσικά 
είναι το ευαγγέλιο: Η Θεϊκή επέμβαση στον κόσμο και στη ζωή μας. Χω-
ρίς αυτό, δεν έχουμε τίποτε άλλο εκτός από μερικούς σύγχρονους Ανανί-
ες και τα ψέματά τους. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Σκεφτείτε το μέλλον της γης. Δείχνει ελπιδοφόρο ή μήπως δείχνει ε-
πικίνδυνο και αβέβαιο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
2.  Το μήνυμα του Ιερεμία, σε σχέση με τα ψέματα του Ανανία, ήταν να 
δει ο λαός το παρελθόν και να διδαχθεί από αυτό. Η Ε. Χουάιτ έγραψε 
κάτι παρόμοιο: «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα για το μέλλον, εκτός 
από τον κίνδυνο να ξεχάσουμε το πώς ο Κύριος μας οδήγησε, καθώς και 
τις διδασκαλίες Του κατά το παρελθόν.» Life Sketches, σ. 196. Τι θέλει να 
πει με αυτό; Τι συνέβη στο παρελθόν μας και πώς οι διδασκαλίες του 
Θεού μας βοήθησαν να προετοιμαστούμε για τα όσα πρόκειται να συμ-
βούν; 
3.  Ο Ανανίας έδωσε ένα ψευδές μήνυμα χάρης. Από ποια ψευδή μηνύ-
ματα χάρης πρέπει να προστατευτούμε σήμερα; Η χάρη είναι η μοναδική 
μας ελπίδα, πώς μπορεί όμως να παρουσιαστεί ως ψέμα; 
 


