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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Mi-Yittan – «Τις θέλει δώσει» 
 
Η Εβραϊκή γλώσσα, όπως οι περισσότερες, είναι γεμάτη ιδιωματι-

σμούς, λέξεις ή φράσεις που έχουν βαθύτερη έννοια από την προφα-
νή. Για παράδειγμα έχουμε τη φράση mi-yittan που αποτελείται από 
δύο Εβραϊκές λέξεις: mi, που είναι το «ποιος;» και το yittan που ση-
μαίνει «θα δώσει». Έτσι έχουμε τη φράση «ποιος θα δώσει;» 

Στην Αγία Γραφή αυτή η φράση δείχνει στην επιθυμία κάποιου που 
θέλει κάτι πολύ. Για παράδειγμα, μετά την Έξοδο, μπροστά στις προ-
κλήσεις τις ερήμου, ο λαός φώναξε, «Είθε να απεθνήσκομεν υπό της 
χειρός του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου» (Έξ. 16/ις’ 3). Ο όρος «είθε» 
έρχεται από τη φράση mi-yittan. Στον Ψαλμό 14/ιδ’ 7 ο Δαβίδ λέει, 
«Τις θέλει δώσει εκ Σιών την σωτηρίαν του Ισραήλ;» Στα Εβραϊκά έ-
χουμε τη φράση mi-yittan. Στον Ιώβ 6/ς’ 8 όταν ο Ιώβ λέει «Είθε να 
απελάμβανον την αίτησίν μου» έχουμε για μία ακόμη φορά τη φράση 
mi-yittan. 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο συναντάμε την φράση αυτή, είναι στο 
Δευτ. 5/ε’ 29. Ο Μωυσής υπενθυμίζει στο λαό το αίτημά τους στον 
Κύριο – μέσω εκείνου να μην θανατωθούν. Σύμφωνα με τον Μωυσή ο 
Κύριος δέχτηκε την αίτησή τους και είπε: «Είθε να ήτο εις αυτούς τοι-
αύτη καρδία, ώστε να με φοβώνται, και να φυλάττωσι πάντοτε πάντα 
τα προστάγματά μου.» 

Και εδώ έχουμε πάλι τη φράση mi-yittan. Εδώ ο Κύριος – ο Δημι-
ουργός Θεός, Εκείνος που δημιούργησε το διάστημα, τον χρόνο και 
την ύλη, Εκείνος που με τον λόγο Του δημιούργησε τον κόσμο μας, 
που φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ – χρησιμοποιεί αυτή τη φράση 
που συνήθως συνδέεται με τις αδυναμίες και τους περιορισμούς της 
ανθρωπότητας. Απίστευτο! 

Βλέπουμε την ελευθερία της βούλησης και τους περιορισμούς του 
Θεού στη Μεγάλη Διαμάχη. Με τη χρήση αυτής της φράσης βλέπουμε 
πως ο Θεός δεν πρόκειται να καταπατήσει την ελευθερία της βούλη-
σης, γιατί αλλιώς χάνεται η ελευθερία. 

Το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που δείχνει την επιθυμία του Θεού 
οι άνθρωποι να Τον υπακούσουν, αλλά και την τάση των ανθρώπων 
να μην το κάνουν, είναι το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία που θα είναι και 
το θέμα μας γι’ αυτήν την τριμηνία. Την εποχή που συνέβαιναν μεγά-
λες γεωπολιτικές αλλαγές στην ανατολή, το βιβλίο του Ιερεμία αναφέ-
ρεται στη διακονία και το μήνυμα του προφήτη, ο οποίος κήρυξε με 
ζήλο και πιστότητα το μήνυμα του Θεού, σ’ έναν λαό που στην πλειο-
ψηφία του δεν ήθελε να ακούσει. 
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Το βιβλίο που ξεκινάει με το κάλεσμα του προφήτη, από τη νεαρή 
του ακόμη ηλικία, μας μεταφέρει μέσα στις δεκαετίες τη βιβλικής ιστο-
ρίας καθώς ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να διακηρύξει αλήθειες 
που εξαρχής αποτέλεσαν τη βάση του βιβλικού μηνύματος. Και από 
όλες τις πνευματικές αλήθειες που εμπεριέχονται στο βιβλίο, τα παρα-
κάτω λόγια δείχνουν τι θέλει ο Κύριος από το λαό Του: «Ούτω λέγει 
Κύριος, Ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφίαν αυτού, και ας μη καυ-
χάται ο δυνατός εις την δύναμιν αυτού, ας μη καυχάται ο πλούσιος εις 
τον πλούτον αυτού, αλλ’ ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εν-
νοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν, και 
δικαιοσύνην επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος» 
(Ιερ. 9/θ’ 23,24). 

Η μελέτη του βιβλίου του Ιερεμία είναι ένα πνευματικό ταξίδι που 
μας πηγαίνει πίσω και πέρα από τα χαμηλότερα σημεία της ανθρώπι-
νης εξαθλίωσης, στα ύψη και στα μεγαλεία του Κυρίου – του Κυρίου 
που μας καλεί από τα ύψη, παρά την έκπτωτη κατάσταση στην οποία 
βρισκόμαστε, με τα λόγια: «Είθε (Mi-yittan) να ήτο εις αυτούς τοιαύτη 
καρδία!» 
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26 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου                            Σάββατο απόγευμα 

 

1. ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 
 ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 

 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα, και πριν εξέλθης εκ 
της μήτρας σε ηγίασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.» Ιερεμίας 1/α’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 1/α’ 19, Ιερ. 7/ζ’ 5-
7, Α’ Βασ. 2/β’ 26, Ιερ. 1/α’ 1-5, Ησ. 6/ς’ 5, Ιερ. 1/α’ 6-19, Ματθ. 28/κη’ 20 
 
Για τον Ιερεμία γνωρίζουμε τα περισσότερα σε σχέση με τους άλλους 
προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Η βιογραφία που μας δίνεται στο ομώ-
νυμο βιβλίο, μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα το έργο του ως προ-
φήτης. Ο Ιερεμίας επηρέασε τόσο πολύ την ιστορία που ακόμη και στην 
εποχή του Ιησού τον εκτιμούσαν ως προφήτη. Ωστόσο, το έργο του προ-
φήτη, με τα ανθρώπινα κριτήρια, δεν ήταν επιτυχημένο. Πάρα τις έντονες 
προειδοποιήσεις και παρακλήσεις κατά τη διάρκεια δεκαετιών, ο λαός 
στην πλειοψηφία του απέρριπτε το μήνυμα του Κυρίου. 
Ο Ιερεμίας ωστόσο, παρά την αντίδραση που αντιμετώπισε, δεν εξαγο-
ράστηκε, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου στάθηκε ως «πόλιν οχυράν, και 
ως στήλην σιδηράν, και ως τείχη χάλκινα» (Ιερ. 1/α’ 18). 
Η ζωή του Ιερεμία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευτυχισμένη. Λόγω 
της προφητικής του κλήσης θρήνησε, απορρίφθηκε μέχρι και που φυλα-
κίστηκε. Το χειρότερο όμως ήταν ότι αυτές οι θλίψεις έρχονταν από εκεί-
νους που ζητούσαν βοήθεια και ήθελαν να ακολουθήσουν το σωστό δρό-
μο. Έτσι, ο Ιερεμίας είδε – μέσα από την εμπειρία του – τι θα αντιμετώπι-
ζε ο Ιησούς εκατοντάδες χρόνια αργότερα. 
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Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 
 

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ 
 
Οι προφήτες, σύμφωνα με την κλήση τους, προστάτευαν το νόμο του 
Θεού. Υπερασπίζονταν τη διαθήκη και τις Δέκα Εντολές (Ιερ. 11/ια’ 2-6). 
Στο Μιχ. 3/γ’ 8 δίνεται μία σύνοψη του έργου των προφητών, «διά να α-
παγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασιν αυτού, και εις τον Ισραήλ την α-
μαρτίαν αυτού». Άλλωστε η αμαρτία εξ ορισμού έχει σχέση με το νόμο 
(δείτε Ρωμ. 7/ζ’ 7).  
Ποιο ήταν το μήνυμα των προφητών στο λαό; Με ποιον τρόπο αυτό το 
μήνυμα αφορά και εμάς σήμερα; Ησ. 1/α’ 19, Ιερ. 7/ζ’ 5-7, Ιεζ. 18/ιη’ 23. 
(Δείτε επίσης Ματθ. 3/γ’ 7-11.) 
………………….………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………… 
Η κρίση του Θεού δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά θα ερχόταν εάν δεν επέ-
στρεφαν από τις αμαρτίες τους. Ωστόσο, η αλλαγή δεν είναι εύκολη, ιδιαί-
τερα όταν οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να κάνουν το κακό. Και ποιος δεν 
έχει δει ανθρώπους που έχουν εξοικειωθεί, σε τρομακτικό σημείο, με το 
κακό; Σκοπός των προφητών ήταν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 
συνειδητοποιήσουν το κακό που προκαλούσαν οι αμαρτίες τους και να 
τους δείξουν τις συνέπειες που θα υπήρχαν εάν δεν απομακρύνονταν 
από αυτές. Φυσικά, αυτό το μήνυμα ήταν του Κυρίου, και όχι δικό τους. 
Οι προφήτες δεν αναφέρουν το πώς τους αποκαλύφθηκε ο Λόγος του 
Θεού. Υπήρχαν φορές που ο Θεός τους μιλούσε απευθείας, άλλες φορές 
που το Άγιο Πνεύμα εμφανιζόταν σε όνειρα ή σε οράματα, πιθανόν ως 
«ήχος λεπτού αέρος» (Α’ Βασ. 19/ιθ’ 12). Όπως και να τους δινόταν το 
μήνυμα, οι προφήτες είχαν μία αποστολή. Δεν καλούνταν να μεταδώσουν 
το θέλημα του Θεού μόνο στους απλούς ανθρώπους, αλλά όποτε χρεια-
ζόταν το μετέφεραν ενώπιον βασιλιάδων, αυτοκρατόρων και στρατιωτι-
κών. 
Αυτή η αποστολή ερχόταν με μεγάλη ευθύνη: εάν παρουσίαζαν την αλή-
θεια, υπήρχε ο κίνδυνος να θανατωθούν από αυτούς τους ισχυρούς αν-
θρώπους, από την άλλη, εάν δεν την παρουσίαζαν, είχαν να αντιμετωπί-
σουν την κρίση του Θεού. Το έργο του προφήτη είναι πολύ σπουδαίο, και 
από όσο γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, όσοι δέχτηκαν αυτό το έργο το 
έλαβαν πολύ σοβαρά. 
Πρέπει να μας χαροποιεί που τα μηνύματά τους εμπεριέχονται στην Αγία 
Γραφή. Υπό μία έννοια, τα λόγια τους ηχούν μέχρι και σήμερα. Το ερώ-
τημα σήμερα, είναι το ίδιο με την εποχή του Ιερεμία: Εμείς θα ακούσουμε; 
ΣΚΕΨΗ: Ποιο είναι το μήνυμα των προφητών, παρά τα χρόνια που πέρασαν, στον λαό 
του Θεού σήμερα; 
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Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 

H ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 

Διαβάστε Α’ Βασ. 1/α’ και 2/β’ 26. Για ποιο λόγο εξορίστηκε ο Αβιάθαρ 
στο σπίτι του στην Αναθώθ; 
……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Αφότου στερέωσε το θρόνο του, μετά τη σύγκρουση με τον Αδωνία, ο 
Σολομών απομάκρυνε τον Αβιάθαρ από τα καθήκοντα του ιερέα και εξο-
ρίζοντάς τον στην πόλη του την Αναθώθ – που όπως πιστεύεται βρισκό-
ταν βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Ο Χελκίας, πατέρας του Ιερεμία, 
ήταν μέλος της ιερατικής οικογένειας που ζούσε στην Αναθώθ. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν πως ο Ιερεμίας ήταν απόγονος του Αβιάθαρ. Όπως και να 
έχει, από το Ιερ. 1/α’ 1 ξέρουμε ότι ο προφήτης είχε σημαντική καταγωγή. 
Ο Κύριος άλλωστε κάλεσε διαφόρων τύπων ανθρώπων – βοσκούς, ρα-
βίνους, ψαράδες, ιερείς – για να γίνουν προφήτες Του. 
«Μέλος της λευιτικής ιεροσύνης, ο Ιερεμίας από παιδί μαθητεύθηκε στην 
αγία υπηρεσία. Στα ευτυχισμένα εκείνα χρόνια της προκατάρτισης ελάχι-
στα μπορούσε να σκεφθεί ότι εκ γενετής χειροτονήθηκε να γίνει ‘προφή-
της εις τα έθνη’. Γι’ αυτό, όταν έλαβε τη θεϊκή κλήση, καταλήφθηκε από 
ένα αίσθημα αναξιότητας. Αναφώνησε: ‘Ω Κύριε, ιδού δεν εξεύρω τι να 
λαλήσω διότι είμαι παιδίον’ (Ιερ. 1/α’ 5,6).» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 279. 
Οι ιερείς ήταν οι ηθικοί και πνευματικοί ηγέτες του έθνους και είχαν το 
σημαντικό ρόλο να κατευθύνουν την πνευματική ζωή του έθνους. Ορι-
σμένοι βρέθηκαν πιστοί στο έργο αυτό, άλλοι όμως καταχράστηκαν την 
εξουσία που τους δόθηκε με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. 
Όπως θα δούμε στο βιβλίο του Ιερεμία, ο προφήτης μίλησε σκληρά ενα-
ντίον των απίστων ιερέων, οι οποίοι βρέθηκαν ανάξιοι των ευθυνών και 
του έργου που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιο είναι το πνευματικό σας καθήκον, στην εκκλησία, στο σπίτι ή οπουδήποτε 
αλλού; Εάν ερχόταν κάποιος προφήτης να σας μιλήσει για τις ευθύνες σας, τι πιστεύετε 
ότι θα σας έλεγε; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 

Διαβάστε Ιερ. 1/α’ 1-5. Τι διαβάζουμε για την κλήση του Ιερεμία; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
Όπως και άλλοι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη (και ο Παύλος στην Και-
νή, δείτε Γαλ. 1/α’ 1, Ρωμ. 1/α’ 1), ο Ιερεμίας δεν προβληματίστηκε όσον 
αφορά το Ποιος τον κάλεσε. Είναι ξεκάθαρο σ’ αυτά τα εδάφια, όπως και 
σε όλο το βιβλίο, ότι τα λόγια που άκουσε ήταν «λόγος Κυρίου». Σίγουρα, 
αυτή του η πεποίθηση τον βοήθησε να συνεχίσει το έργο του παρά την 
έντονη αντίσταση, τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που αντιμετώπιζε. 
Η κλήση του Ιερεμία έγινε το 13

ο
 έτος της βασιλείας του Ιωσία, περίπου 

το 627 - 626 π.Χ. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία γέννησης του 
προφήτη ή την ηλικία του όταν ξεκίνησε την υπηρεσία του. Ο ίδιος ωστό-
σο, θεωρούσε τον εαυτό του παιδί γι’ αυτό το έργο. 
Διαβάστε Ιερ. 1/α’ 4,5. Τι ελπίδα και παρηγοριά παίρνουμε από αυτά τα 
λόγια; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
Ο Θεός επέλεξε τον Ιερεμία για προφήτη πριν ακόμη γεννηθεί. Τον ξεχώ-
ρισε από τη στιγμή της σύλληψής του για ένα ιδιαίτερο προφητικό έργο 
και τον αγίασε. Υπάρχει ένας ιερός και θρησκευτικός υπαινιγμός, κάτι 
που συνδέεται με την υπηρεσία του αγιαστηρίου. Είναι αλήθεια πως και ο 
όρος «αγιαστήριο» έχει κοινή ρίζα. Ο αγιασμός πρόκειται για κάτι ή κά-
ποιον που έχει ξεχωριστεί για άγιο σκοπό. Αυτό είχε σχεδιάσει ο Θεός για 
τον Ιερεμία πριν ακόμη γεννηθεί. Αυτά τα εδάφια δείχνουν την ικανότητα 
του Θεού να γνωρίζει το μέλλον. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Θεός γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Τι ελπίδα μάς δίνει αυτή η γνώση όταν 
βρισκόμαστε σε δοκιμασίες που δεν μπορούμε να αποφύγουμε; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
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Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 
 

ΑΠΡΟΘΥΜΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ 
 
Παρά την διαβεβαίωση του Κυρίου στον Ιερεμία ότι είχε επιλεχθεί από τον 
Ουρανό γι’ αυτήν την αποστολή, ο νέος, τρομοκρατήθηκε και δίστασε. 
Πιθανόν, η γνώση της κακής πνευματικής κατάστασης της εποχής του, 
καθώς και των όσων έπρεπε να γίνουν, έκαναν τον Ιερεμία να θέλει να 
αρνηθεί το έργο. 
Συγκρίνετε Ιερ. 1/α’ 6 με Ησ. 6/ς’ 5 και Έξ. 4/δ’ 10-15. Ποια κοινά στοιχεία 
υπάρχουν σ’ αυτά τα περιστατικά; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
Κανείς τους, για τους οποιοδήποτε λόγους, δεν ήθελε να αναλάβει το έρ-
γο που του ανατέθηκε. Πιθανόν αυτό να ήταν μία απαραίτητη προϋπόθε-
ση για το έργο ενός προφήτη: η αίσθηση της αναξιότητας για ένα τόσο 
σημαντικό έργο. Να είναι ένα φερέφωνο του Δημιουργού; Αναμφίβολα 
όλοι φοβήθηκαν την αποστολή, τουλάχιστον στην αρχή. 
Αξιοσημείωτη είναι η αρχική αντίδραση του Ιερεμία μετά το κάλεσμά του. 
Προφασίσθηκε αμέσως ανικανότητά στο να μιλάει καλά, όπως είχε κάνει 
και ο Μωυσής. Και ο Ησαΐας αναφέρθηκε στο στόμα και στα χείλη του. 
Ήξεραν πολύ καλά πως το κάλεσμά τους, πέρα από οτιδήποτε άλλο, σί-
γουρα θα είχε να κάνει με ομιλία. Θα λάβαιναν μηνύματα από τον Θεό και 
θα ήταν υπεύθυνοι για την διακήρυξή τους στους άλλους. Σε αντίθεση με 
σήμερα, όπου κάποιος μπορεί να αναρτήσει το μήνυμα σε μία ιστοσελίδα 
ή να το μεταφέρει γραπτώς, εκείνη την εποχή η επικοινωνία γινόταν κατά 
κύριο λόγο προφορικά. Φανταστείτε να στέκεστε μπροστά σε εχθρικούς 
ηγέτες ή ανυπάκουους ανθρώπους και να τους μεταφέρετε σκληρά λόγια 
επίπληξης ή προειδοποίησης! Η απροθυμία που έδειξαν οι προφήτες 
είναι κατανοητή.  
Διαβάστε Ιερ. 1/α’ 7-10. Ποια ήταν η απάντηση του Θεού προς τον Ιερε-
μία; Τι ελπίδα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την απάντηση, για 
οποιοδήποτε έργο πιστεύουμε ότι ο Θεός μάς έχει καλέσει να κάνουμε; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 
 

«ΒΑΚΤΗΡΙΑΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΝΗΝ» 
 

Ο προφήτης ως μάρτυρας του Θεού καλείται να μιλήσει εκ μέρους του 
Θεού χωρίς να πει δικά του λόγια. Ο Θεός δεν κάλεσε τον Ιερεμία να δώ-
σει λύσεις στα προβλήματα του έθνους ή να γίνει ένας χαρισματικός ηγέ-
της τον οποίο θα ακολουθούσαν τα πλήθη. Αποστολή του ήταν να μετα-
φέρει τα λόγια του Θεού στο λαό και στους ηγέτες. Η έμφαση δεν δίνεται 
στον άνθρωπο ή στην ανθρώπινη ικανότητα, αλλά στην κυριαρχία και τη 
δύναμη του Θεού. Ο προφήτης έπρεπε να στρέψει τους ανθρώπους στον 
Κύριο, ο Οποίος ήταν ο μόνος είχε τη λύση για τα προβλήματά τους. Το 
ίδιο φυσικά ισχύει και για μας σήμερα. 
Ποιο ήταν το πρώτο όραμα του Ιερεμία; (Δείτε Ιερ. 1/α’ 11-19). 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κεντρικό μήνυμα όλου του βιβλίου του 
Ιερεμία βρίσκεται στα εδάφια 11 και 12. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρω-
θεί. Μία μέρα όλοι θα δουν πως ό,τι είπε ο Θεός είχε πραγματοποιηθεί. Ο 
Θεός θέλει οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις αμαρτίες τους. Τους προ-
σφέρει χάρη και συγχώρηση, ωστόσο δεν αναγκάζει κανέναν να υπα-
κούσει και να θεραπευθεί. Εάν ο λαός Του δεν ανταποκριθεί, η κρίση και 
η τιμωρία Του θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς εκπληρώθηκαν τα 
λόγια Του στο βιβλίο του Ιερεμία κατά του Ισραήλ. 
Όπως βλέπουμε τα λόγια του Θεού δεν ήταν μόνο για τον λαό. Ο Κύριος 
απευθύνθηκε και στον Ιερεμία, προειδοποιώντας τον για την αντίσταση 
που θα συναντούσε. Ό,τι και να συνέβαινε, ο Ιερεμίας είχε τη διαβεβαίω-
ση του Θεού, «Εγώ είμαι μετά σου». Μία διαβεβαίωση που, όπως θα 
δούμε, την χρειαζόταν – όπως και όλοι μας άλλωστε. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 28/κη’ 20. Τι διαβεβαίωση βρίσκουμε στα λόγια αυτά για εμάς, 
στην εποχή που ζούμε; 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
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Παρασκευή 2 Οκτωβρίου        Δύση ηλίου: 19:08’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ο Μαρτίνος Λούθηρος έγραψε για τον προφήτη Ιερεμία, στην εισαγωγή 
του σχολιαστικού του για το ομώνυμο βιβλίο: «Ο Ιερεμίας ήταν ένας θλιμ-
μένος προφήτης που έζησε σε μία δύσκολη περίοδο, και η υπηρεσία του 
ήταν ιδιαίτερα απαιτητική μιας και αγωνιζόταν με οξύθυμους και δύσκο-
λους ανθρώπους. Προφανώς δεν βρήκε απήχηση επειδή οι εχθροί του 
γίνονταν ολοένα και πιο κακοί. Αρκετές φορές προσπάθησαν να τον σκο-
τώσουν. Ασκούσαν πάνω του ψυχολογική πίεση ενώ δεν ήταν λίγες και οι 
φορές που τον μαστίγωσαν. Παρόλα αυτά, έζησε και είδε την χώρα του 
να αιχμαλωτίζεται και τον λαό της να εξορίζεται.»  
«Σαράντα χρόνια θα στεκόταν ο Ιερεμίας μπροστά στο έθνος ως μάρτυ-
ρας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Σε μία εποχή απαράμιλλης απο-
στασίας, με τη ζωή και με το χαρακτήρα του θα χρησίμευε ως παράδειγ-
μα για τη λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Στις τρομερές πολιορκίες της 
Ιερουσαλήμ θα γινόταν το φερέφωνο του Κυρίου. Θα προανήγγειλε την 
πτώση του οίκου του Δαβίδ και την καταστροφή του ωραίου ναού που 
είχε οικοδομήσει ο Σολομών. Και όταν θα φυλακιζόταν για τα ατρόμητα  
προφητικά λόγια, θα εξακολουθούσε να μιλάει καθαρά, κτυπώντας την 
αμαρτία της ηγεσίας. Περιφρονημένος, μισούμενος, απορριμμένος από 
τους ανθρώπους, τελικά επρόκειτο να παραστεί μάρτυρας της κυριολε-
κτικής εκπλήρωσης της ίδιας της προφητείας του για την επικείμενη κα-
ταστροφή και να συμμετέχει στη θλίψη και στη συμφορά που θα ακολου-
θούσαν την καταστροφή της καταδικασμένης πόλης.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 
280. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ένα από τα πιο λυπηρά σημεία, κάτι που πρέπει όλοι να σκεφθούμε 

σοβαρά, είναι το γεγονός ότι ο Θεός προειδοποίησε τον Ιερεμία ότι θα 
συναντούσε σθεναρή αντίσταση από τους συμπατριώτες του. Διαβάστε 
Ιερ. 1/α’ 17-19. Ποιοι θα τον πολεμούσαν; Τι τρομερό δίδαγμα παίρ-
νουμε για τον εαυτό μας; Ποια είναι η συμπεριφορά μας προς τον προ-
φητικό λόγο, ιδιαίτερα όταν ακούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν; 
Πώς μας βοηθάει το παραπάνω απόσπασμα της Ε. Χουάιτ να δούμε 
την τρομερή αυτή αλήθεια, ότι εκείνοι που έπρεπε να φανερώνουν τον 
αληθινό Θεό στον κόσμο, ήταν εκείνοι που επιτέθηκαν στον προφήτη 
Του και πολέμησαν εναντίον του Κυρίου; (Δείτε επίσης Εκκλ. 1/α’ 9). 
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3 Οκτωβρίου – 9 Οκτωβρίου                              Σάββατο απόγευμα 

 
 

2. Η ΚΡΙΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Ισραήλ ήτο άγιος εις τον Κύριον, απαρχή των γεννημάτων αυ-
τού, πάντες οι κατατρώγοντες αυτόν ήσαν ένοχοι, κακόν ήλθεν επ’ αυτούς, λέγει Κύριος.» 
Ιερεμίας 2/β’ 3.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Κριτ. 2/β’ 1-15, Α’ Βασ. 
12/ιβ’ 26-31, Β’ Χρον. 33/λγ’ 9,10, Ιερ. 2/β’ 1-28, 5/ε’ 2,3. 
 
Η ανθρώπινη κατάσταση μετά την Πτώση, ήταν σε τέτοια κρίση που για 
να βγούμε από αυτήν χρειάστηκε η σταυρική θυσία του Ιησού. Η κρίση 
ήταν μεγάλη, δεδομένου των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή 
της. 
Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε πολλές ιστορίες που εξελίσσονταν εν μέσω 
κρίσιμων καταστάσεων, κάτι το οποίο βλέπουμε και στην εποχή του Ιερε-
μία, όπως και σήμερα. 
Ο λαός του Θεού αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, εσωτερικές και εξω-
τερικές. Δυστυχώς όμως, παρά την τρομερή στρατιωτική απειλή ξένων 
δυνάμεων, η μεγαλύτερη κρίση προερχόταν από μέσα. Όταν λέμε από 
μέσα δεν αναφερόμαστε μόνο στη διαφθορά της ηγεσίας και του ιερατεί-
ου, αλλά και στο ότι η καρδιά των ανθρώπων είχε σκληρύνει και διαβρω-
θεί τόσο πολύ από την αμαρτία και την αποστασία, που απέρριπταν τις 
προειδοποιήσεις του Θεού που θα τους είχαν σώσει από την καταστρο-
φή. 
Η αμαρτία από μόνη της είναι αρκετά κακή, όταν όμως αρνείσαι και να 
την αφήσεις, τότε πρόκειται για κρίση! 
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Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν στη Γη της Επαγγελίας, μετά από χρόνια πε-
ριπλάνησης στην έρημο, δεν άργησαν να εμφανιστούν προβλήματα. Με 
την εμφάνιση μίας νέας γενιάς που «δεν εγνώρισε τον Κύριον» (Κριτ. 2/β’ 
10), ξεκίνησε η πνευματική κρίση που από πολλές απόψεις επηρέασε το 
έθνος σε όλη του την πορεία. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που επηρέασε 
και τη Χριστιανική εκκλησία. 
Διαβάστε Κριτ. 2/β’ 1-15. Τι προκάλεσε την κρίση και πώς εκδηλώθηκε;  
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
Στο εδ. 11 διαβάζουμε: «Και έπραξαν οι υιοί Ισραήλ πονηρά ενώπιον του 
Κυρίου». Κάθε γενιά, η μία μετά την άλλη, απομακρυνόταν όλο και πε-
ρισσότερο από τον Θεό μέχρι που το έθνος κατέληξε να πράττει όλα όσα 
ο Θεός τους πρόσταξε να μην κάνουν. Εξαιτίας της αμαρτίας τους αντιμε-
τώπιζαν την μία κρίση μετά την άλλη, αλλά ακόμη και τότε ο Κύριος δεν 
τους εγκατέλειψε. Χρησιμοποίησε τους κριτές (Κριτ. 2/β’ 16), για να τους 
ελευθερώσει από τις θλίψεις τους. 
Μετά τους κριτές, το έθνος απόλαυσε μία περίοδο σχετικής ειρήνης και 
ευημερίας υπό την μοναρχία των βασιλέων Σαούλ, Δαβίδ και Σολομώντα, 
διάρκειας περίπου 100 χρόνων. Κατά τη βασιλεία του Δαβίδ και του Σο-
λομώντα αναπτύχθηκαν σε θρησκευτική δύναμη. 
Οι «καλές» εποχές ωστόσο δεν κράτησαν για πολύ. Μετά το θάνατο του 
Σολομώντα (περίπου το 931 π.Χ.), το έθνος χωρίστηκε σε δύο μέρη, στο 
Βόρειο – το βασίλειο του Ισραήλ, και στο Νότιο – το βασίλειο του Ιούδα. 
Μεγάλη ευθύνη γι’ αυτήν την κατάληξη είχε η κακή ηγεσία του Σολομώ-
ντα, ο οποίος – παρά τη σοφία του – έκανε πολλά λάθη. «Οι φυλές είχαν 
υποστεί μακρόχρονα θλιβερά αδικήματα εξαιτίας των καταπιεστικών μέ-
τρων του προηγούμενου κυβερνήτη τους. Η πολυδάπανη βασιλεία του 
Σολομώντα στο διάστημα της αποστασίας του τον είχε οδηγήσει να επι-
βάλει βαριά φορολογία στο λαό και να απαιτήσει σημαντική χειρωνακτική 
υπηρεσία.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 56. Τα πράγματα δεν επανήρθαν ποτέ ξα-
νά για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Έπραξαν όλα όσα ο Κύριος τούς είχε 
προειδοποιήσει να μην κάνουν, και έτσι θέρισαν τις θλιβερές συνέπειες. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εάν η επόμενη γενιά δεν έχει 
τις αξίες και τα πιστεύω των προηγούμενων γενεών. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως 
εκκλησία αυτό το πρόβλημα; Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τις αξίες μας στους επόμε-
νους; 
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Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 
 

ΤΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
 
Μετά τον διαχωρισμό του έθνους, τα πράγματα πήγαιναν από το κακό 
στο χειρότερο. Στο Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, ο βασιλιάς Ιεροβοάμ έ-
κανε κάποιες τρομερές, πνευματικά, επιλογές που είχαν μακροχρόνια 
επιρροή στο κακό. 
Διαβάστε Α’ Βασ. 12/ιβ’ 26-31. Τι μας δείχνει αυτή η περικοπή για το πώς 
μπορούν οι περιστάσεις να τυφλώσουν την κρίση μας; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Η ειδωλολατρική λατρεία που εισήγαγε ο βασιλιάς έθεσε το έθνος σε κα-
ταστροφική πορεία. «Η αποστασία που άρχισε με τη βασιλεία του Ιερο-
βοάμ, γινόταν όλο και χειρότερη μέχρις ότου κατέληξε στην ολοκληρωτική 
καταστροφή του βασιλείου του Ισραήλ.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 68. Το        
722 π.Χ. ο Σαλμανασάρ, βασιλιάς της Ασσυρίας, κατέστρεψε τη χώρα και 
εξόρισε τους κατοίκους της σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας του (δείτε 
Β’ Βασ. 17/ιζ’ 1-7). Δεν υπήρχε επιστροφή από την εξορία. 
Τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα στο Νότιο βασίλειο, τουλάχιστον για 
την ώρα. Ο Κύριος προσπάθησε να σώσει τον λαό από την καταστροφή, 
όπως έκανε και με το Βόρειο βασίλειο. Γι’ αυτούς η απειλή ερχόταν από 
τους Βαβυλώνιους. Δυστυχώς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ο Ιούδας είχε μία 
σειρά από βασιλείς που οδηγούσαν το έθνος σε μεγαλύτερη αποστασία. 
Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την ηγεσία ορισμένων βασιλέων του Ιού-
δα; Β’ Χρον. 33/λγ’ 9,10, 21-23, Β’ Βασ. 24/κδ’ 8,9,18,19. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Παρά την τρομερή ηγεσία, υπάρχουν πολλά προφητικά βιβλία στην Αγία 
Γραφή, συμπεριλαμβανομένου και του βιβλίου του Ιερεμία, όπου εμπερι-
έχονται προφητείες του Θεού προς το λαό Του, σε μία προσπάθεια να 
τους απομακρύνει από την αμαρτία και την αποστασία που βρισκόταν 
στην καρδιά τους ως έθνος. Ο Κύριος δεν θα εγκατέλειπε το λαό Του χω-
ρίς πρώτα να τους δώσει το χρόνο και την ευκαιρία να εγκαταλείψουν τις 
άνομες οδούς τους και να αποφύγουν έτσι την καταστροφή που ή αμαρ-
τία τους, αναπόφευκτα, θα έφερνε. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι αδύνατο να δει κάποιος τον εαυτό του αντικειμενικά. Γιατί θα πρέπει, 
επομένως, να εξετάζουμε συνεχώς τη ζωή μας με γνώμονα την Αγία Γραφή; Ποιες άλλες 
σταθερές έχουμε;  
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Τρίτη 6 Οκτωβρίου 
 

ΔΥΟ ΚΑΚΑ 
 
Σε αυτήν την κατάσταση ο νεαρός Ιερεμίας ξεκίνησε την προφητική του 
διακονία. «Ο λόγος του Κυρίου» ήρθε σ’ αυτόν και τον κήρυξε με την ελ-
πίδα ότι οι άνθρωποι που θα τον άκουγαν θα απέφευγαν την επερχόμενη 
καταστροφή. 
Διαβάστε Ιερ. 2/β’ 1-28 και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
Τι υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός στο λαό όταν ήταν ακόμη πιστοί; (Δείτε 
εδ. 2,3.) 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Τι αμαρτία έκαναν οι ιερείς, οι ποιμένες, και οι προφήτες; (Δείτε εδ. 8.) 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Με ποιους τρομερούς τρόπους αυταπατόνταν οι άνθρωποι όσον αφορά 
την πραγματική τους πνευματική κατάσταση; (Δείτε εδ. 23,24.) 
….…….…………………………………………………………………………… 
….…….…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Παρότι το έθνος είχε κάποιες πνευματικές μεταρρυθμίσεις κατά την βασί-
λεια του Εζεκία και του Ιωσία, ο λαός επέστρεψε στις παλιές του συνήθει-
ες και έπεσε σε χειρότερη αποστασία. Όπως και σε όλη του την υπηρεσί-
α, ο Ιερεμίας δεν μίλησε αόριστα για το τι συνέβαινε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα λόγια του στον Ιερ. 2/β’ 13. Ο λαός είχε διαπράξει δύο 
κακά: Αρνήθηκαν τον Κύριο, την πηγή των ζωντανών νερών και, ως απο-
τέλεσμα, έσκαψαν λάκκους «συντετριμμένους» οι οποίοι, όπως ήταν φυ-
σικό, δεν μπορούσαν να κρατήσουν μέσα τους νερό. Με άλλα λόγια, ε-
πειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο, τα έχασαν όλα. Αυτά τα λόγια αποκτούν 
περισσότερη ουσία υπό το φως των λόγων του Ιησού στο Ιωάν. 4/δ’ 10. 
ΣΚΕΨΗ: Στο Ιερ. 2/β’ 5 ο Κύριος λέει ότι ο λαός περπάτησε «οπίσω της ματαιότητος» και 
ως αποτέλεσμα «εματαιώθησαν». Η «ματαιότητα» είναι μία λέξη που συναντάμε αρκετά 
στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, και συχνά μεταφράζεται ως «ατμός» ή «ανάσα». Πώς το να 
ασχολούμαστε με μάταια πράγματα μας κάνει μάταιους; Πώς αυτή η έννοια μας βοηθάει 
να καταλάβουμε εκείνους που, κατά καιρούς, αισθάνονται τη ζωή τους ανούσια ή μάταιη; 
Τι μπορούμε να τους πούμε; 
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Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 
 

Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 
 

Το πολιτικό παρασκήνιο που διαμόρφωσε η υπηρεσία του Ιερεμία, έχει 
ως ένα σημείο χαθεί στην ιστορία. Δεν έχουμε δηλαδή στη διάθεσή μας 
πολλές λεπτομέρειες. Στην Αγία Γραφή όμως (και με τα αρχαιολογικά 
ευρήματα) έχουμε αρκετές πληροφορίες για την γενική εικόνα που επι-
κρατούσε. Παρότι από ανθρώπινη πλευρά τα πράγματα έδειχναν πως 
δεν υπήρχε κανένας έλεγχος καθώς αυτά τα έθνη μάχονταν για εδάφη, 
δύναμη, και εξουσία, η Αγία Γραφή μας διδάσκει κάτι διαφορετικό. 
Διαβάστε Ιερ. 27/κζ’ 6. Τι βλέπουμε εδώ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
Το μικρό βασίλειο του Ιούδα στα πρώτα χρόνια της διακονίας του Ιερεμία 
βρισκόταν σε πόλεμο με την Βαβυλώνα, την Αίγυπτο και την εξασθενημέ-
νη Ασσυρία. Με την πτώση της Ασσυριακής αυτοκρατορίας το 7

ο
 αι. π.Χ., 

η Αίγυπτος προσπάθησε να ανακτήσει δυνάμεις και την κυριαρχία της 
στην περιοχή. Ωστόσο, στη μάχη του Χαρκεμίς το 605 π.Χ., η Αίγυπτος 
συνθλίφθηκε από την Βαβυλώνα που έγινε η νέα παγκόσμια δύναμη. 
Αυτή η νέα δύναμη υπέταξε τον Ιούδα. Ο Ιωακείμ, βασιλιάς του Ιούδα, θα 
μπορούσε να σταθμίσει την κατάσταση δηλώνοντας υποταγή στον Βαβυ-
λώνιο βασιλιά. Πολλοί όμως στην χώρα δεν ήθελαν να συμβεί αυτό. Ήθε-
λαν να αγωνιστούν και να ελευθερωθούν από τους Βαβυλώνιους, παρότι 
δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Απεναντίας, ο Θεός χρησιμοποίησε 
τους Βαβυλώνιους για να τιμωρήσει το έθνος για την αποστασία του. 
Διαβάστε Ιερ. 25/κε’ 8-12. Ποιο ήταν το μήνυμα του Ιερεμία στον λαό του 
Ιούδα; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Επανειλημμένως ο Ιερεμίας προειδοποιούσε τον λαό για το τι θα συνέ-
βαινε εξαιτίας των αμαρτιών τους, και όμως οι περισσότεροι πολιτικοί και 
θρησκευτικοί ηγέτες αρνούνταν να ακούσουν τις προειδοποιήσεις. Πί-
στευαν εκείνο που ήθελαν να πιστεύουν, ότι δηλαδή ο Κύριος θα τους 
ελευθέρωνε. Άλλωστε, δεν ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού; 
ΣΚΕΨΗ: Υπήρχε ποτέ κάτι το οποίο αν και ήταν ολοφάνερα λάθος επιμένατε να θέλετε 
να το πιστεύετε; Τι μάθατε από αυτή σας την εμπειρία ώστε να μην την επαναλάβετε; 
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Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 
 

ΨΕΥΔΕΙΣ ΟΡΚΟΙ 
 

Στο Ιερ. 5/ε’ 1 ο Κύριος λέει στον λαό: «Περιέλθετε εν ταις οδοίς… και 
ζητήσατε εν ταις πλατείαις αυτής, εάν δύνασθε να εύρητε άνθρωπον, εάν 
υπάρχη ο ποιών κρίσιν, ο ζητών αλήθειαν, και θέλω συγχωρήσει εις αυ-
την (την Ιερουσαλήμ)». Αυτό μας θυμίζει δύο ιστορίες. Η μία έχει να κάνει 
με τον Έλληνα φιλόσοφο του 4

ου
 αι. τον Διογένη, ο οποίος σύμφωνα με 

τον θρύλο περπατούσε με ένα φανάρι την ημέρα στην αγορά για να βρει 
έναν ειλικρινή άνθρωπο. Η άλλη ιστορία, για την οποία είμαστε σίγουροι 
ότι είναι αληθινή, είναι όταν ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ και του είπε ότι 
εάν έβρισκε 50 δίκαιους (σταδιακά ο αριθμός μειώθηκε στους 10), δεν θα 
κατέστρεφε τα Σόδομα και τα Γόμορρα. 
Εκείνο το οποίο ο Κύριος ήθελε να δείξει μέσω του δούλου Του Ιερεμία 
ήταν το μέγεθος της αποστασίας και της αμαρτίας του λαού Του. Δεν υ-
πήρχε κανένας δίκαιος και αναζητητής της αλήθειας.  
Διαβάστε Ιερ. 5/ε’ 2,3. Πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα; (Δείτε Λευιτ. 
19/ιθ’ 12.) 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Αυτά τα εδάφια αγγίζουν ένα σημείο που συναντάμε σε όλο το βιβλίο. 
Όσο αμαρτωλό κι αν ήταν το έθνος, πολλοί πίστευαν ότι ήταν πιστοί και 
ακολουθούσαν τον Κύριο! Επικαλούνταν το όνομά Του με «ψευτιά» και 
όχι «εν αληθεία, εν κρίσει, και εν δικαιοσύνη» (Ιερ. 4/δ’ 2), όπως ο Κύριος 
τους είχε προστάξει. Δεν υπάκουσαν στην προειδοποίηση του Θεού, και 
συνέχισαν τη ζωή και τις θρησκευτικές τους συνήθειες σαν να ήταν όλα 
εντάξει στη σχέση τους με τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν 
ήταν εντάξει. 
Το μέγεθος της αυταπάτης τους φαίνεται στο Ιερ. 7/ζ’ 4 όπου ο λαός έ-
βρισκε ψεύτικη παρηγοριά στα λόγια, «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του 
Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος», σαν ο ναός να ήταν ό,τι χρειάζο-
νταν για να βεβαιωθούν ότι όλα πάνε καλά. Άλλο είναι το να ξέρεις ότι 
βρίσκεσαι σε κρίση, και άλλο το να είσαι σε κρίση και να μην το ξέρεις, 
αυτό είναι ακόμη χειρότερο. 
ΣΚΕΨΗ: Σύμφωνα με την αλήθεια που έχουμε ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, 
πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα πέσουμε στην παγίδα να πιστέψουμε ότι η 
αποστολή μας αρκεί για να μας σώσει; 
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Παρασκευή 9 Οκτωβρίου        Δύση ηλίου: 18:58’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 
«Δεν θέλετε κάμνει κατά πάντα όσα ημείς κάμνομεν ενταύθα σήμερον, 
έκαστος ό,τι φανή αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού» (Δευτ. 12/ιβ’ 8). 
«Όταν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτ-
της πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, 
να πράττης το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου» (Δευτ. 13/ιγ’ 18). 
«Κατ’ εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύς εν τω Ισραήλ, έκαστος έπρα-
τεν ό,τι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν» (Κριτ. 17/ιζ’ 6, 21/κα’ 25). 
Μία σημαντική αντίθεση παρουσιάζεται σ’ αυτά τα εδάφια, ιδιαίτερα στην 
εποχή μας που δεν αρέσει στους ανθρώπους να τους λένε τι να κάνουν ή 
ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε μία 
διακριτή διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων που επικρατούν. Στη μία, οι 
άνθρωποι κάνουν ό,τι θεωρούν ότι είναι σωστό στα δικά τους μάτια, ενώ 
στην άλλη, οι άνθρωποι κάνουν εκείνο που είναι σωστό «στα μάτια Κυρί-
ου του Θεού τους». Το πρόβλημα με την πρώτη περίπτωση είναι ότι 
πολλές φορές εκείνο που κάποιος θεωρεί σωστό, είναι λάθος για τον 
Θεό. Γι’ αυτό πρέπει να τα υποτάσσουμε όλα, ακόμη και τη συνείδησή 
μας, στον Λόγο του Θεού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Αναφέρετε ορισμένα παραδείγματα «καλών» ανθρώπων που έκαναν 

κακά πράγματα, πιστεύοντας ότι έκαναν το σωστό. Πολλές κοινωνίες 
σήμερα κοιτάζουν με τρόμο το παρελθόν βλέποντας τις συνήθειες άλ-
λων εποχών. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από το παρελθόν για το πό-
σο πρέπει να υποτασσόμαστε στις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, αλλά 
και να είμαστε προσεκτικοί στο πώς τις ερμηνεύουμε; Αυτό είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια από 
τα «κακά» πράγματα έγιναν από ανθρώπους που πίστευαν ότι μπο-
ρούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους μέσα από την Αγία Γραφή. Τι 
μας δείχνει αυτό για το πόσο βασικές και θεμελιώδεις πρέπει να είναι 
στα πιστεύω μας οι Δέκα Εντολές;  

2.  Καθώς μελετούμε τον Ιερεμία αυτήν την τριμηνία, πρέπει να έχουμε 
κατά νου ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν 
εντάξει με τον Θεό. Τι ήταν εκείνο που τους οδήγησε στην αυταπάτη; Τι 
μήνυμα υπάρχει για μας σήμερα; 
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10 Οκτωβρίου – 16 Οκτωβρίου                            Σάββατο απόγευμα 

 

3. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙΣ  
ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έκρινε την κρίσιν του πτωχού και του πένητος, και τότε ευημέρει. 
Δεν ήτο τούτο να με γνωρίζη; Λέγει Κύριος.» Ιερεμίας 22/κβ’ 16. 
 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Χρον. 34/λδ’, Ιερ. 
22/κβ’ 1-19, 29/κθ’ 1-14, Β’ Χρον. 36/λς’ 11-14, Ιερ. 23/κγ’ 2-8. 
 
Ο γνωστός Ρώσος συγγραφέας Ντοστογιέφσκι, πέρασε πολλά χρόνια 
στη φυλακή της Σιβερίας λόγω υπονομευτικών πολιτικών δραστηριοτή-
των. Αργότερα, όταν έγραψε γι’ αυτή του την εμπειρία, αναφέρθηκε στην 
έλλειψη μετανοίας κάποιων συγκρατούμενων του για την άσχημη συμπε-
ριφορά τους. «Μέσα σ’ όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν είδα κάποιο ίχνος 
μεταμέλειας για τα εγκλήματά τους, και μάλιστα, στην πλειοψηφία τους, 
πίστευαν πως είχαν και απόλυτο δίκιο.» Joseph Frank, Dostoevsky, the 
Years of Ordeal, 1850-1859, σ. 95. 
Ο Ντοστογιέφσκι πιθανότατα θα έλεγε ακριβώς τα ίδια και για τους πέντε 
βασιλείς του Ιούδα, με εξαίρεση τον Ιωσία, οι οποίοι βασίλεψαν την περί-
οδο της υπηρεσίας του Ιερεμία. Ο ένας μετά τον άλλον, αυτοί οι άνδρες 
φαινόταν εντελώς αμετανόητοι για τις πράξεις τους, παρότι ήταν ξεκάθα-
ρο πως οι ενέργειες τους έφερναν όλες αυτές τις καταστροφές για τις ο-
ποίες ο Κύριος τους προειδοποίησε μέσω του Ιερεμία. 
Ο Θεός δεν είχε σκοπό να δώσει στο λαό Ισραήλ βασιλιά, και στη μελέτη 
μας θα δούμε το γιατί. Επίσης, θα δούμε και την έντονη ψυχολογική πίε-
ση που αντιμετώπισε ο δύστυχος Ιερεμίας στα χρόνια της υπηρεσίας του, 
η οποία δεν εκτιμήθηκε. 
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Κυριακή 11 Οκτωβρίου 
 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ 
 

Ο Ιωσίας ήταν ο δέκατος έκτος βασιλιάς στο βασίλειο του Ιούδα και κυ-
βέρνησε το 640-609 π.Χ. Έγινε βασιλιάς σε ηλικία οκτώ ετών, μετά από 
πολλά χρόνια ηθικής και πνευματικής κατάπτωσης υπό την ηγεσία του 
πατέρα του (Αμών) και του παππού του (Μανασσή), δύο από τους χειρό-
τερους βασιλείς του Ιούδα. Η διακυβέρνηση του Ιωσία διήρκησε τριάντα 
ένα χρόνια. Σε αντίθεση με τους προγόνους του, ο Ιωσίας «έπραξε το 
ευθές ενώπιον του Κυρίου» (Β’ Βασ. 22/κβ’ 2), παρά το ενάντιο σ’ αυτόν 
περιβάλλον. 
«Γόνος ενός ασεβούς βασιλιά, τριγυρισμένος από πειρασμούς να ακο-
λουθήσει τα βήματα του πατέρα του, με λιγοστούς μόνο συμβούλους που 
να τον ενθαρρύνουν να πράξει το σωστό, ο Ιωσίας μολαταύτα ήταν πι-
στός στο Θεό του Ισραήλ. Προειδοποιημένος από τα λάθη των προηγου-
μένων γενεών, διάλεξε να κάνει το σωστό, αντί να κατεβεί στο χαμηλό 
επίπεδο της αμαρτίας και της εξαχρείωσης όπου ο πατέρας και ο παπ-
πούς του είχαν πέσει. ‘Δεν εξέκλινεν αριστερά ή δεξιά’. Ως μέλλων να κα-
ταλάβει μία θέση εμπιστευτική, αποφάσισε να υπακούσει στη νουθεσία 
που είχε δοθεί για την καθοδήγηση των ηγετών του Ισραήλ, και η υπακοή 
του κατέστησε δυνατό στο Θεό να τον χρησιμοποιήσει ως σκεύος τιμής.» 
Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 263.  
Διαβάστε Β’ Χρον. 34/λδ’. Ποια ήταν τα στοιχεία της μεταρρύθμισης του 
Ιωσία και γιατί αυτά πρέπει να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια πνευματι-
κής μεταρρύθμισης, είτε συλλογικής είτε προσωπικής; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Η μεταρρύθμιση του Ιωσία είχε δύο βασικά στοιχεία: Πρώτον, απέβαλλε, 
όσο ήταν εφικτό, οτιδήποτε σχετικό με την ειδωλολατρία. Δηλαδή, προ-
σπάθησε να απομακρύνει όλες αυτές τις αχρείες ιεροτελεστίες που γίνο-
νταν στο έθνος. Αυτό ωστόσο ήταν το πρώτο βήμα. Η απουσία του κα-
κού ή των ανάρμοστων τελετών δεν εγγυάται την εμφάνιση του καλού. 
Δεύτερον, μετά την ανάγνωση του βιβλίου του νόμου, ο βασιλιάς έκανε 
μία διαθήκη με τον Κύριο, «να φυλάττη τας εντολάς αυτού, και τα μαρτύ-
ρια αυτού, και τα διατάγματα αυτού, εξ’ όλης αυτού της καρδίας, και εξ’ 
όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελή τους λόγους της διαθήκης τους 
γεγραμμένους εν τω βιβλίω τούτο» (Β’ Χρον. 34/λδ’ 31). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Χρον. 34/λδ’ 32,33. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για τη δύναμη του 
καλού παραδείγματος, ιδιαίτερα σε άτομα σε θέση ισχύος και μεγάλης επιρροής; Σκε-
φτείτε: Πώς επηρεάζετε τους άλλους με τα λόγια και τις πράξεις σας; 
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Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 
 

ΙΩΑΧΑΖ ΚΑΙ ΙΩΑΚΕΙΜ: ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ 
 
Ο Ιωάχαζ (ή αλλιώς και Σαλούμ) ήταν 23 ετών όταν διαδέχθηκε τον πα-
τέρα του στον θρόνο. Η βασιλεία του διήρκησε μόνο τρεις μήνες. Ο Φα-
ραώ τον αντικατέστησε με τον αδερφό του επειδή ο Ιωάχαζ δεν ήταν συ-
μπαθής στους Αιγυπτίους. Ο Ιωάχαζ μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο όπου 
και πέθανε. (Δείτε Β’ Χρον. 36/λς’ 4, Β’ Βασ. 23/κγ’ 31-34). 
Ο βασιλιάς που διαδέχθηκε τον Ιωάχαζ ήταν ο Ιωακείμ και βασίλεψε με-
ταξύ 609-598 π.Χ. Ήταν γιος του Ιωσία. Όταν ο Ναβουχοδονόσορ κυρίε-
ψε την Ιερουσαλήμ, ο Ιωακείμ μεταφέρθηκε στην Βαβυλώνα μαζί με τα 
σκεύη του ναού. Για μία ακόμη φορά ο Ιερεμίας προειδοποίησε τον λαό 
πως ο νέος βασιλιάς τούς είχε οδηγήσει σε λάθος μονοπάτι. 
Διαβάστε Ιερ. 22/κβ’ 1-19. Ποια ζητήματα με τον Ιωακείμ προκάλεσαν 
αυτήν την έντονη επίπληξη του Κυρίου; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
Ο Κύριος, μέσω του Ιερεμία, χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για αυτόν τον 
διεφθαρμένο κυβερνήτη. Ο Ιωακείμ ήταν ένας τυραννικός και άπληστος 
βασιλιάς που επέβαλλε βαριά φορολογία στο λαό (δείτε Β’ Βασ. 23/κγ’ 
35) προκειμένου να πληρώνει τους Αιγύπτιους. Και το χειρότερο, εξανά-
γκαζε τους ανθρώπους να εργάζονται στο παλάτι, περιφρονώντας τον 
Νόμο που τόνιζε ξεκάθαρα ότι έπρεπε να πληρώνονται για την εργασία 
τους: «Δεν θέλεις αδικήσει τον πλησίον σου, ουδέ θέλεις αρπάσει. Δεν 
θέλει διανυκτερεύσει ο μισθός του μισθωτού μετά σου έως πρωί» (Λευιτ. 
19/ιθ’ 13). Επίσης, σε αντίθεση με τον Ιωσία τον πατέρα του, ο Ιωακείμ 
επέτρεψε την εξάπλωση των ειδωλολατρικών ιεροτελεστιών στον Ιούδα. 
Το Ιερ. 22/κβ’ 16 είναι ένα πολύ δυνατό εδάφιο. Συγκρίνοντας τον Ιωακείμ 
με τον πατέρα του Ιωσία, ο Κύριος του λέει: «Έκρινε την κρίσιν του πτω-
χού και του πένητος, και τότε ευημέρει. Δεν ήτο τούτο να με γνωρίζη;» Με 
άλλα λόγια, η αληθινή γνώση για τον Θεό προέρχεται από το πώς συ-
μπεριφερόμαστε σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Προκύπτει όταν βοηθά-
με εκείνους που δεν μπορούν να μας το ανταποδώσουν. Και εδώ βλέ-
πουμε, όπως και σ’ όλη την Αγία Γραφή, το ενδιαφέρον του Κυρίου για 
τους φτωχούς και τους αβοήθητους, και την υποχρέωσή μας να τους βο-
ηθήσουμε. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς κατανοείται το ότι η βοήθεια που προσφέρουμε στους φτωχούς και ανή-
μπορους έχει να κάνει με το πόσο καλά γνωρίζουμε τον Κύριο; 
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Τρίτη 13 Οκτωβρίου 
 

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΧΕΙΝ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑ 
 
Ο δέκατος ένατος βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωαχείν, γιος του Ιωακείμ. 
Βασίλεψε στο θρόνο του Δαβίδ μόνο για τρεισήμισι μήνες. Το 598 π.Χ. ο 
Ναβουχοδονόσορ ήρθε με τα στρατεύματά του στην Ιερουσαλήμ και συ-
νέλαβε τον δεκαοχτάχρονο βασιλιά, τη μητέρα και τις συζύγους του και 
πολλούς άλλους ως αιχμαλώτους. Το 561 π.Χ. στο τριακοστό έβδομο 
έτος της μετοικεσίας του Ιωαχείν στη Βαβυλώνα, ο Ευείλ-μερωδάχ βασι-
λιάς της Βαβυλώνας έδειξε έλεος στον Ιωαχείν. Του έδωσε το δικαίωμα 
να τρώει από το τραπέζι του βασιλιά και να φοράει βασιλικά ενδύματα. 
(Δείτε Β’ Βασ. 25/κε’ 27-30, Ιερ. 52/νβ’ 31-34.) Οι γιοί του ήταν μαζί του 
στην Βαβυλώνα, ωστόσο, σύμφωνα με την προφητεία του Ιερεμία, δεν θα 
μπορούσαν να λάβουν τον θρόνο του Δαβίδ. 
Διαβάστε Ιερ. 29/κθ’ 1-14 τα λόγια του Κυρίου μέσω του Ιερεμία μετά την 
αιχμαλωσία του βασιλιά Ιωαχείν και της οικογένειάς του. Ακόμη και μέσα 
στην τραγωδία, πώς βλέπουμε την χάρη και την αγάπη του Θεού; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ένα από τα πιο γνωστά εδάφια της Αγίας Γραφής είναι το: «Διότι εγώ 
γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, 
βουλάς ειρήνης, και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμε-
νον τέλος» (Ιερ. 29/κθ’ 11). Εδώ ο Κύριος μιλάει, μέσω του Ιερεμία, στους 
αιχμαλώτους του Ιούδα που είδαν τη ζωή τους να καταστρέφεται από 
τους Βαβυλώνιους κατακτητές. Ωστόσο, ακόμη και τότε, όσο άσχημη κι 
αν ήταν η κατάστασή τους, ο Κύριος ήθελε να ξέρουν πως ακόμη τους 
αγαπούσε και το μόνο που ήθελε ήταν το καλό τους. Σίγουρα, δεδομένου 
των τρομερών καταστάσεων, θα πρέπει να χάρηκαν μ’ αυτές τις ελπιδο-
φόρες υποσχέσεις. Έτσι, παρά τις δριμείς προειδοποιήσεις και απειλές, ο 
λαός είχε την υπόσχεση για «το προσδοκώμενον τέλος». Πόσο σημαντι-
κή ήταν για εκείνους μία τέτοια διαβεβαίωση! 
ΣΚΕΨΗ: Το «προσδοκώμενο τέλος»; Ποιες υποσχέσεις του Κυρίου μπορείτε να επικα-
λεστείτε για να έχετε τώρα το «προσδοκώμενο τέλος», ανεξαρτήτου της κατάστασής σας; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 
 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ 
 
Διαβάστε Β’ Χρον. 36/λς’ 11-14. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για τον τελευ-
ταίο βασιλιά του Ιούδα πριν την τελική καταστροφή του έθνους; Ποιες 
αρχές της πνευματικής αποστασίας αποκαλύπτονται σ’ αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Σεδεκίας (ή αλλιώς Ματθανίας) καταστάθηκε βασιλιάς από τον Ναβου-
χοδονόσορ σε ηλικία 21 ετών. Δυστυχώς, όπως διαβάζουμε, δεν έμαθε 
από τα λάθη του παρελθόντος, και οδήγησε το έθνος σε ακόμη μεγαλύ-
τερη συμφορά. 
Στο Β’ Χρον. 36/λς’ 14 αναφέρεται το μέγεθος της αποστασίας τους. Με-
ταξύ όλου του κακού που υπήρχε κατά την ηγεσία του Σεδεκία, αναφέρε-
ται και ότι ο λαός έκανε «κατά πάντα τα βδελύγματα των εθνών». 
Εκατοντάδες χρόνια μετά την Έξοδο, ο λαός της διαθήκης που προορί-
στηκε να είναι το φως στα γύρω έθνη (Δευτ. 4/δ’ 5-8), επηρεάστηκε από 
αυτά και τις θρησκείες τους και κατέληξε να κάνει «κατά πάντα τα βδε-
λύγματα των εθνών». Μήπως εδώ υπάρχει κάποιο μήνυμα και για εμάς; 
Διαβάστε Ιερ. 38/λη’ 14-18. Τι ρώτησε ο βασιλιάς τον Ιερεμία, και γιατί; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Κύριος είχε πει πολλές φορές ξεκάθαρα πως θα υποτάσσονταν το έ-
θνος στην ηγεμονία της Βαβυλώνας και ότι αυτή θα ήταν και η τιμωρία 
της ανομίας τους. Ο Σεδεκίας, ωστόσο, αρνήθηκε να ακούσει και προχώ-
ρησε σε στρατιωτική συμμαχία εναντίον του Ναβουχοδονόσορ. Ο λαός 
στήριζε την ελπίδα του για νίκη στον Αιγυπτιακό στρατό. Αλλά ο Ναβου-
χοδονόσορ νίκησε τον στρατό του Φαραώ το 597 π.Χ. Αυτή η ήττα 
σφράγισε την κατάληξη της Ιερουσαλήμ και του Ιουδαϊκού έθνους. Είχαν 
απορρίψει όλες τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν για μετάνοια, μεταρρύθ-
μιση και αναζωπύρωση. 
ΣΚΕΨΗ: Ως εκκλησία έχουμε την αποστολή να διακηρύξουμε ένα μήνυμα στον κόσμο 
που κανείς άλλος δεν διακηρύττει. Μοιάζουμε σε πολλά με τον λαό του Ιούδα. Τι μπο-
ρούμε να διδαχθούμε από την ιστορία του, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη; 
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Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 
 

ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 
Τι συνέβη στον Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ μετά την απόρριψη του Θεϊ-
κού μηνύματος; Ιερ. 39/λθ’ 8,9. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
Όλα όσα ο Θεός τούς προειδοποίησε ότι θα συμβούν, συνέβησαν. Όσο 
και αν δεν ήθελαν να πιστέψουν στις προειδοποιήσεις, πίστεψαν αναπό-
φευκτα όταν όλα πραγματοποιήθηκαν. Και ποιος από μας δεν έχει βιώσει 
κάτι παρόμοιο; Προειδοποιούμαστε από τον Κύριο να μην κάνουμε κάτι 
γιατί θα υπάρχουν συνέπειες, αλλά εμείς ούτως ή άλλως το κάνουμε και 
μετά βλέπουμε τις συνέπειες για τις οποίες είχαμε προειδοποιηθεί.  
Τι μήνυμα βρίσκουμε στο Ιερ. 23/κγ’ 2-8; Τι ελπίδα δίνεται στους ανθρώ-
πους; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Από ανθρώπινη πλευρά όλα έδειχναν χαμένα: Το έθνος ερημώθηκε, ο 
ναός καταστράφηκε, οι ηγέτες αιχμαλωτίσθηκαν. Το Ιουδαϊκό έθνος έ-
πρεπε να είχε εξαφανισθεί από την ιστορία, όπως συνέβη σε τόσα άλλα 
έθνη που πέρασαν τα ίδια. Όμως όπως βλέπουμε στον Ιερεμία ο Κύριος 
είχε άλλα σχέδια. Τους έδωσε την ελπίδα ότι δεν είχαν όλα χαθεί, ότι θα 
υπήρχε ένα υπόλοιπο που θα επέστρεφε και ότι οι υποσχέσεις που τους 
είχε δώσει, θα πραγματοποιούνταν όλες. Έτσι, μαζί με τις προειδοποιή-
σεις για αφανισμό και καταστροφή, οι προφήτες έδιναν στους ανθρώπους 
και την μοναδική τους ελπίδα. 
«Τα μαύρα χρόνια της καταστροφής και του θανάτου που χαρακτήρισαν 
το τέλος του βασιλείου του Ιούδα, θα είχαν φέρει την απόγνωση και στην 
πιο θαρραλέα καρδιά, αν δεν υπήρχε η ενθάρρυνση που περιέχουν οι 
προφητείες των απεσταλμένων του Θεού. Με τον Ιερεμία στην Ιερουσα-
λήμ, με το Δανιήλ στη βαβυλωνιακή αυλή, με τον Ιεζεκιήλ στον ποταμό 
Χεβάρ, ευσπλαχνικά ο Κύριος κατέστησε σαφή την αιώνια πρόθεσή Του 
και διαβεβαίωσε την προθυμία Του να εκπληρώσει για τον εκλεκτό λαό 
Του τις προφητείες τις καταχωρημένες στα γραπτά του Μωυσή. Εκείνο 
που είπε ότι θα έκανε για όσους έμεναν πιστοί σ’ Αυτόν, θα το πραγμα-
τοποιούσε οπωσδήποτε, ‘διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένο-
ντος εις τον αιώνα.’ (Α’ Πέτρ. 1/α’ 23).» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 319. 
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Παρασκευή 16 Οκτωβρίου                      Δύση ηλίου: 18:48’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 

«Στα τελευταία χρόνια της αποστασίας του Ιούδα οι νουθεσίες των προ-
φητών ελάχιστη φαινόταν να έχουν σημασία, και όταν τα στρατεύματα 
των Χαλδαίων ήρθαν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ την τρίτη και τε-
λευταία φορά, οι ελπίδες κατέρρευσαν στην κάθε καρδιά. Ο Ιερεμίας είχε 
προείπει την ολοσχερή καταστροφή, και εξαιτίας της επιμονής του να 
παραδοθούν, ρίχθηκε τελικά στη φυλακή. Ο Θεός όμως δεν εγκατέλειψε 
στην απογοήτευση το πιστό υπόλοιπο που απέμεινε στην πόλη. Και όταν 
ακόμη ο Ιερεμίας κρατείτο κάτω από αυστηρή επιτήρηση από εκείνους 
που χλεύαζαν τα μηνύματά του, είχε δεχθεί καινούριες αποκαλύψεις σχε-
τικά με την προθυμία του Ουρανού στο να συγχωρεί και να σώζει. Οι α-
ποκαλύψεις αυτές υπήρξαν μία ανεξάντλητη πηγή παρηγοριάς για την 
εκκλησία του Θεού από εκείνες τις ημέρες μέχρι σήμερα.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. 
σ. 320. 
Προσέξτε τη φράση «προθυμία του Ουρανού στο να συγχωρεί και να 
σώζει.» Σκεφτείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους έχουμε δει την 
«προθυμία του Ουρανού» να συγχωρεί και να σώζει. Εξάλλου, και μόνο ο 
Σταυρός, μας δείχνει αυτήν την προθυμία. Έχουμε τον Λόγο του Θεού 
που μας αποκαλύπτει το σχέδιο της σωτηρίας. Έχουμε το Πνεύμα της 
Προφητείας, ένα θαυμάσιο δώρο. Με ποιους άλλους τρόπους βλέπουμε 
την «προθυμία του Ουρανού στο να συγχωρεί και να σώζει»; 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  «Και είπον προς Ιερεμίαν τον προφήτην, Ας γείνη δεκτή, παρακαλού-
μεν, η δέησις ημών ενώπιόν σου, και δεήθητι υπέρ ημών προς Κύριον 
τον Θεόν σου, περί πάντων τούτων των εναπολειφθέντων» (Ιερ. 42/μβ’ 
2). Τι καταλαβαίνουμε από αυτό το εδάφιο και από το Ιερ. 23/κγ’ 3 για το 
θέμα «των εναπολειφθέντων»; 
2.  Είναι εύκολο από την πλευρά μας να δούμε στην θρησκευτική ιστορία 
όλα τα λάθη και τις πτώσεις του λαού του Θεού. Και πρέπει να το κάνου-
με γιατί γι’ αυτό το λόγο καταχωρήθηκαν αυτές οι ιστορίες, για να είναι 
παράδειγμα σε μας (Α’ Κορ. 10/ι’ 11). Το λυπηρό ωστόσο είναι ότι πολλοί 
άνθρωποι εκείνη την εποχή, πίστευαν ότι έκαναν το σωστό και ότι ήταν 
εντάξει με τον Κύριο. Τι προειδοποίηση μας δίνεται για το ότι κι εμείς 
μπορεί να είμαστε τυφλοί ως προς την πραγματική μας πνευματική κατά-
σταση; Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική μας 
πνευματική κατάσταση; Γιατί πρέπει να έχουμε το Σταυρό συνεχώς 
μπροστά μας; Τι θα συμβεί εάν δεν έχει κεντρική θέση στη ζωή μας; 
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17 Οκτωβρίου – 23 Οκτωβρίου                               Σάββατο απόγευμα 

 

4. ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ίασαι με, Κύριε, και θέλω ιαθή, σώσον με, και θέλω σωθή, διότι 
συ είσαι το καύχημά μου.» Ιερεμίας 17/ιζ’ 14. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 17/ιζ’ 5-10, Ιερ. 
17/ιζ’ 1-4, Ιερ. 11/ια’ 18-23, Ιωάν. 3/γ’ 19, Ιερ. 12/ιβ’ 1-6, 14/ιδ’ 1-16. 
 
«Ό,τι έγεινε, τούτο πάλιν θέλει γείνει, και ό,τι συνέβη, τούτο πάλιν θέλει 
συμβή, και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον» (Εκκλ. 1/α’ 9).  
Τίποτα νέο υπό τον ήλιο; Αυτό σίγουρα το βλέπουμε στη ζωή και στο έρ-
γο των προφητών του Θεού, οι οποίοι πολλές φορές καλούνταν να μετα-
φέρουν προειδοποιήσεις και επιπλήξεις σε εκείνους που θα έπρεπε να 
γνωρίζουν καλύτερα. Παρότι προσπαθούσαν να είναι πιστοί στο κάλεσμά 
τους, οι προφήτες αντιμετώπιζαν έντονη αντίδραση, και πολλές φορές 
τιμωρούνταν από τους πνευματικούς ηγέτες που κανονικά θα έπρεπε να 
ήταν οι πρώτοι που θα τους άκουγαν. Γι’ αυτό και ο Ιησούς είπε, «Ουαί 
εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι οικοδομείτε τους τά-
φους των προφητών, και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων, και λέγετε, 
Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συ-
γκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών» (Ματθ. 23/κγ’ 29,30). 
Αυτήν την εβδομάδα θα αρχίσουμε να μελετάμε τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε ο Ιερεμίας σε μία υπηρεσία που φαινόταν να έχει μόνο επίπληξη 
και τιμωρία – εκείνος επίπληττε, και οι ηγέτες τον τιμωρούσαν. 
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Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
 

ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ 
 

Από τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης μέχρι και τα τελευταία κεφάλαια της 
Αποκάλυψης, η Αγία Γραφή μάς δείχνει τις δύο επιλογές που έχουμε στη 
ζωή: είτε θα ακολουθήσουμε τον Κύριο με όλη την καρδιά και την ψυχή 
μας, είτε όχι. Όπως είπε ο Ιησούς, «όστις δεν είναι μετ’ εμού, είναι κατ’ 
εμού, και όστις δεν συνάγει μετ’ εμού, σκορπίζει» (Λουκά 11/ια’ 23). Αυτή 
είναι μία ξεκάθαρη δήλωση για την Μεγάλη Διαμάχη (μάχη μεταξύ καλού 
και κακού) πνευματικών υπάρξεων που δεν είναι ορατή σε εμάς. 
Διαβάστε Ιερ. 17/ιζ’ 5-10. Ποιες σημαντικές πνευματικές αρχές βρίσκουμε 
εδώ, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ Χριστού και Σατα-
νά; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Τα λόγια αυτά αφορούν τις πολιτικές συμμαχίες του Ιούδα. Ο Κύριος ήθε-
λε να τους βοηθήσει να καταλάβουν πως μοναδική τους ελπίδα ήταν στον 
Θεό, και όχι στις στρατιωτικές δυνάμεις – κάτι το οποίο θα καταλάβαιναν 
αργότερα, αλλά δυστυχώς θα ήταν πολύ αργά. Παρότι ο Κύριος χρησι-
μοποιεί άλλους ανθρώπους για να μας βοηθήσει, η εμπιστοσύνη μας 
πρέπει να είναι σε Εκείνον. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι για 
τα κίνητρα των άλλων, αλλά πάντοτε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για 
τις προθέσεις του Θεού για εμάς. 
Στο Ιερ. 17/ιζ’ 9 προειδοποιούμαστε για την απατηλότητα της ανθρώπι-
νης καρδιάς. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η καρδιά είναι «απατηλή υπέρ 
πάντα». Οι φυσικές συνέπειες της αμαρτίας, όσο κακές κι αν είναι, δεν 
είναι το ίδιο άσχημες με τις ηθικές και τις πνευματικές συνέπειες. Ο Ιερε-
μίας σύντομα θα έβλεπε το πόσο κακές μπορούν να γίνουν οι ανθρώπι-
νες προθέσεις. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να εμπιστεύεστε τον Κύριο περισσότερο από πριν; Πώς μπορείτε 
να προχωρήσετε με πίστη, κάνοντας το σωστό στα μάτια του Κυρίου; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 
 

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 
 

Σίγουρα, η αποστολή του Ιερεμία δεν ήταν εύκολη. Μπορεί ορισμένοι να 
χαίρονται δείχνοντας τις αμαρτίες των άλλων, οι περισσότεροι όμως δεν 
χαίρονται μ’ αυτό, κυρίως επειδή τα λόγια τους θα προκαλέσουν έντονες 
αντιδράσεις. Μπορεί κάποιοι όταν ακούσουν τις επιπλήξεις να μετανοή-
σουν, ωστόσο δεν συνηθίζεται, ιδιαίτερα όταν η επίπληξη είναι έντονη. 
Και όπως γινόταν με όλους τους προφήτες, τα λόγια του Ιερεμία ήταν έ-
ντονα και καυστικά. 
Διαβάστε Ιερ. 17/ιζ’ 1-4. Ποιες ήταν ορισμένες από τις προειδοποιήσεις 
που έδωσε ο Ιερεμίας στο λαό; 
………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Η εικόνα της αμαρτίας που έχει χαραχτεί στην καρδιά είναι πολύ δυνατή. 
Δείχνει το βάθος της διαφθοράς. Αναφέρεται πως η αμαρτία έχει χαραχτεί 
μέσα τους, και αυτά τα λόγια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν θυμηθεί 
κανείς τα λόγια του Κυρίου στους απογόνους του Ιούδα: «Εάν υπακού-
σης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάττης τας εντολάς 
αυτού, και τα διατάγματα αυτού, τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω του νόμου 
τούτου, εάν επιστραφής προς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας 
σου, και εξ όλης της ψυχής σου» (Δευτ. 30/λ’ 10 συγκρίνετε με Ψαλμ. 
40/μ’ 8 και Ιερ. 31/λα’ 33). Έπρεπε να αγαπάνε τον Θεό και να υπακούνε 
στο νόμο Του με όλη τους την καρδιά, αλλά αντ’ αυτού χαράχτηκε στην 
καρδιά τους η αμαρτία τους – η παράβαση του νόμου (Α’ Ιωάν. 3/γ’ 4). 
«Κανείς από αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι θεματοφύλακες του νόμου 
του Θεού ας μη βαυκαλίζεται με την ιδέα ότι ο σεβασμός που εξωτερικεύ-
ουν για τις εντολές θα τους διαφυλάξει από την εξάσκηση της θεϊκής δι-
καιοσύνης. Κανείς ας μην αρνείται να ελέγχεται για το κακό, ούτε κανείς 
πρέπει να κατηγορεί τους δούλους του Θεού ότι είναι στο έπακρο ζηλω-
τές στο να καθαρίσουν το στρατόπεδο από την κακοπραγία.» Ε. Χουάιτ, 
Π.Β. σ. 285,286. 
ΣΚΕΨΗ: Η αμαρτία, χαραγμένη στην καρδιά; Αυτή είναι πραγματικά μία τρομακτική 
σκέψη, έτσι δεν είναι; Τι μας δείχνει αυτό για το πόσο βαθύ και έντονο είναι το έργο του 
καθαρισμού της καρδιάς μας; Ποιος είναι ο μοναδικός τρόπος να καθαρισθούμε; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 



 
30 

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 
 

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΜΙΑ 
Ιωάννη 3/γ’ 19 

 
Η θλιβερή ιστορία του Ιερεμία έχει να κάνει με την αντίσταση που δέχτηκε 
από όλους όσους ο Κύριος προσπάθησε να σώσει και να γλιτώσει από 
την επερχόμενη καταστροφή. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι οι άνθρωποι 
δεν θέλουν να ακούσουν εκείνο το οποίο χρειάζονται να ακούσουν, επει-
δή αντιτίθεται στις αμαρτωλές και διεφθαρμένες τους επιθυμίες. 
Διαβάστε Ιερ. 11/ια’ 18-23. Τι συμβαίνει εδώ; Τι μας θυμίζουν αυτές οι 
εικόνες; 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Μπορεί στο Ισραήλ, κατά το παρελθόν, οι ψευδοπροφήτες να αντιμετώ-
πιζαν την ποινή του θανάτου, ωστόσο σ’ αυτήν την περίπτωση δεν φαίνε-
ται πουθενά οι άνδρες της Αναθώθ να σκέφτηκαν ότι ο Ιερεμίας ήταν 
ψευδοπροφήτης. Αντιθέτως, καταλαβαίνουμε ότι το μόνο που ήθελαν 
ήταν να τον κάνουν να σωπάσει. Δεν ήθελαν να τον ακούσουν. Παρότι 
στο κείμενο δεν αναφέρεται πώς ήθελαν να τον σκοτώσουν, ορισμένοι 
σχολιαστές υποστηρίζουν πως σκόπευαν να τον δηλητηριάσουν. 
Όπως είδαμε, η Αναθώθ ήταν η πόλη από όπου καταγόταν ο Ιερεμίας, 
και οι κάτοικοί της απέρριψαν το μήνυμά του σε σημείο που ήθελαν να 
τον σκοτώσουν. Αυτή ήταν η αρχή μίας ευρύτερης απόρριψης από την 
πλειοψηφία, με εξαίρεση ένα «υπόλοιπο» του έθνους. 
Φυσικά, όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένου της εικόνας του αρνίου «άκα-
κον φερόμενον εις σφαγήν», δείχνουν στη θυσία του Ιησού. Υπό μία έν-
νοια, ο Ιερεμίας προεικόνιζε τον Χριστό, δεν ήταν ο τύπος (όπως ήταν οι 
θυσίες των ζώων) αλλά και αυτός αντιμετώπισε αντίσταση από εκείνους 
που ήθελε να βοηθήσει, όπως ακριβώς έγινε και με τον Ιησού. Η κατά-
σταση αυτή του Ιερεμία μας θυμίζει τα γεγονότα που συνέβησαν στο ξεκί-
νημα της διακονίας του Ιησού (Λουκά 4/δ’ 14-30). 
ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε τη φορά που ακούσατε κάτι σωστό, αλλά εσείς δεν θέλατε να το 
δεχθείτε; Ποια ήταν η αρχική σας αντίδραση; Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να 
μάθουμε να σηκώνουμε τον σταυρό μας; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΘΡΗΝΟΣ 
 

Στα πρώτα κεφάλαια του Ιερεμία, ο Κύριος προειδοποιεί τον δούλο Του 
πως το έργο του ως προφήτης θα ήταν δύσκολο. Όταν κλήθηκε, ο Ιερε-
μίας προειδοποιήθηκε πως οι βασιλείς του Ιούδα, οι άρχοντες και οι ιερείς 
«θέλουσι σε πολεμήσει» (Ιερ. 1/α’ 19). Παρότι ο Κύριος τον διαβεβαίωσε 
πως θα τον βοηθήσει και πως οι εχθροί του «δεν θέλουσι υπερισχύσει» 
(Ιερ. 1/α’ 19), σίγουρα η προειδοποίηση ότι ο λαός του θα τον πολεμούσε 
δεν ήταν και τα πιο ευχάριστα νέα. Ο Ιερεμίας δεν περίμενε ούτε τα μισά 
από όσα του συνέβησαν, κι έτσι όταν εμφανίσθηκαν οι δοκιμασίες ήταν 
κατανοητό να οργιστεί και να πληγωθεί. 
Αν και ο Ιερεμίας μιλούσε για τη δική του κατάσταση, με ποιο ζήτημα που 
επικρατεί ευρύτερα πασχίζει στο Ιερ. 12/ιβ’ 1-4; Ποια είναι η συμπεριφορά 
του προφήτη σε εκείνους που τον πλήγωσαν; Τι μας δείχνει αυτό για την 
ανθρώπινη φύση, ακόμη και των πιο πιστών δούλων του Θεού; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Το Ιερ. 12/ιβ’ 1 είναι γεμάτο με νομικούς όρους της Παλαιάς Διαθήκης: οι 
όροι, «δίκαιος», «δικαίωση» και «κρίση», όλοι χρησιμοποιούνται σε νομι-
κά πλαίσια. Ο προφήτης είναι τόσο αναστατωμένος μ’ αυτά που του 
συμβαίνουν που φέρνει την υπόθεσή του στον Κύριο (δείτε Δευτ. 25/κε’ 
1). Το παράπονο του είναι συνηθισμένο: γιατί οι ασεβείς ευημερούν, ενώ 
εκείνος που προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού αντιμετωπίζει δοκι-
μασίες; 
Εδώ βλέπουμε την ανθρώπινη φύση του Ιερεμία. Θέλει εκείνοι που τον 
έβλαψαν να τιμωρηθούν. Μιλάει ως ένας αμαρτωλός που χρειάζεται χά-
ρη, ο οποίος, όπως ο Ιώβ και άλλοι πιστοί άνθρωποι του Θεού, δεν κατα-
λαβαίνει γιατί του συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί θα έπρεπε ο Ιερεμίας, ο 
δούλος του Θεού, να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού στους επαναστάτες 
και να γίνει στόχος θανάτου από τους συντοπίτες του; Ο Ιερεμίας εμπι-
στευόταν τον Κύριο, δεν μπορούσε όμως να καταλάβει γιατί του συνέβαι-
ναν όλα αυτά. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο, παρά τα όσα ανεξήγητα συμβαί-
νουν; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 

 

ΜΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Διαβάστε Ιερ. 14/ιδ’ 1-10. Τι συμβαίνει εδώ; 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
Στη χώρα υπήρχε ξηρασία από την οποία υπέφεραν όλες οι πόλεις και τα 
χωριά. Πλούσιοι και φτωχοί υπέφεραν μαζί. Ακόμη και τα ζώα ταλαιπω-
ρούνταν με την έλλειψη νερού. Οι μεγιστάνες περίμεναν τους υπηρέτες 
τους στις πύλες της πόλης με την ελπίδα ότι είχαν βρει νερό, οι πηγές 
όμως είχαν ξεραθεί. Δεν υπήρχε νερό, και χωρίς νερό δεν θα μπορούσαν 
να ζήσουν. Από μέρα σε μέρα η θλίψη τους μεγάλωνε. Φορούσαν πένθι-
μα ρούχα και περπατούσαν κοιτάζοντας χαμηλά. Γονάτιζαν και προσεύ-
χονταν απελπισμένοι. Άλλωστε όποτε υπήρχε κάποια φυσική καταστρο-
φή ο λαός συνήθιζε να επισκέπτεται τον ναό στην Ιερουσαλήμ (Ιωήλ 1/α’ 
13,14, 2/β’ 15-17) για νηστεία και ξεχωριστή προσφορά στον Θεό. Ο Ιε-
ρεμίας είδε την λαχτάρα του λαού, αλλά ήξερε ότι δεν αναζητούσαν τον 
Κύριο, παρά μόνο το νερό. Και αυτό στεναχώρησε ακόμη πιο πολύ τον 
προφήτη. Και ο Ιερεμίας προσευχόταν, όχι όμως για νερό, αλλά για το 
έλεος και την παρουσία του Θεού. Ο Ιερεμίας κατάλαβε πως αυτή ήταν 
μόνο η αρχή για τις επερχόμενες δοκιμασίες. Ο Θεός έβλεπε την καρδιά 
των ανθρώπων και ήξερε πως εάν σταματούσε την ξηρασία τότε η μετά-
νοιά τους θα εξαφανιζόταν. Ο λαός έκανε ό,τι μπορούσε για να αλλάξει 
αυτήν την κατάσταση. Πήγαν στην Ιερουσαλήμ, νήστεψαν, προσευχήθη-
καν, έδωσαν προσφορές, αλλά είχαν ξεχάσει ένα πράγμα: την αληθινή 
μετάνοια και μεταστροφή. Ήθελαν απλώς να αποφύγουν τα αποτελέσμα-
τα του προβλήματος, και όχι να εξαφανίσουν το ίδιο το πρόβλημα που 
ήταν η αμαρτία και η ανυπακοή τους. 
Διαβάστε Ιερ. 14/ιδ’ 11-16. Πώς κατανοούμε αυτά τα εδάφια; 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
«Μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου διά καλόν», είπε ο Θεός στον Ιε-
ρεμία, παρότι ο Ιερεμίας νωρίτερα άφησε ένα θαυμάσιο παράδειγμα δια-
μεσολαβητικής προσευχής: «Κύριε, αν και αι ανομίαι ημών καταμαρτυ-
ρώσιν εναντίον ημών, κάμε όμως διά το όνομά σου» (Ιερ. 14/ιδ’ 7). Αν και 
καλούμαστε να προσευχόμαστε «αδιαλλείπτως» (Α’ Θεσ. 5/ε’ 17), σε αυ-
τήν την περίπτωση ο Κύριος, που γνωρίζει τα πάντα, το τέλος από την 
αρχή, δείχνει στον Ιερεμία πόσο διεφθαρμένοι και αμαρτωλοί ήταν αυτοί 
οι άνθρωποι. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά των ανθρώπων, γνωρίζει το 
μέλλον, εμείς όχι. Επομένως, η προτροπή της Καινής Διαθήκης να προ-
σευχόμαστε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, δεν παύει να ισχύει. 
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Παρασκευή 23 Οκτωβρίου                      Δύση ηλίου: 18:38’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Ο Ιερεμίας είχε την ίδια απορία που έχουμε και όλοι μας: πώς μπορούμε 
να εξηγήσουμε το κακό; Αλλά ίσως αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι προ-
σπαθούμε να εξηγήσουμε αυτό που δεν εξηγείται, αυτό θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί και ως «ανοησία». 
Πάνω σ’ αυτό η Ε. Χουάιτ έγραψε: «Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί η 
προέλευση της αμαρτίας κατά τρόπο που να δικαιολογεί την ύπαρξή 
της… Η αμαρτία είναι παρείσακτη και καμία δικαιολογία δεν μπορεί να 
βρεθεί για την εμφάνισή της. Αν μπορούσε να βρεθεί αιτία ή να παρουσι-
ασθεί λόγος που να δικαιολογεί την ύπαρξή της, τότε θα έπαυε να είναι 
αμαρτία.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 587,588. Αντικαταστήστε στην παραπάνω 
δήλωση την λέξη αμαρτία με τη λέξη κακό και θα δείτε πως το νόημα είναι 
ακριβώς το ίδιο: Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί η προέλευση του κακού 
κατά τρόπο που να δικαιολογεί την ύπαρξή του… Το κακό είναι παρείσα-
κτο και καμία δικαιολογία δεν μπορεί να βρεθεί για την εμφάνισή του. Αν 
μπορούσε να βρεθεί αιτία ή να παρουσιασθεί λόγος που να δικαιολογεί 
την ύπαρξή του, τότε θα έπαυε να είναι κακό. 

Μπροστά σε μια συμφορά, οι άνθρωποι – πολλές φορές και εμείς – λένε: 
Δεν το καταλαβαίνω. Δεν εξηγείται. Λοιπόν, υπάρχει λόγος που δεν κατα-
λαβαίνουμε: δεν είναι κατανοητό. Εάν θα μπορούσαμε να το καταλάβου-
με, εάν ήταν κατανοητό, εάν ήταν λογικό, τότε δεν θα ήταν τόσο κακό ού-
τε τόσο τραγικό, γιατί θα εξυπηρετούσε κάποιο λογικό σκοπό. Είναι ση-
μαντικό να θυμόμαστε ότι το κακό, όπως και η αμαρτία, δεν μπορεί να 
εξηγηθεί. Αυτό που ωστόσο έχουμε, είναι η πραγματικότητα του Σταυρού 
που μας δείχνει την αγάπη και την καλοσύνη του Θεού, παρά το ανεξήγη-
το κακό που προκαλεί η αμαρτία. 
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24 Οκτωβρίου – 30 Οκτωβρίου                               Σάββατο απόγευμα 

 
 

5. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟ-
ΦΗΤΗ 

 
 

 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Κύριε με εδελέασας, και εδελεάσθην, υπερίσχυσας κατ’ εμού, και 
κατίσχυσας, έγεινα χλευασμός όλην την ημέραν, πάντες με εμπαίζουσι.» Ιερεμίας 20/κ’ 7.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 23/κγ’ 14,15, Ιερ. 
20/κ’, Πράξ. 2/β’ 37, Ιώβ 3/γ’, Ιερ. 18/ιη’ 1-10, 18-23. 
 
Όλοι οι ακόλουθοι του Κυρίου ξέρουν πως όποιος πιστεύει στον Ιησού 
και θέλει να κάνει το θέλημά Του δεν έχει καμία εγγύηση ότι θα έχει εύκο-
λη ζωή. Εξάλλου, όπως ξέρουμε «πάντες δε οι θέλοντες να ζώσιν ευσε-
βώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθή» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 12). Και αυτό είναι 
μία αλήθεια που ο Ιερεμίας βίωσε πολύ έντονα. 
Ωστόσο, την ώρα των δοκιμασιών η πίστη μπορεί να διευρύνει την κατα-
νόησή μας και να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί στις δοκιμασίες. 
Όταν δηλαδή αντιμετωπίζουμε άδικες θλίψεις και δοκιμασίες (και πολλές 
από τις θλίψεις μας είναι άδικες), δεν θα μένουμε μόνοι με την αίσθηση 
ότι δεν υπάρχει νόημα και σκοπός, όπως νιώθ                         ουν πολλοί 
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Μαθαίνουμε από την ευρύτερη 
εικόνα και την ελπίδα που μας προσφέρει ο Θεός, άσχετα με το πόσο 
θλιβερό είναι το παρόν, και από αυτήν την γνώση και την ελπίδα αντλού-
με δύναμη. Ο Ιερεμίας το γνώριζε αυτό, παρότι κάποιες στιγμές έμοιαζε 
να το ξεχνάει και να εστιάζει μόνο στις θλίψεις του. 
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Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
 

ΑΘΕΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ 
 

Με διαφορά δύο χιλιάδων και πλέον χρόνων από την εποχή εκείνη και με 
ακόμη μεγαλύτερες πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές με το λαό Ιού-
δα, μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε όλα όσα συνέβαιναν την εποχή 
του Ιερεμία. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα τις σκληρές προειδο-
ποιήσεις του Θεού προς τον λαό, πολλοί θεωρούν τον Κύριο σκληρό, 
εκδικητικό και αμείλικτο. Αυτή ωστόσο είναι λανθασμένη κατανόηση των 
εδαφίων και βασίζεται στην επιφανειακή ανάγνωση του κειμένου. Αντιθέ-
τως, στην Παλαιά Διαθήκη η εικόνα του Θεού είναι ίδια μ’ αυτήν που α-
ποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη: ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει να 
τον σώσει, χωρίς όμως να τον εξαναγκάζει. Εάν θέλουμε να πράξουμε το 
κακό, παρά τις παρακλήσεις Του σ’ εμάς, είμαστε ελεύθεροι να το κάνου-
με. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι προειδοποιηθήκαμε για τις συνέ-
πειες των επιλογών μας.  
Αναφέρετε το κακό που ο Κύριος είδε στον Ιούδα; Για ποια από αυτά 
προφήτεψε ο Ιερεμίας; Ιερ. 23/κγ’ 14,15, 5/ε’ 26-31. 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
Το κακό που παρουσιάζεται εδώ είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των κακών 
στα οποία ο λαός του Θεού είχε πέσει. Τόσο οι ιερείς όσο και οι προφήτες 
ήταν «άθεοι», μία απίστευτη ειρωνεία δεδομένου ότι οι ιερείς έπρεπε να 
είναι oi αντιπρόσωποι του Θεού και οι προφήτες να μιλούν εκ μέρους 
Του. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο 
Ιερεμίας. 
Το κακό που παρουσιάζεται εδώ είναι διαφόρων μορφών. Υπάρχει η α-
ποστασία των πνευματικών ηγετών που οδηγούν και άλλους στο κακό 
«ώστε ουδείς επιστρέφει από της κακίας αυτού» (Ιερ. 23/κγ’ 14). Ακόμη 
και όταν ο Κύριος τους προειδοποιεί για την επερχόμενη κρίση, οι προ-
φήτες τούς εφησυχάζονται. Εντωμεταξύ, όντας μακριά από τον Θεό, εί-
χαν ξεχάσει τις εντολές για την φροντίδα των ορφανών και την υπερά-
σπιση των φτωχών (Ιερ. 5/ε’ 28). Το έθνος είχε απομακρυνθεί από τον 
Κύριο, από κάθε άποψη. Στο μεγαλύτερο μέρος της Αγίας Γραφής, ιδιαί-
τερα στα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος καλεί τους 
παραστρατημένους να επιστρέψουν σ’ Αυτόν. Έτσι, παρόλο το κακό ήταν 
πρόθυμος να τους συγχωρήσει, να τους θεραπεύσει και να τους αποκα-
ταστήσει. Από τη στιγμή όμως που αρνούνταν, τι άλλο μπορούσε να κά-
νει; 
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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 
 

Ο ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟ 
 
Το έργο των προφητών, ανέκαθεν, ήταν η μετάδοση του Θεϊκού μηνύμα-
τος, ανεξαρτήτου πόσοι το δέχονταν και πόσοι το απέρριπταν. Γενικά, 
εκείνοι που αποδέχονταν το μήνυμα των προφητών την εποχή που κη-
ρύττονταν ήταν λίγοι. Για παράδειγμα, αν και δεν γνωρίζουμε πόσοι ακρι-
βώς ζούσαν την εποχή του Νώε, το σίγουρο είναι ότι σχεδόν όλοι το α-
πέρριψαν, δεδομένου ότι ελάχιστοι μπήκαν στην κιβωτό. Και σε όλη την 
θρησκευτική ιστορία αυτό φαίνεται να είναι κανόνας. 
Διαβάστε Ιερ. 20/κ’ 1-6. Ποια η ανταπόκριση στο μήνυμά του; 
..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………... 
Για να καταλάβουμε καλύτερα τι συνέβαινε, καλό θα ήταν να διαβάσουμε 
το μήνυμα του Ιερεμία, το οποίο του δημιούργησε πρόβλημα με ένα υψη-
λά ιστάμενο πρόσωπο. Στο Ιερ. 19/ιθ’ έχουμε ένα μέρος αυτής της προ-
φητείας: Ο Θεός θα «φέρει επί τον τόπον τούτον κακά» (Ιερ. 19/ιθ’ 3), οι 
άνθρωποι θα «πέσωσι διά μαχαίρας έμπροσθεν των εχθρών αυτών… τα 
δε πτώματα αυτών θέλω δώσει βρώσιν εις τα πετεινά του ουρανού, και 
εις τα θηρία της γης» (Ιερ. 19/ιθ’ 7) και «θέλω κάμει αυτούς να φάγωσι 
την σάρκα των υιών αυτών» (Ιερ. 19/ιθ’ 9). 
Παρότι κανείς δεν θα ήθελε να συμπεριλαμβάνεται σε μία τέτοια προφη-
τεία, ως ιερέας, ο Πασχώρ προσβλήθηκε ιδιαίτερα. Όπως γίνεται και με 
τους περισσότερους ανθρώπους, στην αρχή απέρριψε το μήνυμα. Εξάλ-
λου ποιος θα ήθελε να πιστέψει κάτι το τόσο τρομερό; Ο Πασχώρ όμως 
δεν έμεινε εκεί, και εκμεταλλευόμενος τη θέση του τιμώρησε τον αγγελιο-
φόρο. Έβαλε να χτυπήσουν τον Ιερεμία, σύμφωνα με το νόμο (Δευτ. 
25/κε’ 1-3) και τον έριξε στο δεσμωτήριο. Παρότι ο Πασχώρ απελευθέ-
ρωσε τον Ιερεμία την επομένη, αυτή η οδυνηρή και ταπεινωτική εμπειρία 
δεν σταμάτησε τον προφήτη από το να κηρύττει, και αυτήν τη φορά όχι 
μόνο ενάντια στον Ιούδα αλλά και ενάντια στον Πασχώρ και την οικογέ-
νειά του. Μετά από λίγο καιρό η κατάληξη του Πασχώρ και της οικογέ-
νειάς του θα ήταν ένα τρομακτικό παράδειγμα σε όλους όσους θα φο-
ρούσαν τις αλυσίδες τις αιχμαλωσίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά στο βι-
βλίο του Ιερεμία που αναφέρεται η Βαβυλώνα ως το μέρος της εξορίας. 
(Τα κεφάλαια, ακόμη και οι ενότητες των κεφαλαίων, δεν είναι σε χρονο-
λογική σειρά.) 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε ότι ακούτε μία παρόμοια προφητεία για εσάς. Ποια νομίζετε ότι θα 
είναι η αρχική σας αντίδραση; Ποια θα πρέπει να είναι; (Δείτε Πράξ. 2/β’ 37) 
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Τρίτη 27 Οκτωβρίου 
 

«ΠΥΡ ΠΕΡΙΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΣΤΕΟΙΣ ΜΟΥ» 
 
Τα σκληρά λόγια του Ιερεμία προς τον Πασχώρ και τον Ιούδα δεν ήταν 
δικά του, δεν ήταν ξέσπασμα οργής επειδή τον είχαν ρίξει στο δεσμωτή-
ριο. Ήταν λόγια του Κυρίου προς τον λαό. Αυτό που ακολουθεί ωστόσο, 
βγαίνει από την καρδιά του Ιερεμία και γράφεται υπό την έμπνευση του 
Αγίου Πνεύματος. Είναι η ειλικρινής κραυγή του ανθρώπου που δεν του 
αρέσει η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και θρηνεί γι’ αυτήν. 
Διαβάστε Ιερ. 20/κ’ 7-14. Τι καταλαβαίνουμε για την ανθρώπινή του φύ-
ση, όπως και για τη δική μας; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Τα λόγια του, εκ πρώτης όψεως, δείχνουν βλάσφημα. Αναρωτιέται κανείς 
γιατί πιστεύει ότι ο Κύριος τον εξαπάτησε, τη στιγμή που είχε προειδο-
ποιηθεί ότι θα αντιμετώπιζε έντονες αντιδράσεις. Παρόλα αυτά, παραπο-
νιέται: «Διότι αφού ήνοιξα στόμα, βοώ, φωνάζω βίαν και αρπαγήν… ή-
κουσα ύβριν παρά πολλών» (Ιερ. 20/κ’ 8,10). 
Διαβάστε Ιερ. 20/κ’ 9. Ποιο σημαντικό σημείο υπάρχει στα λόγια του; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
Θα ήθελε, εάν μπορούσε, να σταματήσει να κηρύττει, όμως ο λόγος του 
Θεού ήταν σαν φωτιά στην καρδιά και στα κόκαλά του. Γνώριζε την κλή-
ση του, και παρά τον προσωπικό του πόνο, παρέμενε πιστός σ’ αυτήν 
ανεξαρτήτου των περιστάσεων. (Παρόμοιες σκέψεις βρίσκουμε στον Α-
μώς 3/γ’ 8 και στην Α’ Κορ. 9/θ’ 16.) 
Σε όλα αυτά τα εδάφια βλέπουμε την μάχη που αντιμετωπίζει ο Ιερεμίας, 
στα πλαίσια της Μεγάλης Διαμάχης. Τη μία στιγμή δοξάζει τον Θεό που 
τον έσωσε από τους ασεβείς, ενώ την άλλη (όπως θα δούμε), καταριέται 
την ημέρα που γεννήθηκε. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να δοξολογούμε τον Κύριο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγ-
μές, και να θυμόμαστε όλες τις φορές που εκδήλωσε την αγάπη Του σε εμάς; 
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Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 
 

«ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ Η ΗΜΕΡΑ» 
 

Ακόμη και οι πιο σκληροί επικριτές της Αγίας Γραφής ομολογούν ένα ση-
μαντικό σημείο: η Αγία Γραφή δεν αποκρύπτει τα ανθρώπινα ελαττώματα 
και τις αδυναμίες. Με εξαίρεση τον άμωμο και αναμάρτητο Υιό του Θεού, 
είναι οι ελάχιστοι Βιβλικοί χαρακτήρες των οποίων η ζωή δεν παρουσιά-
ζεται με τις αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. Αυτό ισχύει ακόμη και για 
τους προφήτες. Όπως αναφέραμε, ο Θεός τον Οποίο υπηρετούσαν οι 
προφήτες είναι τέλειος, ενώ εκείνοι όχι. Και εκείνοι, όπως κι εμείς, ήταν 
αμαρτωλοί και είχαν ανάγκη να λάβουν, μέσω της πίστης, τη δικαιοσύνη 
του Χριστού (δείτε Ρωμ. 3/γ’ 22). Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και μοναδική 
μας ελπίδα, όπως αναφέρει η Ε. Χουάιτ, είναι να στραφούμε στον Κύριο 
λέγοντας: «Δεν έχω καμία αρετή ή τίποτα το καλό για να διεκδικήσω τη 
σωτηρία, αλλά φέρνω ενώπιον του Θεού το εξιλεωτικό αίμα του άμωμου 
Αμνού του Θεού, το οποίο αφαιρεί την αμαρτία του κόσμου. Αυτή είναι η 
μοναδική μου έκκληση. Το όνομα του Ιησού μού δίνει πρόσβαση στον 
Πατέρα. Τα αυτιά και η καρδιά Του είναι ανοικτά για τις εκκλήσεις μου, και 
Εκείνος μου παρέχει τις μεγαλύτερές μου ανάγκες.» Faith and Works, σ. 
106. 
Διαβάστε Ιερ. 20/κ’ 14-18. Τι μας λέει αυτή η περικοπή για την πνευματι-
κή κατάσταση του προφήτη σε προσωπικό επίπεδο; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Τα λόγια του εδώ μας θυμίζουν τον Ιώβ, του οποίου η κατάσταση ήταν 
χειρότερη από εκείνη του Ιερεμία (δείτε Ιώβ 3/γ’). Αν και ο Ιερεμίας είχε τη 
σιγουριά ότι έκανε το θέλημα του Θεού, και τη διαβεβαίωση ότι ο Κύριος 
ήταν μαζί του, σ’ αυτήν τη φάση ο πόνος της κατάστασής του υπερίσχυ-
σε. Παρότι γνώριζε την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή επισκιάστηκε από τις 
θλίψεις του. Πολλοί έχουν βρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις: Γνωρίζουν 
τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά κυριεύονται τόσο από τον πόνο και τη 
θλίψη τους που παραγκωνίζουν αυτές τις υποσχέσεις και το μόνο που 
κάνουν είναι να εστιάζουν στις θλίψεις τους. Αυτή η αντίδραση είναι κατα-
νοητή, ωστόσο δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Αυτό που βλέπουμε, για 
μία ακόμη φορά, είναι ότι ο Ιερεμίας ήταν άνθρωπος όπως όλοι μας. 
ΣΚΕΨΗ: Αισθανθήκατε ποτέ όπως ο Ιερεμίας; Τι μάθατε από αυτήν την εμπειρία που θα 
σας βοηθήσει να αντιδράσετε καλύτερα την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσετε κάτι 
παρόμοιο; 
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Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 
 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ 
 

Διαβάστε Ιερ. 18/ιη’ 1-10. Ποιες σημαντικές αρχές για την προφητική ερ-
μηνεία βρίσκουμε σ’ αυτά τα εδάφια; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………… 
Ποιες άλλες πνευματικές αρχές βρίσκουμε; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο Κύριος ήταν πρόθυμος να δώσει στο λαό την ευκαιρία να μετανοήσει. 
Για μία ακόμη φορά βλέπουμε τη χάρη του Θεού να προσφέρεται σε ό-
σους θα την αποδεχτούν. Παρά τα όσα είχαν κάνει, είχαν ακόμη την ευ-
καιρία να επιστρέψουν. 
Και σ’ αυτά τα εδάφια βλέπουμε ότι πολλές προφητείες ήταν υπό όρους: 
Ο Θεός λέει ότι θα έρθει τιμωρία, εάν όμως οι άνθρωποι μετανοήσουν, 
δεν θα κάνει εκείνο το οποίο είπε αρχικά. Το τι θα κάνει είναι ανάλογα με 
το πώς θα ανταποκριθούν οι άνθρωποι. Δεν θα καταστρέψει όσους εγκα-
ταλείψουν τις αμαρτίες τους και δεν θα τιμωρήσει όσους μετανοήσουν και 
αλλάξουν ζωή. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται ξεκάθαρα σ’ αυτά τα εδά-
φια. 
Διαβάστε Ιερ. 18/ιη’ 18-23. Ποιους λόγους πίστευαν ότι είχαν για να κατα-
δικάσουν τον Ιερεμία; Ποια είναι η αντίδραση του προφήτη; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Πόσο απογοητευμένος θα πρέπει να αισθάνθηκε ο Ιερεμίας όταν καταδι-
κάσθηκε και δέχτηκε επίθεση από τους ανθρώπους επειδή, όπως έλεγαν, 
«νόμος δεν θέλει χαθή από ιερέως, ουδέ βουλή από σοφού, ουδέ λόγος 
από προφήτου». Τι μεγάλος που είναι ο κίνδυνος της αυταπάτης! 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν κάνουμε πράγματα στο όνομα του 
Κυρίου; 
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Παρασκευή 30 Οκτωβρίου          Δύση ηλίου: 17:30’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 
Στο Ιερ. 18/ιη’ 11-17 βλέπουμε τον Κύριο να λέει στο λαό Του να σταμα-
τήσουν να πράττουν τα όσα κάνουν. Στο εδ. 11 λέει, «επιστρέψατε λοι-
πόν έκαστος από της πονηράς οδού αυτού, και διορθώσατε τας οδούς 
υμών και τας πράξεις υμών.» Στο εδ. 12 ο Κύριος βασικά λέει πως γνω-
ρίζει ήδη ότι δεν θα ακούσουν τις προειδοποιήσεις και τις παρκλήσεις Του 
και θα συνεχίζουν να περπατούν «οπίσω των διαβουλιών» τους (εδ. 12). 
Στη συνέχεια, τους ανακοινώνει τι θα κάνει εξαιτίας της ανυπακοής τους. 
Εδώ είναι ένα από τα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής που φαίνεται ότι ο 
Θεός προγνωρίζει την επιλογή μας, χωρίς όμως να παραβιάζει το δικαί-
ωμά μας να επιλέξουμε. Εξάλλου, γιατί ο Θεός να τους παρακαλέσει να 
επιστρέψουν εάν δεν είχαν την ελευθερία να επιλέξουν την υπακοή; Και 
από την άλλη, γιατί να τους τιμωρήσει για ανυπακοή εάν δεν είχαν την 
δυνατότητα να επιλέξουν την υπακοή; Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο 
Κύριος ήξερε πολύ καλά ποια θα είναι η επιλογή τους πριν ακόμη εκείνοι 
εκλέξουν. Αυτή η σημαντική αλήθεια φαίνεται και στο Δευτ. 31/λα’ 16-21. 
Ακόμη και πριν εισέλθουν οι Ισραηλίτες στην Γη της Επαγγελίας, ο Κύρι-
ος λέει στο Μωυσή ότι ξέρει πως «θέλουσι στραφή προς θεούς ξένους, 
και θέλουσι λατρεύσει αυτούς» (Δευτ. 31/λα’ 20). Εδώ έχουμε περισσότε-
ρες ενδείξεις του ότι ο Κύριος γνωρίζει εκ των προτέρων τις επιλογές μας 
αλλά δεν επεμβαίνει σ’ αυτές. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Δείτε την τελευταία ερώτηση στην ημέρα της Πέμπτης. Πόσες φορές 
έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε πως ό,τι έκαναν το έκαναν επειδή ο 
Κύριος τούς το είπε; (Πώς μπορείτε να απαντήσετε σε κάποιον που ισχυ-
ρίζεται κάτι τέτοιο;) Ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας καθοδηγήσει, όμως με 
ποιον τρόπο μπορούμε να εξετάσουμε εάν αυτές οι οδηγίες είναι πράγ-
ματι από τον Κύριο; 
2.  Ο Ιερεμίας είπε πως ο λόγος του Κύριου ήταν «ως καιόμενον πυρ 
περικεκλεισμένον εν τοις οστέοις» του. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε 
αυτήν τη φωτιά αναμμένη μέσα μας; 
3.  Στα εδάφια που μελετήσαμε αυτήν την εβδομάδα, ποια στοιχεία δίνο-
νται που μας βοηθούν να καταλάβουμε τι χρειάζεται για την αναζωπύρω-
ση και την μεταρρύθμιση που αποζητά ο Κύριος από τον λαό Του; Για 
παράδειγμα, γιατί η συνειδητοποίηση της αμαρτωλής μας κατάστασης 
είναι σημαντική για την αναζωπύρωση; Γιατί ο Σταυρός και η ελπίδα που 
προσφέρει, έχουν καίρια θέση στην αναζωπύρωση; 
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31 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου          Σάββατο απόγευμα 

 

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγμα-
τος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;» Ρωμαίους 9/θ’ 21. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 4/δ’ 3-7, Αρ. 
21/κα’ 1-9, Ησ. 29/κθ’ 16, Ρωμ. 9/θ’ 18-21, Ιερ. 19/ιθ’, Εβρ. 5/ε’ 14, Ιερ. 
13/ιγ’ 1-11. 
 
Κάθε μελετητής της Αγίας Γραφής ξέρει ότι είναι γεμάτη σύμβολα που 
αντιπροσωπεύουν άλλες έννοιες και ιδέες από τις προφανείς. Όλη η υ-
πηρεσία του επίγειου Αγιαστηρίου, για παράδειγμα, ήταν συμβολική 
προφητεία του σχεδίου της σωτηρίας. «Η σημασία της ιουδαϊκής οικονο-
μίας δεν έχει κατανοηθεί ακόμη στην πληρότητά της. Οι τελετές και τα 
σύμβολα ρίχνουν τη σκιά τους πάνω στις πλατιές και βαθιές αλήθειες. Το 
κλειδί που αποκαλύπτει τα μυστήριά της βρίσκεται στο ευαγγέλιο. Μεσ’ 
από τη γνώση του σχεδίου της σωτηρίας οι αλήθειες της γίνονται κατανο-
ητές.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 97. Μέσα από τους συμβολισμούς του επίγειου 
Αγιαστηρίου, τα σύμβολα των προφητικών βιβλίων (όπως του Δαν. 
2,7,8/β’,ζ’,η’ και της Αποκάλυψης), και με πολλούς άλλους τρόπους, ο 
Κύριος μεταφέρει την αλήθεια. Και ο Ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποίησε πα-
ραβολές και σύμβολα για να εξηγήσει βαθύτερες αλήθειες. 
Το βιβλίο του Ιερεμία είναι πλούσιο σε συμβολισμούς και εικόνες. Αυτήν 
την εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένα από αυτά, και θα δούμε ποια ήταν 
η σημασία τους και τα μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε. 
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Κυριακή 1 Νοεμβρίου 
 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ 
 

Η Αγία Γραφή είναι πλούσια σε συμβολισμούς. Υπάρχουν όλων των ει-
δών τα σύμβολα και τις περισσότερες φορές αντιπροσωπεύουν πολύ 
μεγάλες αλήθειες. 
Διαβάστε Γέν. 4/δ’ 3-7. Τι συμβολίζουν οι δύο διαφορετικές θυσίες; 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
Από την αρχή βλέπουμε στην Αγία Γραφή την διαφορά μεταξύ της προ-
σπάθειας του ανθρώπου να κερδίσει τη σωτηρία του μέσω των έργων (η 
θυσία του Κάιν), και της συνειδητοποίησης ότι η σωτηρία δίνεται μόνο 
μέσω της χάρης ή μέσω των αρετών του σταυρωμένου Σωτήρα (η θυσία 
του Άβελ). 
Διαβάστε Αρ. 21/κα’ 4-9. Ποιος ήταν ο συμβολισμός του χάλκινου όφεως; 
(Δείτε επίσης Ιωάν. 12/ιβ’ 32.) 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
«Οι Ισραηλίτες έσωσαν τη ζωή τους ατενίζοντας στο υψωμένο φίδι. Αυτό 
το βλέμμα προϋπέθετε πίστη. Ζούσαν επειδή πίστευαν στο λόγο του 
Θεού και εμπιστεύονταν στο μέσον το προμηθευμένο για τη θεραπεία 
τους.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 416,417. 
Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, η υπηρεσία του επίγειου Αγιαστηρίου ήταν η 
πιο λεπτομερής συμβολική παρουσίαση του σχεδίου της σωτηρίας. Το 
κατά πόσο οι Ισραηλίτες κατανόησαν πλήρως τη σημασία όλων των τελε-
τών, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που κα-
τανόησαν τις σπουδαιότερες αλήθειες που διδάσκονταν εκεί, όπως το ότι 
για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους έπρεπε κάποιος να πεθάνει στη 
θέση τους (δείτε Α’ Κορ. 5/ε’ 7). 
Για την ακρίβεια, στην υπηρεσία του Αγιαστηρίου βρίσκουμε σύμβολα όχι 
μόνο για τον θάνατο του Ιησού, αλλά και για την αρχιερατική Του διακονία 
στον ουρανό, την διερευνητική κρίση, και την ολοκληρωτική εξάλειψη της 
αμαρτίας. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιους άλλους Βιβλικούς συμβολισμούς του σχεδίου της σωτηρίας μπορείτε να 
σκεφτείτε; Ποια σύμβολα σας βοήθησαν να καταλάβετε τη χάρη του Θεού και την ελπίδα 
που αντλούμε από αυτήν;  
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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 
 

Ο ΠΗΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗ 
 
Ποια σημαντική αλήθεια διδασκόμαστε απ’ αυτά τα εδάφια και τους συμ-
βολισμούς που βρίσκουμε εκεί; (Δείτε Γέν. 2/β’ 7.) 
Ιερ. 18/ιη’ 1-10…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..……… 
Ησ. 29/κθ’ 16…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
Ησ. 45/με’ 9……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
Ησ. 64/ξδ’ 8……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
Ρωμ. 9/θ’ 18-21………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
Εξαιτίας της συνεχούς απόρριψης και του διωγμού, δεν πρέπει να μας 
παραξενεύει ότι ο Ιερεμίας ήθελε να τα παρατήσει. Άξιζε να μάχεται και 
να αγωνίζεται γι’ αυτό το έθνος; Σίγουρα υπήρχαν στιγμές που ήθελε να 
πει ένα ηχηρό «Όχι!» 
Αναμφίβολα, καθώς παρατηρούσε τα χέρια του κεραμέα, του δόθηκε μία 
εικόνα, ένας συμβολισμός του πώς εργάζεται ο Κύριος με τον ανθρώπινο 
πηλό. Πέρα από τις άλλες αλήθειες που μπορούμε να βρούμε στην εικό-
να του κεραμέα και του πηλού, βλέπουμε την απόλυτη κυριαρχία του 
Θεού. Όσο απελπιστική λοιπόν κι αν έδειχνε η κατάσταση στα μάτια του 
Ιερεμία, ο συμβολισμός του κεραμέα και του πηλού, του έδειξε πως στο 
τέλος, παρά τις λανθασμένες κατά βούληση επιλογές που κάνουν οι άν-
θρωποι, ο Κύριος έχει τον έλεγχο του κόσμου. Εκείνος είναι η απόλυτη 
πηγή δύναμης και εξουσίας, και στο τέλος Εκείνος είναι που θα θριαμ-
βεύσει. 
Αιώνες μετά τον Ιερεμία, ο Παύλος παίρνει την εικόνα αυτή της Παλαιάς 
Διαθήκης, και στη Ρωμ. 9/θ’ διδάσκει το ίδιο μάθημα που έπρεπε να δι-
δαχθεί τότε ο Ιερεμίας. Για την ακρίβεια, είναι πολύ πιθανόν στη Ρωμ. 9/θ’ 
21 ο Παύλος να κάνει ξεκάθαρη αναφορά στο Ιερ. 18/ιη’ 6. Μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι παρά την ελεύθερη βούληση που έχουμε, και παρά τα 
καταστρεπτικά αποτελέσματα από την κατάχρηση αυτής της ελευθερίας, 
τελικά, μπορούμε να ελπίζουμε στην απόλυτη κυριαρχία του στοργικού 
Θεού, του Οποίου η αγάπη εκδηλώθηκε στο σταυρό. Δεν θα θριαμβεύσει 
το κακό, αλλά ο Θεός και η αγάπη Του. Τι μεγάλη ελπίδα που έχουμε! 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να διδαχτείτε την εμπιστοσύνη από το μάθημα του κεραμέα και 
του πηλού, ανεξαρτήτου των καταστάσεων που σας περιβάλλουν; Ποια άλλα εδάφια της 
Αγίας Γραφής δείχνουν την κυριαρχία του Θεού; 
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Τρίτη 3 Νοεμβρίου 
 

Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ 
Ιερεμίας 19/ιθ’ 4 

 
Στο Ιερ. 19/ιθ’ 4 βλέπουμε το κακό που γινόταν στον Ιούδα. Εκτός του ότι 
εγκατέλειψαν τον Κύριο, πρόσφεραν θυμίαμα σε άλλους θεούς και έχυ-
ναν αίμα αθώων, βεβήλωσαν επίσης και τον τόπο. Δεν ξεκαθαρίζεται εάν 
ο «τόπος» ήταν ο ναός ή Ιερουσαλήμ. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ο 
λαός έπρεπε να είναι άγιος, ξεχωριστός για τον Κύριο (δείτε Έξ. 19/ιθ’ 
5,6), διαφορετικός από τα γύρω έθνη. Αλλά δεν ήταν έτσι. Έχασαν την 
μοναδικότητά τους, εκείνο που τους ξεχώριζε και θα τους έκανε μάρτυρες 
στον κόσμο. Έγιναν όπως όλοι οι άλλοι λαοί. 
Τι διδάγματα υπάρχουν για εμάς; 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………… 
«Και ωκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, διά να καίωσι τους 
υιούς αυτών εν πυρί, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ, το οποίον δεν προ-
σέταξα, ουδέ ελάλησα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου» (Ιερ. 19/ιθ’ 5). 
Παρότι οι ανθρωποθυσίες ήταν κάτι το συνηθισμένο στον αρχαίο κόσμο, 
για τον Κύριο ήταν ανάθεμα, και είχε απαγορεύσει στους Ισραηλίτες αυτές 
τις τελετές (Δευτ. 18/ιη’ 10). Η φράση, «ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου», 
δείχνει πόσο ξένη και εντελώς αντίθετη από το θέλημα του Θεού ήταν 
αυτή η τελετή. Εάν εμείς που έχουμε σκληρύνει από την αμαρτία, βρί-
σκουμε αυτήν την τελετή αποκρουστική, πόσο περισσότερο είναι για τον 
Άγιο Θεό μας! 
Ωστόσο, με τον καιρό, η δύναμη της διαφθοράς και της κουλτούρας κατέ-
κλυσε τον λαό του Θεού. Εκφυλίστηκαν τόσο πολύ που διέπρατταν αυτήν 
την τρομερή τελετή. Τι δυνατό μάθημα για το πόσο εύκολα μπορούμε να 
τυφλωθούμε από τις συνήθειες της κοινωνίας και να υιοθετήσουμε πρα-
κτικές που όσο ήμασταν ενωμένοι με τον Κύριο και σύμφωνοι με τον Λό-
γο Του ποτέ δεν θα συμμετείχαμε, και μάλιστα θα τις βρίσκαμε αποκρου-
στικές (δείτε Εβρ. 5/ε’ 14). 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
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Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 
 

ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΑΜΝΑ 
 
Όπως είδαμε, το έθνος είχε αποστατήσει. Δεν δέχονταν το μήνυμα. Ο 
Θεός λοιπόν χρησιμοποίησε τον Ιερεμία και με μία έντονα συμβολική 
πράξη, προσπάθησε να τους αφυπνίσει για να δουν τον κίνδυνο που α-
ντιμετώπιζαν. 
Διαβάστε Ιερ. 19/ιθ’ 1-15. Τι έπρεπε να κάνει ο Ιερεμίας και ποιο το νόημα 
αυτής της πράξης; 
…………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………… 
Ο Ιερεμίας έπρεπε να πάει και πάλι στον κεραμέα. Αυτήν τη φορά, ωστό-
σο, ο Κύριος ζήτησε να έχει μαζί του μάρτυρες για να δουν τι επρόκειτο 
να κάνει. Οι μάρτυρες ήταν οι πρεσβύτεροι και οι ιερείς του λαού (Ιερ. 
19/ιθ’ 1). Ως ηγέτες, ήταν υπεύθυνοι για τα όσα συνέβησαν στο έθνος, κι 
έτσι έπρεπε να πάρουν το μήνυμα που ο Ιερεμίας θα τους μετέφερε μέσα 
από μία έντονα συμβολική πράξη. Η ανατολική πύλη (Ιερ. 19/ιθ’ 2), όπου 
θα έσπαζε τη στάμνα, πρέπει να βρισκόταν κοντά στα εργαστήρια των 
κεραμέων, και ακριβώς έξω από την πύλη θα πρέπει να πετούσαν τα 
σπασμένα αγγεία. Έτσι, ο συμβολισμός έγινε ακόμη πιο έντονος. 
Πού μπορεί να χρησιμεύσει μία σπασμένη στάμνα; Εάν η στάμνα είναι 
ραγισμένη, μπορεί να υπάρχει κάποια δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί, 
ακόμη και για άλλο από τον αρχικό της σκοπό. Αλλά ο Ιερεμίας δεν έ-
πρεπε απλώς να την ραγίσει. Έπρεπε να την σπάσει, ώστε να μην υπήρ-
χε δυνατότητα να φτιαχτεί. Με αυτήν την πράξη και τα λόγια που ακολού-
θησαν δύσκολα μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι παρευρισκόμενοι δεν 
κατάλαβαν την προειδοποίηση. Όμως δεν αρκεί μόνο η κατανόησή της. 
Ακόμη πιο τρομακτικό, είναι ότι η πράξη είναι οριστική. Ποιος μπορεί να 
επιδιορθώσει μία σπασμένη στάμνα; Αν και ο Κύριος έδωσε στο έθνος 
μία ελπίδα για το μέλλον, εκείνη τη στιγμή τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά 
τους, εάν δεν άλλαζαν, ήταν καταδικασμένοι. Όλα τα μέρη που είχαν μο-
λύνει με τις αμαρτωλές τους πράξεις, σύντομα θα μολύνονταν από τα 
πτώματά τους. Το μέγεθος της τιμωρίας τους δηλώνει το μέγεθος της ε-
ξαθλίωσής τους.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάτι που καταστράφηκε και δεν μπορεί να διορθωθεί. Από τι υλικό 
ήταν φτιαγμένο, και τι συνέβη και αχρηστεύθηκε; Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε 
ώστε να μη συμβεί αυτό σε εμάς! 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
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Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 
 

Η ΛΙΝΗ ΖΩΝΗ 
 
Διαβάστε Ιερ. 13/ιγ’ 1-11. Ποια συμβολική πράξη κλήθηκε να κάνει ο Ιε-
ρεμίας και ποιο σημαντικό δίδαγμα παίρνουμε από αυτήν; 
……..……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……..……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Αυτή η συμβολική πράξη δυσκόλεψε τους ερμηνευτές εξαιτίας του ποτα-
μού Ευφράτη που ήταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσα-
λήμ. Ο Έσδρας χρειάστηκε τέσσερις μήνες για να πάει εκεί (Έσδρας 7/ζ’ 
9). Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το μήνυμα, ο Θεός έκανε τον Ιερεμία 
να κάνει αυτήν τη διαδρομή δύο φορές. Επομένως, ορισμένοι σχολιαστές 
υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μία άλλη γεωγραφική περιοχή. Από την 
άλλη, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η μακρινή απόσταση που έπρεπε να 
διανύσει, τον βοήθησε να καταλάβει πόσο πολύ είχε απομακρυνθεί ο 
λαός. Επιπλέον, όταν γύρισε ο Ιερεμίας από το ταξίδι, θα πρέπει να αντι-
λήφθηκε τη χαρά της επιστροφής μετά τα 70 χρόνια αιχμαλωσίας. 
Όποια κι αν είναι η περίπτωση, η ζώνη συμβολίζει τους οίκους Ισραήλ και 
Ιούδα, όπου την εποχή της κλήσης τους ήταν και οι δύο αστιγμάτιστοι και 
αγνοί. Ο άνθρωπος που φοράει τη ζώνη συμβολίζει τον Ίδιο τον Θεό. Μία 
ακόμη απεικόνιση του πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ο Θεός με το λαό 
Του. Κάποιοι σχολιαστές βρίσκουν σημαντικό το γεγονός ότι η ζώνη ήταν 
λινή το ίδιο υλικό που χρησιμοποιούταν για τα ιερατικά άμφια (Λευιτ. 
16/ις’ 4), μιας και ο Ιούδας προορίστηκε να είναι το ιερατικό έθνος (Έξ. 
19/ιθ’ 6). 
Η φθορά της ζώνης έδειχνε στη «φθορά» της εθνικής τους υπερηφάνειας. 
Όπως η ζώνη κρατιέται σφιχτά στη μέση, έτσι ακριβώς και ο λαός έπρεπε 
να κρατηθεί σφιχτά στον Κύριο δοξάζοντας και τιμώντας Τον. Αντ’ αυτού 
όμως, εκείνοι φθάρθηκαν από την επαφή τους με τα γύρω έθνη. 
Διαβάστε Ιερ. 13/ιγ’ 11 και αντιπαραθέστε το με Δευτ. 4/δ’ 5-8. Πώς αυτά 
τα εδάφια μας δείχνουν τι συνέβη στο έθνος; Τι διδάσκουν σ’ εμάς; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου                                Δύση ηλίου: 17:22’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Η εικόνα του κεραμέα και του πηλού, ιδιαίτερα όπως τη συναντάμε στη 
Ρωμ. 9/θ’, θέτει το ζήτημα του πώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τις 
ενέργειες του Θεού. Το θέμα ωστόσο είναι ότι δεν τις κατανοούμε, και 
αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Διαβάστε Ησ. 55/νε’ 8. Ως άνθρωποι, γενικό-
τερα έχουμε περιορισμένη ικανότητα αντίληψης, πόσο μάλλον για τους 
τρόπους του Θεού. 
Ωστόσο, η σταυρική θυσία αρκεί για να εμπιστευτούμε τον Θεό και την 
αγάπη Του, ακόμη και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις ενέργειές 
Του. 
«Στη σκέψη πολλών η προέλευση της αμαρτίας και ο λόγος της ύπαρξής 
της αποτελούν πηγή μεγάλης αμηχανίας. Βλέπουν το έργο του κακού με 
τα τρομερά του αποτελέσματα της συμφοράς και της θλίψης και διερω-
τώνται πώς μπορούν να συμβαίνουν όλα αυτά κάτω από την κυριαρχική 
εξουσία Εκείνου του οποίου η σοφία, η δύναμη και η αγάπη είναι απεριό-
ριστες. Αυτό είναι ένα ανεξήγητο γι’ αυτούς μυστήριο. Και η αβεβαιότητα 
και οι αμφιβολίες τους πάνω στο σημείο αυτό τους κάνουν να μυωπάζουν 
σε βαθμό που να μη μπορούν να διακρίνουν ούτε και τις αληθοφανείς 
αποκαλύψεις του λόγου του Θεού, τις τόσο σημαντικές για τη σωτηρία 
της ψυχής.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 587. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποιες προκλήσεις φέρνει η σκέψη της απόλυτης κυριαρχίας του Θεού 
όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με το κακό; Πώς μας βοηθάει η Μεγάλη 
Διαμάχη στα δύσκολα ερωτήματα; 
2.  Ποιους άλλους συμβολισμούς μπορείτε να βρείτε στην Αγία Γραφή; 
Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί συμβολισμούς; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; 
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7 Νοεμβρίου – 13 Νοεμβρίου                                Σάββατο απόγευμα 

 

7. Η ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλ’ ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει 
εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν, και δικαιοσύνην επί της γης. Επειδή 
εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος.» Ιερεμίας 9/θ’ 24. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 9/θ’, Ιερ. 10/ι’ 1-15, 
Ρωμ. 1/α’ 25, Ιερ. 26/κς’, Πράξ. 17/ιζ’ 30, Πράξ. 5/ε’ 34-41. 
 
Οι επώδυνες προσπάθειες και οι θλίψεις του δούλου του Θεού συνεχίζο-
νται. Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο μέρος του ομώνυμου βιβλίου ανα-
φέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο προφήτης όταν προσπάθησε 
να μεταφέρει στο λαό το μήνυμα της αγάπης και του ενδιαφέροντος του 
Κυρίου. 
Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί εάν ο λαός άκουγε τον Ιερεμία και αποδεχόταν 
την προειδοποίηση του προφήτη. Εάν είχαν ακούσει – εάν ο λαός, οι βα-
σιλείς και οι ηγέτες είχαν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού – η τρομερή κρίση 
δεν θα ερχόταν. Είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν. Παρά τα λάθη τους, 
παρά το κακό που είχαν κάνει, η πόρτα της λύτρωσης και της σωτηρίας 
παρέμενε ανοικτή. Η πόρτα ήταν ανοικτή, όμως εκείνοι δεν θέλησαν να 
μπουν. 
Είναι εύκολο σήμερα να κοιτάζουμε επικριτικά την σκληροκαρδία τους. 
«Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα, και εγράφησαν 
προς νουθεσίαν ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν» 
(Α’ Κορ. 10/ι’ 11). Στη διάθεσή μας έχουμε όλα αυτά τα παραδείγματα. Τι 
μαθαίνουμε όμως από αυτά; 
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Κυριακή 8 Νοεμβρίου 
 

ΑΛΛ’ Ο ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΣ… 
 

Στον Ιερ. 9/θ’, ο προφήτης αρχίζει να θρηνεί επειδή βλέπει ότι η κατα-
στροφή της χώρας και του λαού του είναι αναπόφευκτη. Ο Θεός διακήρυ-
ξε ότι θα έρθει κρίση στην Ιερουσαλήμ, και όταν ο Θεός λέει κάτι, το κάνει. 
Εκείνο το οποίο θα αντιμετώπιζαν δεν θα ήταν κάτι το συμπτωματικό, ένα 
ανεξήγητο τρομερό συμβάν που συμβαίνει κατά καιρούς. Όχι, θα αντιμε-
τώπιζαν την κρίση του Θεού. Και αυτή η συνειδητοποίηση προκάλεσε 
μεγάλη θλίψη στον Ιερεμία. Η θλίψη του, ωστόσο, αντικατόπτριζε ένα μι-
κρό μόνο μέρος του πόνου που ο Θεός αισθανόταν. 
Μπορεί το παρακάτω απόσπασμα να γράφτηκε για διαφορετικό λόγο, 
ωστόσο το περιεχόμενό του θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα 
αυτήν την ιδέα: «Για τις αμβλυμμένες αισθήσεις μας ο σταυρός είναι μία 
αποκάλυψη του πόνου τον οποίο η αμαρτία έχει από την έναρξή της 
προξενήσει στην καρδιά του Θεού. Η κάθε παρέκκλιση από το ορθό, η 
κάθε πράξη αγριότητας, η κάθε ανθρώπινη αποτυχία να φθάσει στο ιδα-
νικό που Εκείνος έθεσε, Του προξενεί λύπη. Όταν έπεσαν στον Ισραήλ οι 
συμφορές που ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του χωρισμού του από 
το Θεό - υποδούλωση στους εχθρούς τους, αγριότητα και θάνατος – λέ-
γεται ότι ‘εσπλαχνίσθη η ψυχή Αυτού εις την δυστυχίαν του Ισραήλ.’ ‘Κα-
τά πάσας τας θλίψεις αυτού εθλίβετο… και εσήκωσεν αυτούς και εβάστα-
σεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνος.’ (Κριτ. 10/ι’ 16, Ησ. 63/ξγ’ 9).» 
Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 250. 
Διαβάστε Ιερ. 9/θ’ την έντονη θρηνωδία του προφήτη. Εστιάστε ιδιαίτερα 
στα εδ. 23,24. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν σχέση και με εμάς σήμερα; 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………..……… 
Μπροστά στο θάνατο είμαστε σαν μία πόλη δίχως τείχη. Μπορεί η σοφία, 
η δύναμη, και τα πλούτη να έχουν κάποια αξία, αλλά το να βασιζόμαστε 
σ’ αυτά, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μία καταστροφή ή όταν 
ο θάνατος καραδοκεί, είναι απολύτως μάταιο, ανούσιο και ανώφελο. Μέ-
σα στις προειδοποιήσεις για καταστροφή, λέγεται εκείνο το οποίο έχει 
πραγματικά σημασία, και αυτό είναι το να γνωρίσουμε και να κατανοή-
σουμε όσο μπορούμε το έλεος, την κρίση και την δικαιοσύνη του Θεού. Τι 
άλλο υπάρχει, τι άλλο μπορεί να μας δώσει ελπίδα και παρηγοριά όταν 
κάθε επίγειο και ανθρώπινο, ακόμη και το σώμα μας, μας εγκαταλείπουν; 
ΣΚΕΨΗ: Τι μας λέει η σταυρική θυσία για το έλεος, την κρίση και την δικαιοσύνη του 
Θεού; 
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Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ; 
 
Όπως είδαμε, ο λαός του Θεού κλήθηκε να διαφέρει από τα γύρω έθνη τα 
οποία ήταν μέσα στην ειδωλολατρία και τις ψεύτικες διδασκαλίες. Έτσι, οι 
περισσότερες προειδοποιήσεις στην πεντάτευχο αφορούσαν τις τελετές 
των γειτονικών εθνών. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να είναι οι αληθινοί μάρτυ-
ρες του Κυρίου, του Δημιουργού και Λυτρωτή. Δυστυχώς όμως, στην Πα-
λαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο λαός παραστρατούσε συνεχώς και έκανε 
όλα όσα προειδοποιήθηκε να μην κάνει. 
Διαβάστε Ιερ. 10/ι’ 1-15. Τι λέει εδώ ο Κύριος στο λαό Του; Εάν η ίδια 
προειδοποίηση δινόταν σήμερα, στην εποχή μας, πώς θα γραφόταν; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο Ιερεμίας λέει στο λαό εκείνο το οποίο θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν: 
αυτοί οι θεοί δεν είναι τίποτε άλλο από ανθρώπινες επινοήσεις, δημιουρ-
γήματα της ανθρώπινης φαντασίας. Αυτό είναι ένα έξοχο υπόδειγμα των 
όσων έγραψε ο Παύλος αιώνες μετά: «Μετήλλαξαν την αλήθειαν του 
Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον 
παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν» (Ρωμ. 
1/α’ 25). 
Προσέξτε πώς αντιπαραθέτει σ’ αυτό το εδάφιο ο Παύλος τη δημιουργία 
με τον Δημιουργό. Η ίδια αντιπαράθεση γίνεται και στα παραπάνω εδά-
φια του Ιερεμία όπου γίνεται λόγος για το πόσο ανίσχυροι είναι αυτοί οι 
«θεοί» σε αντίθεση με τον Μοναδικό και Αληθινό Θεό. Ο Ιερεμίας προ-
σπαθεί να δείξει στους ανθρώπους πόσο ανόητο είναι να θέτουν την ε-
μπιστοσύνη τους σε πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν απολύτως 
τίποτα. Όλα αυτά σε αντίθεση με τον Δημιουργό Θεό, ο Οποίος με τη δύ-
ναμή Του όχι μόνο δημιούργησε τον κόσμο αλλά και τον συντηρεί (δείτε 
Εβρ. 1/α’ 3). 
Το μήνυμα των εδαφίων είναι διαχρονικό. Μπορεί σήμερα να μην έχουμε 
τον πειρασμό να προσκυνήσουμε είδωλα ή να ανησυχούμε για τα σημεία 
στον ουρανό, ωστόσο, είναι πολύ εύκολο να θέσουμε την εμπιστοσύνη 
μας σε πράγματα που δεν μπορούν να μας σώσουν, όπως τα είδωλα δεν 
μπορούσαν να σώσουν τον Ιούδα από την επερχόμενη κρίση 
ΣΚΕΨΗ: Σε ποια πράγματα υπάρχει ο κίνδυνος να στηριχθούμε περισσότερο από όσο 
θα έπρεπε; 
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Τρίτη 10 Νοεμβρίου 
 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
 

Διαβάστε Ιερ. 26/κς’ 1-6. Τι ελπίδα δίνει ο Κύριος στο λαό Του; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Το μήνυμα που βλέπουμε εδώ το συναντάμε και σε όλη την Αγία Γραφή, 
και αυτό είναι η κλήση για μετάνοια – να αφήσουμε τις αμαρτίες μας και 
να δεχτούμε τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός σε όλους μας. 
Ποιο είναι το μήνυμα στα παρακάτω εδάφια; Β’ Χρον. 6/ς’ 37-39, Ιεζ. 
14/ιδ’ 6, Ματθ. 3/γ’ 2, Λουκά 24/κδ’ 47, Πράξ. 17/ιζ’ 30. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
«Οι κάτοικοι του Ιούδα όλοι τους ήταν ανάξιοι. Ο Θεός όμως δεν ήθελε να 
παραιτηθεί από αυτούς. Με αυτούς το όνομά Του επρόκειτο να υψωθεί 
στα έθνη. Πολλοί που αγνοούσαν τελείως την ιδιότητά Του, θα έβλεπαν 
τη δόξα του Θεϊκού χαρακτήρα. Η πρόθεσή Του να κάνει σαφή τα σχέδια 
της ευσπλαχνίας Του ήταν εκείνη που εξακολουθούσε να στέλνει στους 
δούλους Του τους προφήτες με το μήνυμα: ‘Στράφητε τώρα έκαστος από 
της οδού αυτού της πονηράς.’ Με τον Ησαΐα δήλωσε: ‘Ένεκεν του ονόμα-
τός Μου θέλω μακρύνει τον θυμόν Μου, και διά τον έπαινόν Μου θέλω 
βασταχθή προς σε, ώστε να μη σε εξολοθρεύσω.’ ‘Ένεκεν εμού, ένεκεν 
Εμού θέλω κάμει τούτο, διότι πώς ήθελε μολυνθή το όνομά Μου; Ναι, δεν 
θέλω δώσει την δόξαν Μου εις άλλον.’ (Ιερ. 25:5, Ησ. 48:9,11).» Ε. Χου-
άιτ, Π.Β. σ. 219,220. 
Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή, το μήνυμα του Θεού είναι 
για όλους το ίδιο: Είμαστε αμαρτωλοί και αξίζουμε την καταδίκη. Μέσω 
όμως της σταυρικής θυσίας του Χριστού και του εξιλεωτικού Του θανά-
του, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αμαρ-
τωλότητά μας, να επικαλεστούμε με πίστη τις αρετές του Ιησού, οι οποίες 
μας προσφέρονται παρά την αναξιότητά μας, και είναι αναγκαίο να μετα-
νοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Και φυσικά, η ειλικρινής μετάνοια περι-
λαμβάνει – με τη χάρη του Θεού – την απομάκρυνση της αμαρτίας από 
τη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Ό,τι κι αν έχουμε κάνει, μπορούμε να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να 
συγχωρεθούμε. Αυτό είναι το σπουδαίο μήνυμα του ευαγγελίου. Για ποιες αμαρτίες 
χρειάζεται να μετανοήσουμε αυτήν τη στιγμή; 
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Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ 
 

Μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την σκληροκαρδία του λαού. Όπως 
είδαμε το μήνυμα του Ιερεμία, όσο σκληρό κι αν ήταν, είχε ελπίδα. Εάν 
μετανοούσαν, σύμφωνα με τις υποσχέσεις και τις συμφορές της διαθή-
κης, ο Θεός θα απέτρεπε την τρομερή καταδίκη που θα έπεφτε πάνω 
τους. Εάν έκαναν ότι έπρεπε να κάνουν, εάν υπάκουαν στον Θεό και α-
ποκτούσαν την ευλογία που φέρνει η υπακοή, τότε όλα θα ήταν ομαλά. Ο 
Θεός θα τους συγχωρούσε, θα τους θεράπευε, θα τους αποκαθιστούσε. 
Η πρόνοια του ευαγγελίου που δεν είναι άλλη από τη θυσία του Ιησού, θα 
ήταν αρκετή για να συγχωρεθούν όλες τους οι αμαρτίες και εκείνοι να 
αποκατασταθούν. Τι ελπιδοφόρο μήνυμα υπάρχει στην υπόσχεση της 
σωτηρίας! 
Ποια ήταν η ανταπόκριση στον Ιερεμία και στο μήνυμά του; (Δείτε Ιερ. 
26/κς’ 10,11.) 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Στο Ισραήλ μόνο η συνέλευση των πρεσβυτέρων θα μπορούσε να φέρει 
την θανατική καταδίκη, και αυτό εφόσον υπήρχε πλειοψηφία στην ψηφο-
φορία των κριτών. Οι ιερείς και οι προφήτες εκδίωξαν τον Ιερεμία με 
σκοπό να τον σκοτώσουν. Ήθελαν να τον παρουσιάσουν σαν πολιτικό 
εγκληματία και προδότη. 
Ποια ήταν η αντίδραση του Ιερεμία; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Παρά την απειλή του θανάτου και τον φόβο που πιθανόν να ένιωθε, ο 
Ιερεμίας – όπως ρητά είχε προειδοποιηθεί – δεν υποχώρησε ούτε ωραι-
οποίησε το μήνυμα που έλαβε από τον Κύριο (Ιερ. 26/κς’ 2). Έτσι, σε α-
ντίθεση με το παρελθόν που μερικές φορές γκρίνιαζε, παραπονιόταν και 
καταριόταν την ημέρα που γεννήθηκε, ο Ιερεμίας πλέον ήταν ο άνθρωπος 
του Θεού που εκδήλωνε πίστη και σταθερότητα. 
ΣΚΕΨΗ: Πότε ήταν η τελευταία φορά που με προσωπικό κόστος υπερασπιστήκατε την 
αλήθεια με πίστη; Εάν δεν το κάνετε ποτέ, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο λόγος; 
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Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 
 

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 
Όπως είδαμε, παρά τους φόβους και τα συναισθήματά του, ο Ιερεμίας 
παρέμενε σταθερός, αν και γνώριζε ότι αυτή η στάση θα μπορούσε να 
τον οδηγήσει στον θάνατο. Στο Ιερ. 26/κς’ 15, προειδοποίησε έντονα τους 
ηγέτες και τον λαό «εξεύρετε μετά βεβαιότητος» πως εάν τον θανάτωναν 
θα τιμωρούνταν γιατί θα έχυναν αίμα αθώου. Ο Ιερεμίας ήξερε πως ήταν 
αθώος σε όλες τις κατηγορίες που του πρόσαπταν. 
Διαβάστε Ιερ. 26/κς’ 16-24. Πώς γλίτωσε ο Ιερεμίας τον θάνατο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Οι ιερείς και οι προφήτες, εκείνοι που θα έπρεπε να είναι οι πνευματικοί 
ηγέτες, επιπλήχθηκαν από τους «πρεσβυτέρους» και τον απλό λαό, οι 
οποίοι υπερασπίστηκαν τον Ιερεμία. Αναφέρθηκαν στον Μιχαία που έζη-
σε έναν αιώνα πριν τον Ιερεμία. Ο βασιλιάς τότε όχι μόνο δεν έβλαψε τον 
Μιχαία αλλά άκουσε και τη συμβουλή του, και ως αποτέλεσμα όλο το έ-
θνος μετανόησε και η καταστροφή αποφεύχθηκε, τουλάχιστον για ένα 
διάστημα. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί στην εποχή του Ιερεμία, όντας σοφό-
τεροι από τους ηγέτες τους, ήθελαν να γλιτώσουν το έθνος από ένα με-
γαλύτερο λάθος – το να θανατώσουν δηλαδή τον προφήτη του Θεού. 
Η απαλλαγή του βασιζόταν στο ότι ο Ιερεμίας δεν ήταν ένοχος για όσα 
τον κατηγορούσαν. Παρόλα αυτά, το μίσος των ιερέων και των προφητών 
φούντωνε. Η επιθυμία τους για εκδίκηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε την ε-
πόμενη φορά ήταν αποφασισμένοι να επιτεθούν στον Ιερεμία μ’ όλη τους 
την οργή. Η απελευθέρωσή του ήταν προσωρινή. Ο προφήτης δεν είχε 
ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο. 
Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του πώς ορισμένοι διδάσκονται από τα μα-
θήματα της ιστορίας, ενώ κάποιοι άλλοι αρνούνται να διδαχτούν από τα 
ίδια μαθήματα. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε μερικούς αιώνες αργότερα, όταν 
ο Γαμαλιήλ ζητά από τους ηγέτες να χειριστούν με μεγάλη προσοχή το 
θέμα των ακολούθων του Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 5/ε’ 34-41. Τι παραλληλισμοί υπάρχουν με την περίπτωση του 
Ιερεμία; Τι μπορούμε να διδαχτούμε από την ιστορία και από τα λάθη των προηγούμε-
νων; 
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Παρασκευή 13 Νοεμβρίου                                  Δύση ηλίου: 17:16’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν 
αυτού έβαλε» (Α’ Ιωάν. 3/γ’ 16). Παρά τη φθορά που η αμαρτία προκάλε-
σε στη δημιουργία και την ικανότητά μας να εκτιμούμε και να ερμηνεύου-
με σωστά, μπορούμε ακόμη να δούμε γύρω στη φύση, στις ανθρώπινες 
σχέσεις και στα θαυμάσια της δημιουργίας την αγάπη του Θεού. Στο 
σταυρό όμως, το πέπλο σκίστηκε, και ο κόσμος είδε τη μεγαλύτερη απο-
κάλυψη αυτής της αγάπης – μίας αγάπης τόσο μεγάλης που η Ε. Χουάιτ 
αποκάλεσε ως «αποχωρισμό των Θεϊκών δυνάμεων» The SDA Bible 
Commentary, τομ. 8, σ. 924. 
Αποχωρισμός των Θεϊκών δυνάμεων; Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του 
Θεού για εμάς που η Θεότητα, ενωμένη και αγαπημένη από την αιωνιό-
τητα, υπέμενε αυτόν τον «αποχωρισμό» για να μας λυτρώσει. Το «Θεέ 
μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;» (Ματθ. 27/κζ’ 46) είναι η πιο ξεκά-
θαρη έκφραση αυτού του «αποχωρισμού» που ήταν το κόστος για την 
σωτηρία μας. Και εδώ μπορούμε να δούμε τον πόνο και τη θλίψη που ο 
Κύριός μας υπέμεινε για τις αμαρτίες μας. 
Δεν πρέπει λοιπόν να απορούμε που «ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυ-
τός πρώτος ηγάπησεν ημάς» (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 19). Φυσικά, ως αμαρτωλές 
υπάρξεις μπορούμε μόνο να μιμηθούμε αυτήν την αγάπη, ενώ πολλές 
φορές η αγάπη μας στρεβλώνεται από εγωισμό και αμαρτωλές επιθυμίες. 
Εμείς αντανακλούμε την υπερβατική αγάπη του Θεού, όπως τα λασπω-
μένα νερά αντανακλούν τον ουρανό. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Παρότι σήμερα δεν λατρεύουμε τα ζώα ή τα στοιχεία της φύσης, πώς 
κινδυνεύουμε ωστόσο να αποκτήσουμε είδωλα; 
2.  Ποιος είναι ο ρόλος της μετάνοιας στη ζωή του Χριστιανού;  
3.  Πώς αντιλαμβάνεστε τον «αποχωρισμό των θεϊκών δυνάμεων»; Τι 
μας λέει για το μεγάλο κόστος της αμαρτίας; 
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14 Νοεμβρίου – 20 Νοεμβρίου                               Σάββατο απόγευμα 

 

8. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προ αυτού βασιλεύς, όστις επέστρε-
ψεν εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας, και εξ όλης αυτού της ψυχής, και εξ όλης 
αυτού της δυνάμεως, κατά πάντα τον νόμον του Μωυσέως, ουδέ ηγέρθη μετ’ αυτόν όμοι-
ος αυτού.» Β’ Βασιλέων 23/κγ’ 25. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Χρον. 33/λγ’, Αββ. 
1/α’ 2-4, Β’ Βασ. 22/κβ’, Φιλιπ. 2/β’ 3-8, Β’ Βασ. 23/κγ’ 1-28, Α’ Κορ. 5/ε’ 
7. 
Είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα 
όταν είναι μεγαλύτερα και βρίσκονται μακριά από τον έλεγχό τους, να 
κάνουν άσχημες επιλογές. Φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο στις σχέσεις με-
ταξύ γονέων και παιδιών. Και ποιος δεν έχει δει φίλους ή συγγενείς να 
κάνουν επιλογές που θα φέρουν ολέθριες συνέπειες επάνω τους; Αυτή 
είναι δυστυχώς η δυσάρεστη πλευρά της ελεύθερης βούλησης. Όμως, μία 
«ελεύθερη» ύπαρξη που μπορεί να επιλέγει μόνο το σωστό, στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι ούτε ελεύθερη ούτε πραγματικά ηθική. 
Γι’ αυτό στο μεγαλύτερο μέρος της Αγίας Γραφής θα δούμε τις προειδο-
ποιήσεις του Θεού προς το λαό Του να αποφύγουν τις λανθασμένες επι-
λογές. Αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του Ιερεμία: Οι 
παρακλήσεις του Θεού, ο Οποίος σέβεται την ελευθερία της επιλογής και 
της βούλησης του εκλεκτού Του έθνους. 
Και παρότι, δυστυχώς, οι περισσότερες ιστορίες δεν είναι καλές, αυτή την 
εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένους βασιλείς που επέλεξαν να κάνουν 
το σωστό ενώπιον του Κυρίου. 
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Κυριακή 15 Νοεμβρίου 
 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΩΝ 
 
Όσο κι αν μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε αντικειμενικοί, να βλέπουμε δη-
λαδή τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, ως άνθρωποι έχουμε την τά-
ση να γινόμαστε υποκειμενικοί. Δεν βλέπουμε τον κόσμο όπως πραγμα-
τικά είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς. Και επειδή εμείς έχουμε φθαρεί από 
την αμαρτία, η αντίληψή μας και το πώς ερμηνεύουμε το καθετί γύρω 
μας, έχουν επίσης φθαρεί. Ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα είναι η συ-
μπεριφορά του Μανασσή, βασιλιά του Ιούδα (περίπου το 686-643 π.Χ.), 
τα πρώτα χρόνια αυτής της τρομερής αποστασίας. Είναι δύσκολο να φα-
νταστούμε το πώς δικαιολόγησε αυτές τις βδελυρές συνήθειες που επέ-
τρεψε να αναπτυχθούν στον Ιούδα. 
Διαβάστε Β’ Χρον. 33/λγ’. Μέχρι ποιο σημείο είχε φθάσει ο Μανασσής; Τι 
διδασκόμαστε για την προθυμία του Θεού να συγχωρήσει; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Σίγουρα το γεγονός ότι μεταφέρθηκε αλυσοδεμένος στην Βαβυλώνα, τον 
έκανε να σκεφθεί σοβαρά τη ζωή του. Το εδάφιο ωστόσο είναι ξεκάθαρο: 
Ο Μανασσής μετάνιωσε αληθινά, και όταν επέστρεψε στον θρόνο του 
προσπάθησε να επανορθώσει για όλο το κακό που είχε κάνει. Δυστυχώς 
όμως η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο φανταζόταν. 
«Η μετάνοια όμως αυτή, όσο αξιόλογη και να ήταν, ήρθε πολύ αργά για 
να σώσει το βασίλειο από τη φθοροποιό επιρροή ολόκληρων ετών από 
ειδωλολατρικές συνήθειες. Πολλοί είχαν σκοντάψει και είχαν πέσει χωρίς 
ποτέ να ξανασηκωθούν.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 262. Και το χειρότερο, ανά-
μεσα σε εκείνους που είχαν επηρεαστεί τρομερά από την αποστασία του 
Μανασσή, ήταν και ο γιος ο Αμών του που τον διαδέχθηκε στο θρόνο, και 
ο οποίος, «έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασ-
σής ο πατήρ αυτού, και εθυσίαζεν ο Αμών εις πάντα τα γλυπτά τα οποία 
Μανασσής ο πατήρ αυτού έκαμε, και ελάτρευεν αυτά» (Β’ Χρον. 33/λγ’ 
22). Αλλά δυστυχώς ο Αμών δεν μετανόησε όπως ο πατέρας του. 
ΣΚΕΨΗ: Όλοι ξέρουμε τις τρομερές συνέπειες που ακολουθούν τις αμαρτίες, ακόμη κι 
αυτές που έχουν συγχωρηθεί. Ποιες υποσχέσεις για νίκη επί της αμαρτίας μπορείτε να 
επικαλεστείτε; Γιατί δεν τις επικαλείστε τώρα, προτού έρθουν οι θλιβερές συνέπειές της; 
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Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
 

Κάποτε ένας ποιμένας είπε, «Προσέχετε τι ζητάτε στις προσευχές σας. 
Μπορεί και να το λάβετε.» Ο λαός Ισραήλ ζήτησε να έχει βασιλιά, όπως 
τα γύρω έθνη. Απόκτησαν αυτό που ζήτησαν και έτσι η ιστορία του λαού 
Ισραήλ, μετά τους κριτές, κατά κύριο λόγο στιγματίστηκε από ασεβείς βα-
σιλείς, οι οποίοι οδήγησαν το έθνος στη διαφθορά. Υπήρχαν όμως και 
εξαιρέσεις, όπως ο βασιλιάς Ιωσίας που ανέλαβε το θρόνο το 639 π.Χ. 
και βασίλεψε μέχρι το 608 π.Χ. 
Υπό ποιες συνθήκες ανήρθε στο θρόνο ο νέος βασιλιάς; (Δείτε Β’ Χρον. 
33/λγ’ 25.) 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……….…………………………………………………………………………… 
Ο νεαρός βασιλιάς ήρθε στο θρόνο σε μία περίοδο με πολλά προβλήμα-
τα, καθώς η αποστασία και η βιαιότητα υπήρχαν σε έντονο βαθμό στα 
πρόσωπα της κυβέρνησης. Μπροστά σε όλα αυτά τα γεγονότα, «τα ειλι-
κρινή άτομα στη γη του Ιούδα αναρωτιόνταν αν οι υποσχέσεις του Θεού 
στον αρχαίο Ισραήλ ήταν ποτέ δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Από αν-
θρώπινη άποψη η θεϊκή πρόθεση… φαινόταν μάλλον αδύνατο να βρει 
την επαλήθευσή της.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 263. 
Η αγωνία των ειλικρινών αυτών ψυχών έχει εκφραστεί από τον προφήτη 
Αββακούμ. Διαβάστε Αββ. 1/α’ 2-4. Τι λέει εδώ ο προφήτης; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Δυστυχώς, η απάντηση στο πρόβλημα της διαφθοράς, της βιαιότητας 
των διαμαχών και της ανομίας, θα ερχόταν από τον βορρά, από τους Βα-
βυλώνιους, τους οποίους ο Θεός θα χρησιμοποιούσε για να φέρει κρίση 
στον παραστρατημένο λαό Του. Όπως είδαμε, δεν ήταν απαραίτητο να 
εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, τιμωρήθηκαν για τις αμαρτίες τους 
επειδή αρνήθηκαν να μετανοήσουν. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσες φορές φαίνεται αδύνατον, από ανθρώπινη πλευρά, να πραγματοποιηθεί 
ο «θεϊκός σκοπός». Τι μας δείχνει αυτό για το ότι πρέπει να έχουμε πίστη ακόμη και όταν 
δεν μπορούμε να διακρίνουμε ή κατανοήσουμε πλήρως; 
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Τρίτη 17 Νοεμβρίου 
 

Ο ΙΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ 
 
«Οκτώ ετών ηλικίας ήτο ο Ιωσίας ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσεν εν Ιε-
ρουσαλήμ έτη τριάκοντα και εν. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεδιδά, 
θυγάτηρ του Αδαΐου, από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυ-
ρίου, και περιεπάτησεν εις πάσας τας οδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και 
δεν εξέκλινε δεξιά ή αριστερά» (Β’ Βασ. 22/κβ’ 1,2).  
Δεδομένης της κατάστασης που επικρατούσε όταν ο Ιωσίας ανέλαβε την 
εξουσία, τι το αξιοθαύμαστο υπάρχει σ’ αυτά τα εδάφια; 
….…………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………… 
Η Αγία Γραφή δεν μας δίνει καμία εξήγηση για το πώς, αυτός ο νεαρός 
βασιλιάς δεν ήταν ασεβής σαν τον πατέρα του, όπως ήταν το αναμενόμε-
νο. Όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι, επέλεξε διαφορετική πορεία, έστω και πε-
ριορισμένη χρονικά, να ασκήσει μία θετική επιρροή στο έθνος. Στο Β’ 
Βασ. 22/κβ’ διαβάζουμε τι έκανε ο Ιωσίας στο ναό. Από την αφιέρωση του 
ναού στην εποχή του Σολομώντα, είχαν περάσει πολλά χρόνια μέχρι την 
μεταρρύθμιση του Ιωσία (622 π.Χ.). Οι βασιλείς δεν φρόντισαν ιδιαίτερα 
τον ναό. Με τον καιρό, το κτίριο που κάποτε ήταν πολύ όμορφο, είχε υ-
ποστεί μεγάλες φθορές. Ο νεαρός βασιλιάς πρόσεξε ότι ο ναός δεν ήταν 
κατάλληλος για λατρεία εξαιτίας της αμέλειας όλων αυτών των χρόνων. 
Τι έκανε ο Ιωσίας όταν συνειδητοποίησε την άσχημη κατάσταση του 
ναού; Β’ Βασ. 22/κβ’ 3-7. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ο βασιλιάς διέταξε τον αρχιερέα να «απαριθμήση το αργύριον» γι ανα 
προχωρήσουν οι εργάτες την ανακατασκευή του ναού. «Πλην δεν εγίνετο 
μετ’ αυτών ουδείς λογαριασμός… διότι ειργάζοντο εν πίστει.» Για κάποιο 
λόγο, ο Ιωσίας τους εμπιστεύτηκε, και σύμφωνα με την αναφορά που 
έχουμε η εμπιστοσύνη του αυτή εκτιμήθηκε.  
ΣΚΕΨΗ: Η ανακαίνιση του ναού είναι ένα καλό έργο, όμως τι χρειάζεται για αληθινή 
αναζωπύρωση και μεταρρύθμιση; (Δείτε Φιλιπ. 2/β’ 3-8.) 
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Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 

Η ανακατασκευή του Αγιαστηρίου, του κέντρου λατρείας του Ισραήλ, ήταν 
σημαντική, αλλά όχι αρκετή. Μία όμορφη κατασκευή, μπορεί υπό μία έν-
νοια να βοηθά τους λατρευτές να αισθανθούν τη δύναμη και το μεγαλείο 
του Κυρίου, ωστόσο, δεν είναι αρκετή για να αφυπνίσει την ευλάβεια. Η 
ιστορία είναι γεμάτη θλιβερά περιστατικά ανθρώπων που τη μία στιγμή 
λάτρευαν τον Θεό σε μία όμορφη εκκλησία, και την άλλη στιγμή διέπρατ-
ταν κτηνωδίες. 
Τι συνέβη στη διάρκεια της ανακατασκευής του ναού; Γιατί η αντίδραση 
του Ιωσία είναι τόσο σημαντική; Β’ Βασ. 22/κβ’ 8-11. 
….…………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………. 
Είχε βρεθεί το Βιβλίο του Νόμου. Το αν βρέθηκε ολόκληρο ή μόνο ένα 
μέρος, η Αγία Γραφή δεν μας το αναφέρει. Πιθανόν να βρέθηκε θαμμένο 
σε κάποιο σημείο στα τείχη του ναού. 
Διαβάστε Β’ Βασ. 22/κβ’ 12-20. Ποιο ήταν το μήνυμα του Θεού μέσω της 
προφήτισσας Όλδας προς τον βασιλιά Ιωσία και τον λαό; Τι σημασία έ-
χουν αυτά τα λόγια σε εμάς; 
….…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Η Όλδα έφερε το ίδιο μήνυμα που είχε μεταφέρει και ο Ιερεμίας: Όσοι έ-
φυγαν μακριά από τον Θεό έσκαψαν οι ίδιοι τον τάφο τους και θα θέριζαν 
τις συνέπειες των πράξεων τους. 
«Με την Όλδα ο Κύριος πληροφόρησε τον Ιωσία ότι η καταστροφή της 
Ιερουσαλήμ ήταν αναπόφευκτη. Και αν ακόμη ο λαός ταπεινωνόταν τώρα 
μπροστά στον Θεό, δεν μπορούσαν να αποφύγουν την τιμωρία τους. Οι 
αισθήσεις τους είχαν σε τέτοιο βαθμό παραλύσει από την κακοπραγία, 
που αν δεν τους έβρισκε η τιμωρία, σύντομα πάλι θα ξαναγύριζαν στην 
ίδια αμαρτωλή πορεία τους. Η προφήτισσα δήλωσε: ‘Είπατε προς τον 
άνθρωπον όστις σας απέστειλε προς εμέ, Ούτω λέγει Κύριος, Ιδού, Εγώ 
επιφέρω κακά επί τον τόπον τούτον, και επί τους κατοίκους αυτού, πά-
ντας τους λόγους του βιβλίου, το οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα ανέγνωσε. 
Διότι με εγκατέλιπον, και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, διά να Με παρορ-
γίσωσι διά πάντων των έργων των χειρών αυτών. Διά τούτο θέλει εκχυθή 
ο θυμός Μου επί τον τόπον τούτον, και δεν θέλει σβεσθή.’ (Β’ Βασ. 22/κβ’ 
15-17).» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 274. Ο Ιωσίας όμως δεν θα έβλεπε αυτές τις 
συμφορές και θα πέθαινε ειρηνικά. 
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Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 
 

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΩΣΙΑ 
 
Παρά την εξαγγελία της καταστροφής, ο Ιωσίας ήταν αποφασισμένος να 
κάνει «το ευθές ενώπιον του Κυρίου». Αν και δεν μπορούσε να αποφύγει 
την καταστροφή, «ανακοινώνοντας όμως τις ουράνιες τιμωρίες της αντα-
πόδοσης, ο Κύριος δεν είχε αποσύρει την ευκαιρία για μετάνοια και ανα-
μόρφωση. Διακρίνοντας ο Ιωσίας σ’ αυτό τη θέληση του Θεού να αναμεί-
ξει στις τιμωρίες Του την ευσπλαχνία, αποφάσισε να κάνει ό,τι του ήταν 
δυνατόν για να επιφέρει αποφασιστικές μεταβολές.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 
274,275. 
Διαβάστε Β’ Βασ. 23/κγ’ 1-28. Για ποιον λόγο ο πιστός βασιλιάς ήθελε να 
φέρει μεταρρύθμιση στο έθνος; Τι μας λένε αυτές οι ενέργειες για το πόσο 
είχε εξαπλωθεί το κακό στο εκλεκτό έθνος; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
Ο Ιωσίας συγκέντρωσε όλον τον λαό στην Ιερουσαλήμ για να ανανεώ-
σουν τη διαθήκη τους με τον Θεό. Αναγνώστηκε το Βιβλίο του Νόμου και 
δόθηκε ο όρκος να ακολουθούν τον Θεό του Ισραήλ. Ο βασιλιάς δεν έκα-
νε μόνος του αυτό το έργο αλλά πρόσταξε εκείνους που είχαν τα πνευμα-
τικά καθήκοντα να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο. Για παράδειγμα, ανά 
τους αιώνες υπήρχαν διάφορα αντικείμενα – αγάλματα και σύμβολα – 
που ο λαός Ισραήλ λάτρευε και τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στο ναό. 
Ορισμένα από αυτά τους είχαν δοθεί ως επικύρωση ειρηνικών σχέσεων, 
ενώ άλλα ως ένδειξη υποταγής από τα άλλα έθνη. Όποιος κι αν ήταν ο 
λόγος δεν έπρεπε να υπάρχουν, και γι’ αυτό και ο Ιωσίας διέταξε την κα-
ταστροφή τους. 
Επίσης, ο εορτασμός του Πάσχα την μεταρρυθμιστική περίοδο του Ιωσία 
δεν έγινε μεταξύ οικογενειών, αλλά όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν έγι-
νε από όλο το έθνος. Το συμβολικό μήνυμα προς τον λαό ήταν ότι άφη-
ναν πίσω τους τα παλιά και πλέον ξεκινούσαν μία νέα εποχή με την υπό-
σχεση να υπηρετούν τον Αληθινό Θεό που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, 
τους έδωσε τη Γη της Επαγγελίας και ήταν μαζί τους καθημερινά. 
ΣΚΕΨΗ: Ο εθνικός εορτασμός του Πάσχα σηματοδοτούσε το ξεκίνημα μίας νέας αρχής, 
καθώς τα παλαιά έλαβαν τέλος. Τι σημαίνει για εμάς, τους Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας, ο συμβολισμός του Πάσχα; (Δείτε Α’ Κορ. 5/ε’ 7). 
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Παρασκευή 20 Νοεμβρίου                              Δύση ηλίου: 17:11’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Όπως είδαμε η διαφθορά ήταν τόσο μεγάλη που οι μεταρρυθμίσεις του 
Ιωσία ήταν απαραίτητες. Πώς έφτασε το έθνος σε αυτό το σημείο; Επειδή 
έχει διαφθαρεί, και αυτό φάνηκε χαρακτηριστικά στο πείραμα του πανε-
πιστημίου Yale το 1960. 
Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν μέσω μία διαφήμισης στην εφημερίδα 
όπου αναφερόταν ότι θα έκαναν ηλεκτροσόκ σε δεμένους ανθρώπους σε 
ένα άλλο δωμάτιο. Οι διακόπτες που καθόριζαν την ένταση κυμαίνονταν 
από το «Ελαφρύ ηλεκτροσόκ» μέχρι και το «Κίνδυνος: Μεγάλης έντασης 
ηλεκτροσόκ». Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν τον διακόπτη υπό 
τις οδηγίες του επιστήμονα που έκανε το πείραμα. Κατά τη διάρκεια του 
πειράματος, οι συμμετέχοντες άκουγαν τους ανθρώπους να φωνάζουν 
για βοήθεια και έλεος. Στην πραγματικότητα, αυτές οι κραυγές αγωνίας 
ήταν ηχογραφημένες – κανείς δεν υποβάλλονταν σε ηλεκτροσόκ. Σκοπός 
της μελέτης ήταν να φανεί το κατά πόσο οι «απλοί» άνθρωποι θα επη-
ρεάζονταν από τον πόνο ανθρώπων που δεν γνώριζαν ή αν θα συνέχι-
ζαν απλά και μόνο επειδή τους ειπώθηκε να το κάνουν. Τα αποτελέσματα 
ήταν τρομακτικά. Το 65% των συμμετεχόντων συνέχισαν να χορηγούν 
υψηλά επίπεδα ηλεκτροσόκ ακόμη και όταν το θύμα υποτίθεται ότι είχε 
χάσει τις αισθήσεις του. 
«Συνήθεις άνθρωποι» έγραψε ο επιστήμονας που έκανε το πείραμα, «έ-
καναν απλώς ό,τι τους ζητήθηκε, και δίχως λόγο, μπορούν να συντελέ-
σουν σε μία τρομοκρατική καταστροφική διαδικασία.» Πόσοι «συνήθεις» 
άνθρωποι έχουν κάνει τρομερά πράγματα μέσα στην ιστορία, και κάνουν 
ακόμη και σήμερα; Δυστυχώς πολλοί. Και ως Χριστιανοί γνωρίζουμε το 
γιατί: Επειδή είμαστε αμαρτωλοί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι μας δείχνει η ιστορία της μεταρρύθμισης του Ιωσία για το πόσο 
σημαντικός είναι ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας; 
2.  Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει: «Εφόσον ήταν πολύ αργά για να 
αποφευχθεί η επικείμενη καταστροφή, τότε γιατί να γίνει κλήση για μετά-
νοια, αναζωπύρωση και μεταρρύθμιση; Ποιος ο σκοπός;» Τι θα του απα-
ντούσατε; Πώς η αιτία μπορεί να βρίσκεται στο ότι η αναζωπύρωση απο-
σκοπούσε μεμονωμένα στα άτομα, και όχι στο έθνος συνολικά; 
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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;  



 
65 

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; 



 
66 

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; 
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28 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

10. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ζητήσατε την ειρήνην της πόλεως, όπου εγώ σας έκαμον να 
φερθήτε αιχμάλωτοι, και προσεύχεσθε υπέρ αυτής προς τον Κύριον, διότι εν τη ειρήνη 
αυτής θέλετε έχει ειρήνην.» Ιερεμίας 29/κθ’ 7. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιεζ. 8/η’, Ρωμ. 1/α’ 22-
25, Ιερ. 37/λζ’ 1-10, 38/λη’ 1-6, Ιερ. 29/κθ’ 1-14, Δαν. 9/θ’ 2. 
 
«Μέσα σε λίγα χρόνια ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα χρησιμοποιείτο ως 
όργανο της οργής του Θεού εναντίον του αμεταμέλητου Ιούδα. Η Ιερου-
σαλήμ επρόκειτο να υποστεί επανειλημμένες πολιορκίες και εισβολές 
από τα πολιορκητικά στρατεύματα του Ναβουχοδονόσορ. Η μία ομάδα 
μετά την άλλη – λιγοστοί στην αρχή, αλλά αργότερα ανερχόμενοι σε χι-
λιάδες και δεκάδες χιλιάδων – έμελλαν να φερθούν αιχμάλωτοι στη γη 
Σενναάρ για να ζήσουν εκεί καταδικασμένοι στην εξορία. Ο Ιωακείμ, ο 
Ιωαχείν, ο Σεδεκίας – όλοι αυτοί οι Ιουδαίοι βασιλείς θα γίνονταν, με τη 
σειρά, υποτελείς του βαβυλώνιου κυρίαρχου, και όλοι τους, με τη σειρά, 
θα επαναστατούσαν. Σκληρές και όλο σκληρότερες ποινές θα επιβάλλο-
νταν στο επαναστατημένο έθνος, μέχρις ότου τελικά ολόκληρη η χώρα θα 
ερημωνόταν, η Ιερουσαλήμ θα ρήμαζε και θα γινόταν παρανάλωμα της 
φωτιάς, ο ναός που είχε οικοδομήσει ο Σολομών θα καταστρεφόταν και 
το βασίλειο του Ιούδα θα έπεφτε χωρίς πια να επανακτήσει την προη-
γούμενη θέση του ανάμεσα στα έθνη της γης.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 289. 
Όπως είδαμε, και θα δούμε, τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε χωρίς πρώτα 
να δοθούν οι ανάλογες προειδοποιήσεις και παρακλήσεις από τους προ-
φήτες, ιδιαίτερα από τον Ιερεμία. Η άρνησή τους να υπακούσουν τους 
οδήγησε στην καταστροφή. Είθε να μάθουμε από τα λάθη τους! 
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Κυριακή 29 Νοεμβρίου 
 

ΘΡΗΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΜΜΟΥΖ 
 
Μπορεί ο Ιερεμίας να αισθανόταν μόνος, στην πραγματικότητα όμως δεν 
ήταν. Ο Θεός κάλεσε τον Ιεζεκιήλ για να παρηγορήσει και να προειδο-
ποιήσει τους εξόριστους στην Βαβυλώνα, αλλά και για να επικυρώσει όσα 
είπε ο Κύριος μέσω του Ιερεμία όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Μέσα από 
την υπηρεσία του, ο Ιεζεκιήλ θα προειδοποιούσε τους αιχμαλώτους να 
μην πιστέψουν στις ψεύτικες προβλέψεις για την επερχόμενη επιστροφή 
τους στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, μέσα από διάφορους συμβολισμούς και 
μηνύματα προείπε την καταστροφική πολιορκία της Ιερουσαλήμ επειδή ο 
λαός αρνήθηκε να μετανοήσει και να εγκαταλείψει τις αμαρτίες του και την 
αποστασία. 
Διαβάστε Ιεζ. 8/η’. Τι είδε ο προφήτης; Πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η 
κουλτούρα και πόσο μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τα πιο ιερά πράγμα-
τα; Τι προειδοποιήσεις υπάρχουν εδώ για μας; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………. 
Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις κατά της ειδωλολατρίας στα γραπτά 
του Μωυσή και των προφητών, σ’ αυτά τα εδάφια βλέπουμε να ασκείται 
ειδωλολατρία ακόμη και στο προαύλιο του ναού. Ο «θρήνος για τον Θαμ-
μούζ» ήταν μία τελετή θρήνου για έναν θεό της Μεσοποταμίας. Στο Β’ 
Χρονικών 36/λς’ 14 διαβάζουμε: «Πάντες προσέτι οι πρώτοι των ιερέων, 
και ο λαός, ηθέτησαν καθ’ υπερβολήν κατά πάντα τα βδελύγματα των 
εθνών, και εμίαναν τον οίκον του Κυρίου, τον οποίον ηγίασεν εν Ιερουσα-
λήμ». 
Διαβάστε προσεκτικά το Ιεζ. 8/η’ 12. Η μετάφραση του «εν τω κρυπτώ 
οικήματι των εικόνων αυτού» είναι κάπως διφορούμενη. Μπορεί να δεί-
χνει στα οικήματα όπου είχαν τα είδωλά τους, ή μπορεί να γίνεται αναφο-
ρά στην καρδιά τους. Όπως και να έχει, οι πρεσβύτεροι και οι ηγέτες εί-
χαν παραστρατήσει τόσο πολύ που νόμιζαν ότι ο Κύριος δεν τους έβλεπε 
και ότι τους είχε εγκαταλείψει. Με άλλα λόγια ήταν σαν να έλεγαν ότι, «Ο 
Κύριος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο σημαντι-
κά.» Εκεί, στο προαύλιο του ναού του Θεού, τελούσαν την πιο απεχθή 
μορφή της ειδωλολατρίας και έκαναν όλα όσα ο Θεός τους είχε απαγο-
ρεύσει ρητώς να μην κάνουν. Και το χειρότερο είναι ότι δικαιολογούσαν 
τις πράξεις τους. Έκαναν αυτό που αργότερα είπε ο Παύλος - λάτρευαν 
την δημιουργία αντί τον Δημιουργό (δείτε Ρωμ. 1/α’ 22-25). 
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Δευτέρα 30 Νοεμβρίου  
 

Η ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΕΔΕΚΙΑ  
 

Ο Σεδεκίας, του οποίου το όνομα σημαίνει «δικαιοσύνη του Ιεχωβά», ή-
ταν ο τελευταίος βασιλιάς του Ιούδα πριν την καταστροφή από τους Βα-
βυλώνιους το 586 π.Χ. Αρχικά έδειχνε πρόθυμος να ακούσει τα λόγια του 
Ιερεμία και να παραδοθεί στους Βαβυλώνιους. Ωστόσο, αυτή η στάση δεν 
κράτησε για πολύ.  
Διαβάστε Ιερ. 37/λζ’ 1-10. Ποια ήταν η προειδοποίηση του Ιερεμία στο 
βασιλιά Σεδεκία; 
…..………………………………………………………………………………... 
…..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………... 
Ο Σεδεκίας αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιερεμία και σύναψε συμμα-
χία με τους Αιγύπτιους, με την ελπίδα να αποτρέψει την Βαβυλωνιακή 
απειλή. (Δείτε Ιεζ. 17/ιζ’ 15-18.) Όμως όπως είχε ήδη προειδοποιηθεί, η 
σωτηρία δεν ήρθε από τους Αιγύπτιους. 
Διαβάστε Ιερ. 38/λη’ 1-6. Τι συνέβη στον Ιερεμία λόγω της διακήρυξης 
του λόγου του Θεού στο λαό; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Όπως είπε και ο Ιησούς, «δεν είναι προφήτης άνευ τιμής, ειμή εν τη πα-
τρίδι αυτού, και μεταξύ των συγγενών, και εν τη οικία αυτού» (Μάρκο 6/ς’ 
4). Ο δύστυχος Ιερεμίας αντιμετώπισε για μία ακόμη φορά την οργή των 
συμπατριωτών του. Όμως όπως και ο λαός, είχε προειδοποιηθεί γι’ αυτό. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση η προειδοποίηση αφορούσε τις δοκιμασίες που 
θα αντιμετώπιζε παραμένοντας πιστός, όπως και έκανε. 
Πόσο δύσκολο θα πρέπει να ήταν για τον Ιερεμία, γιατί κατηγορήθηκε ότι 
αποδυνάμωνε την ηθική κατάσταση του έθνους. Εξάλλου, εφόσον ο λαός 
ήθελε να αντιμετωπίσει τον εχθρό, και ο Ιερεμίας για χρόνια τους έλεγε ότι 
θα έχαναν και ότι ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους – ήταν κατανοητό να θέ-
λουν να τον κάνουν να σωπάσει. Η αμαρτία τούς είχε σκληρύνει τόσο 
πολύ που δεν ήθελαν να ακούσουν την φωνή του Κυρίου, μάλιστα πί-
στευαν πως ήταν η φωνή του εχθρού. 
ΣΚΕΨΗ: Όσο δύσκολα κι αν ήταν στον λάκκο, ήταν πολύ δυσκολότερο για τον Ιερεμία 
το να ακούει να τον κατηγορούν ότι ήθελε το κακό του λαού του! Πώς είναι να σε κατηγο-
ρούν εκείνοι που προσπαθείς να βοηθήσεις; 
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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 
 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
 

Η πολιορκία της Ιερουσαλήμ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 588 π.Χ. και 
κράτησε μέχρι τέλος καλοκαιριού του 586 π.Χ. Η Ιερουσαλήμ μπόρεσε να 
αντέξει για περισσότερο από δύο χρόνια προτού τα προφητικά λόγια του 
Ιερεμία εκπληρωθούν και τα Βαβυλωνιακά στρατεύματα εισβάλλουν και 
καταστρέψουν την πόλη. Η πείνα ήταν τόσο έντονη που οι υπερασπιστές 
της πόλης είχαν χάσει τις δυνάμεις τους και δεν μπορούσαν άλλο να α-
ντισταθούν. Ο βασιλιάς Σεδεκίας προσπάθησε να διαφύγει με την οικογέ-
νειά του, αλλά μάταια. Αιχμαλωτίστηκε από τον Ναβουχοδονόσορ, ο ο-
ποίος εκτέλεσε τους γιούς του μπροστά στα μάτια του. Μπορούμε να 
διαβάσουμε περισσότερα για την θλιβερή ιστορία του στο Ιερ. 39/λθ’ 1-
10. 
Διαβάστε Ιερ. 40/μ’ 1-6. Τι σημαίνουν τα λόγια του Ναβουχοδονόσορ 
στον Ιερεμία; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
Πόσο εκπληκτικό είναι το ότι αυτός ο ειδωλολάτρης κατανόησε την κατά-
σταση καλύτερα από τον λαό του Ιερεμία! Προφανώς οι Βαβυλώνιοι γνώ-
ριζαν για τον Ιερεμία και το έργο του, και του συμπεριφέρθηκαν διαφορε-
τικά σε σχέση με τους υπόλοιπους και τον Σεδεκία (δείτε Ιερ. 39/λθ’ 
11,12). Στο κείμενο δεν αναφέρεται γιατί ο ειδωλολάτρης ηγέτης απέδωσε 
την καταστροφή της Ιερουσαλήμ στον Κύριο ως τιμωρία για τις αμαρτίες 
του λαού Του, και όχι στην ανωτερότητα των δικών του θεών. Όποιος κι 
αν ήταν ο λόγος, είναι μία μαρτυρία του πώς ακόμη και μέσα από μία ά-
σκοπη καταστροφή, ο Κύριος φανερώθηκε στους εθνικούς. 
Τι θα επέλεγε ο Ιερεμίας – να πάει με τους αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα ή 
να μείνει πίσω με τους υπόλοιπους; Καμία από τις επιλογές δεν ήταν ελ-
κυστική, δεδομένου των συνθηκών. Σίγουρα, οι πνευματικές ανάγκες και 
στις δύο πλευρές ήταν μεγάλες, και ο Ιερεμίας θα μπορούσε να εργαστεί 
όπου και αν επέλεγε. Ο Ιερεμίας αποφάσισε να μείνει με τους υπόλοι-
πους πίσω στη χώρα – με τους φτωχούς οι οποίοι σίγουρα χρειάζονταν 
ενθάρρυνση και βοήθεια (δείτε Ιερ. 40/μ’ 6,7). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να υπηρετείτε τους άλλους, ανεξαρτήτου των συνθηκών που επι-
κρατούν; Γιατί είναι σημαντικό, ακόμη και για εσάς, το να υπηρετείτε με όποιον τρόπο 
μπορείτε; 
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Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 
 

ΜΕ ΟΛΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
 
«Και θέλετε με ζητήσει, και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας 
υμών» (Ιερ. 29/κθ’ 13). Ποια είναι η εμπειρία σας μ’ αυτό το εδάφιο; Πώς 
κατανοείτε το «εξ όλης της καρδίας»; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Ο Κύριος γνωρίζει από την αρχή το τέλος. Ακόμη και όταν ο λαός στην 
Ιερουσαλήμ πολεμούσε τους Βαβυλώνιους ελπίζοντας ότι τα λόγια των 
ψευδοπροφητών ήταν αληθινά, ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Ιερεμία να 
μιλήσει για το μέλλον όσων ήταν στη Βαβυλώνα, αλλά και όσων σε λίγο 
θα μεταφέρονταν εκεί. Και τι μήνυμα ήταν αυτό! 
Διαβάστε Ιερ. 29/κθ’ 1-14. Πώς φανερώνεται η αγάπη και το έλεος του 
Θεού σ’ αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Εδώ έχουμε ένα πραγματικό μήνυμα χάρης σε αντίθεση με το ψεύτικο 
μήνυμα «χάρης» που είχαν ακούσει οι άνθρωποι από τους προφήτες οι 
οποίοι ισχυρίζονταν πως η εξορία τους θα κρατούσε μόνο δύο χρόνια. 
Δεν ήταν όμως αυτό το σχέδιο του Θεού και δεν επρόκειτο να συμβεί. 
Αντιθέτως, βάση των ξεκάθαρων διδασκαλιών του Μωυσή έπρεπε να 
δεχτούν την κατάληξη τους – τουλάχιστον για την ώρα – και αν μετα-
νοούσαν, θα ερχόταν η ημέρα που θα επέστρεφαν στη γη τους. 
Διαβάστε Δευτ. 30/λ’ 1-4. Πώς αντικατοπτρίζουν αυτά τα εδάφια τα λόγια 
του Ιερεμία προς το λαό; (Δείτε επίσης Δευτ. 4/δ’ 29.) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
ΣΚΕΨΗ: Μέσω της διακονίας της Ε. Χουάιτ έχει δοθεί και σε εμάς το προφητικό χάρι-
σμα. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν κρατάμε την ίδια στάση με τους συγ-
χρόνους του Ιερεμία; 
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Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 
 

ΤΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 

Οι προφητείες του Ιερεμία έπρεπε να έχουν διπλή επίδραση στη σκέψη 
των αιχμαλώτων: από τη μία δεν έπρεπε να πιστέψουν στα λόγια των 
ψευδοπροφητών, και από την άλλη δεν έπρεπε να χάσουν το κουράγιο 
τους. Ζήτησε από τους αιχμάλωτους συμπατριώτες του να προσευχη-
θούν για την Βαβυλώνα. Αυτή η παράκληση θα πρέπει να τους προβλη-
μάτισε γιατί ήταν πρωτόγνωρο στην ιστορία του Ισραήλ να προσευχη-
θούν για τους εχθρούς τους – τους Βαβυλώνιους που προκάλεσαν όλο 
αυτό το κακό στον εκλεκτό λαό του Θεού. Ο προφήτης ανέτρεψε κάθε 
πιστεύω τους για τον ναό και την Ιερουσαλήμ όταν τους ζήτησε να προ-
σευχηθούν σε μία ειδωλολατρική χώρα, διαβεβαιώνοντάς τους πως θα 
εισακουσθούν από τον Αιώνιο Θεό. Προσέξτε επίσης τι λέει ο προφήτης 
στο Ιερ. 29/κθ’ 7: η ειρήνη του κράτους που τους «φιλοξενεί» θα σημαίνει 
και τη δική τους ειρήνη. Ως ξένοι σ’ αυτή τη γη θα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι 
εάν υπήρχαν προβλήματα στο κράτος. Υπάρχουν πολλά θλιβερά παρα-
δείγματα έλλειψης ανεκτικότητας όταν το κράτος αντιμετωπίζει δυσκολίες. 
Οι άνθρωποι έχουν την τάση να ψάχνουν για αποδιοπομπαίους τράγους, 
κάποιους στους οποίους θα μπορέσουν να ρίξουν την ευθύνη, και συνή-
θως οι ξένοι και οι μειονότητες είναι οι εύκολοι στόχοι. Δυστυχώς, αυτό 
είναι μία λυπηρή πραγματικότητα. 
Ποια υπέροχη ελπίδα δίνεται στους εξόριστους στο Ιερ. 29/κθ’ 10; (Δείτε 
επίσης Ιερ. 25/κε’ 11,12, Β’ Χρον. 36/λς’ 21, Δαν. 9/θ’ 2). 
……………………………………………………………………………………. 
Ό,τι είχε πει ο Κύριος ότι θα συνέβαινε, συνέβη. Έτσι, είχαν κάθε λόγο να 
πιστέψουν ότι θα εκπλήρωνε και αυτή Του την προφητεία (Ιερ. 29/κθ’ 10). 
Το γιατί θα ήταν 70 χρόνια ο καιρός της εξορίας τους, είναι κάτι που δεν 
γνωρίζουμε με βεβαιότητα, παρότι συνδέεται καθαρά με την ιδέα της 
Σαββατιαίας ξεκούρασης της γης (δείτε Λευιτ. 25/κε’ 4, 26/κς’ 34, 43). Ε-
κείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σ’ αυτήν την προφητεία, είναι ότι 
εάν τη δέχονταν με πίστη, οι αιχμάλωτοι θα είχαν την ελπίδα και την βε-
βαιότητα για την απόλυτη κυριαρχία του Κυρίου. Παρά την τρομερή κα-
ταστροφή που τους βρήκε, τους γνωστοποιήθηκε ότι δεν είχαν όλα χαθεί 
και ότι ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Εξακολουθούσαν να είναι ο λαός 
της διαθήκης και ο Κύριος δεν είχε αποσυρθεί από αυτούς. Η λύτρωση 
διατίθεται σε όλους όσους είναι πρόθυμοι να τηρήσουν τις προϋποθέσεις 
της. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες προφητείες σας δίνουν ελπίδα για το μέλλον; Ποιες από αυτές ενδυνα-
μώνουν την πίστη σας και σας βοηθάνε να εμπιστεύεστε τον Κύριο ό,τι κι αν συμβεί; 
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Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου                     Δύση ηλίου: 17:06’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Παρά την απλότητα του ευαγγελίου, υπάρχει ο κίνδυνος να υπερβάλλου-
με με τις διδασκαλίες του. Υπάρχει η διακαής επιθυμία σε πολλούς στον 
κόσμο να ξεκινήσουν κάτι το καινούργιο, που θα οδηγήσει τους ανθρώ-
πους σε μία πνευματική αφύπνιση και θα αλλάξει την παρούσα κατάστα-
ση. Σίγουρα χρειάζεται μία αλλαγή στην προσωπική μας εμπειρία, μιας 
και η ιερότητα της αλήθειας δεν έχει κατανοηθεί από εμάς όπως θα έ-
πρεπε, αλλά η αλλαγή που χρειαζόμαστε είναι αυτή της καρδιάς μας, και 
αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν αποζητάμε προσωπικά την ευλογία του 
Θεού και εκλιπαρούμε για τη δύναμή Του, δεόμενοι με θέρμη για τη χάρη 
Του και την αλλαγή του χαρακτήρα μας. Αυτήν την αλλαγή χρειαζόμαστε 
σήμερα, και γι’ αυτήν την εμπειρία πρέπει να ασκήσουμε την επιμονή μας 
και να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει με ειλικρίνεια να ζητήσουμε, ‘Τι πρέπει 
να κάνω για να σωθώ;’ Πρέπει να μάθουμε ποια είναι τα βήματα που 
χρειαζόμαστε για να πάμε στον ουρανό.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, 
1

ο
 βιβλίο, σ. 187,188. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Όπως είδαμε, ο Ιερεμίας παρότρυνε τον λαό να ζητήσουν τον Κύριο. 
Πώς μπορούμε το κάνουμε αυτό; Εάν κάποιος σας έλεγε, «Θέλω να 
γνωρίσω τον Θεό, πώς μπορώ να Τον βρω;» τι θα του λέγατε; 
2.  Σήμερα μπορούμε να δούμε την εκπλήρωση πολλών Βιβλικών προ-
φητειών. Πώς μπορούν αυτές οι προφητείες να μας βοηθήσουν να δεί-
ξουμε εμπιστοσύνη σε εκείνες που μέλλουν ακόμη να εκπληρωθούν; 
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5 Δεκεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου                           Σάββατο απόγευμα 
 

11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον 
Ισραήλ, και προς τον οίκον Ιούδα, διαθήκην νέαν.» Ιερεμίας 31/λα’ 31. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 9/θ’ 1-17, 12/ιβ’ 1-
3, Γαλ. 3/γ’ 6-9, 15-18, Έξ. 24/κδ’, Ιερ. 31/λα’ 31-34, Α’ Κορ. 11/ια’ 24-26. 
 
 
Αν και η Αγία Γραφή αναφέρεται σε «διαθήκες» στον πληθυντικό αριθμό 
(Ρωμ. 9/θ’ 4, Γαλ. 4/δ’ 24), υπάρχει μία μόνο διαθήκη, η διαθήκη της χά-
ρης, όπου ο Θεός παραχωρεί τη σωτηρία στους αμαρτωλούς που την 
επικαλούνται με πίστη. Ο πληθυντικός αριθμός, «διαθήκες», είναι λόγω 
των διαφόρων τρόπων που επαναδιατύπωσε ο Θεός την υπόσχεση της 
διαθήκης για να καλύψει τις ανάγκες του λαού Του, αναλόγως των συν-
θηκών. 
Είτε όμως πρόκειται για την διαθήκη με τον Αδάμ (Γέν. 3/γ’ 15), είτε την 
διαθήκη με τον Αβραάμ (Γέν. 12/ιβ’ 1-3, Γαλ. 3/γ’ 6-9), τη διαθήκη στο 
Σινά (Έξ. 20/κ’ 2), τη διαθήκη με τον Δαβίδ (Ιεζ. 37/λζ’ 24-27) ή την Νέα 
Διαθήκη (Ιερ. 31/λα’ 31-33), η ιδέα είναι η ίδια. Η σωτηρία που προσφέρει 
ο Θεός είναι δώρο – που δεν μας αξίζει και ούτε μπορούμε να κερδίσου-
με, αλλά μπορούμε να αποκτήσουμε μόνο μέσω της πίστης και της υπα-
κοής μας. 
Η πρώτη αναφορά στη Νέα Διαθήκη βρίσκεται στον Ιερεμία, στα πλαίσια 
της επιστροφής του Ισραήλ από την εξορία και των ευλογιών που θα τους 
χορηγούσε ο Θεός. Ακόμη και εν μέσω καταστροφής και προβλημάτων, ο 
Κύριος πλησιάζει τον παραστρατημένο λαό Του και του προσφέρει ελπί-
δα και αποκατάσταση. 
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Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
 
Όλοι γνωρίζουμε πόσο ανήθικος είναι ο κόσμος μας σήμερα, και παρόλα 
αυτά ο Θεός μακροθυμεί για εμάς. Επομένως, μπορούμε να φανταστού-
με πόσο ανήθικος ήταν ο κόσμος πριν τον Κατακλυσμό για να θέλει ο 
Θεός να καταστρέψει τα πάντα. «Ο Θεός είχε δώσει τις εντολές Του για 
κανόνα της ζωής, αλλά ο νόμος Του παραβιάσθηκε, και το αποτέλεσμα 
ήταν η κάθε είδους αμαρτία. Η αμαρτία των ανθρώπων ήταν κατάφωρη 
και προκλητική, η δικαιοσύνη ποδοπατήθηκε και οι κραυγές των καταδυ-
ναστευομένων έφθαναν στα ουράνια.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 75. 
Διαβάστε Γέν. 9/θ’ 1-17. Τι διαθήκη γίνεται μεταξύ του Θεού και των αν-
θρώπων, και πώς αντανακλάται σ’ αυτήν η χάρη του Θεού προς τη δημι-
ουργία; 
….…………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………. 
….….……………………………………………………………………………… 
Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με το Νώε έχει πιο παγκόσμιο χαρακτήρα 
σε σχέση με τις υπόλοιπες βιβλικές διαθήκες, μιας και περιλαμβάνει ό-
λους τους ανθρώπους, καθώς και όλα τα ζώα και τα φυτά (Γέν. 9/θ’12). 
Επίσης, αυτή ήταν μία μονομερής συμφωνία: Ο Κύριος δεν ζητάει τίποτε, 
υπόσχεται μόνο πως δεν θα καταστρέψει ξανά τη γη με νερό. Σε αντίθεση 
με τις άλλες διαθήκες, δεν υπάρχουν όροι. 
Ο Θεός στη συνέχεια επικυρώνει τη διαθήκη Του με ένα ορατό σημείο, 
ένα ουράνιο τόξο, το οποίο συμβολίζει την υπόσχεση της διαθήκης ότι η 
γη δεν θα καταστραφεί ξανά με νερό. Έτσι, κάθε φορά που βλέπουμε ένα 
ουράνιο τόξο, το γεγονός ότι μπορούμε ακούμε να το δούμε, επικυρώνει 
την υπόσχεση της αρχαίας αυτής διαθήκης. Μέσα σε έναν κόσμο αμαρτί-
ας όπου επικρατεί το κακό, έχουμε τη χαρά να δούμε την ομορφιά ενός 
ουράνιου τόξου – το σημείο της χάρης του Θεού προς όλον τον κόσμο. 
Κοιτάζοντάς το μπορούμε να αντλήσουμε ελπίδα, όχι μόνο από την ο-
μορφιά του, αλλά επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα μήνυμα αγάπης από τον 
Θεό προς τον εξαθλιωμένο πλανήτη μας. 
ΣΚΕΨΗ: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, πώς μπορεί το ου-
ράνιο τόξο να μας φέρει πιο κοντά στον Θεό; 



 
78 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ 
 
Διαβάστε Γέν. 12/ιβ’ 1-3, 15/ιε’ 1-5, 17/ιζ’ 1-14. Ποια ήταν η πρόθεση του 
Κυρίου μέσω της διαθήκης που έκανε με τον Αβραάμ; 
………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
….….……………………………………………………………………………… 
Η Αβραμιαία διαθήκη της χάρης είναι θεμελιώδης στην ιστορία της σωτη-
ρίας. Γι’ αυτό και ο Παύλος τη χρησιμοποίησε για να εξηγήσει το σχέδιο 
της σωτηρίας που εκπληρώθηκε με τον Ιησού. 
Διαβάστε Γαλ. 3/γ’ 6-9, 15-18. Πώς συνδέει ο Παύλος την Αβραμιαία δια-
θήκη με τον Ιησού και την σωτηρία μέσω της πίστης; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Μέσω του σπέρματος του Αβραάμ –δεν αναφέρεται στους πολυάριθμους 
απογόνους αλλά μόνο στον Ιησού (δείτε Γαλ. 3/γ’ 16), ο Θεός θα ευλο-
γούσε όλον τον κόσμο. Όλοι εκείνοι που, μέσω της πίστης στον Χριστό 
(Γαλ. 3/γ’ 29), θα ήταν μέρος του σπέρματος του Αβραάμ, θα έβλεπαν 
πως ο Θεός του Αβραάμ θα μπορούσε να γίνει και δικός τους Θεός. Ο 
Αβραάμ «επίστευσεν εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύ-
νην» (Γαλ. 3/γ’ 6). Ο Αβραάμ δεν σώθηκε βάση των έργων του, αλλά 
όπως και ο ληστής στο σταυρό, βάση της σώζουσας χάρης του Θεού 
που φέρνει σωτηρία. Ο Αβραάμ εκπλήρωσε την υπόσχεση της διαθήκης. 
Με την υπακοή του εκδήλωσε την πίστη που είχε στην υπόσχεση της σω-
τηρίας. Δεν τον δικαίωσαν το έργα του, αντιθέτως έδειξαν ότι ήταν ήδη 
δικαιωμένος. Αυτή είναι η έννοια της διαθήκης, η οποία εκφράζεται μέσα 
από μία ζωή πίστης (δείτε Ρωμ. 4/δ’ 1-3). 
ΣΚΕΨΗ: Μείνετε στην μεγάλη αλήθεια ότι η ελπίδα μας για σωτηρία έρχεται από την 
δικαιοσύνη του Ιησού που μας απονέμεται μέσω πίστης. Τι ελπίδα και χαρά μπορούμε 
να λάβουμε από αυτήν την υπέροχη πρόνοια που γίνεται για εμάς; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΙΝΑ 
 
Πώς έγινε η διαθήκη μεταξύ του λαού Ισραήλ και του Θεού στο όρος Σι-
νά; (Έξ. 24/κδ’). 
…..………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………... 
Ο Μωυσής μαζί με κάποιους αρχηγούς πήγαν στο όρος Σινά. Σ’ αυτούς 
συμπεριλαμβάνονταν ο Ααρών με τους δύο γιούς του που αντιπροσώ-
πευαν το ιερατείο, οι 70 πρεσβύτεροι, και αρχηγοί που αντιπροσώπευαν 
τον λαό. Οι άνδρες που συνόδευσαν τον Μωυσή έπρεπε να μείνουν μα-
κριά, ενώ στον Μωυσή επιτράπηκε να πλησιάσει στην παρουσία του 
Θεού. Αργότερα, ο Μωυσής επικύρωσε τη διαθήκη με όλο το έθνος. Δια-
κήρυξε όλα όσα του είχε πει ο Θεός, και ο λαός απάντησε ως εξής: «Πά-
ντας τους λόγους, τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμει.» (Έξ. 
24/κδ’ 3). Φυσικά, όπως ξέρουμε από την ιστορία αλλά και από τη δική 
μας εμπειρία, άλλο είναι το να ισχυρίζεσαι ότι θα υπακούσεις, και άλλο το 
να προχωράς με πίστη και να παραδίνεσαι στην Θεϊκή δύναμη να σου 
δώσει τη χάρη να κάνεις αυτό που υποσχέθηκες. 
Διαβάστε Εβρ. 4/δ’ 2. Πώς αυτό το εδάφιο εξηγεί την αποτυχία του Ισ-
ραήλ; Πώς μπορούμε να αποφύγουμε το ίδιο λάθος; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Μόνο μέσω πίστης και στηριζόμενοι στις υποσχέσεις μπορούμε να είμα-
στε υπάκουοι – μία υπακοή που φαίνεται με την αφοσίωση στο νόμο του 
Θεού. Την εποχή του Μωυσή, η υπακοή στο νόμο δεν ήταν αντίθετη 
προς την αιώνια διαθήκη, όπως δεν είναι αντίθετη και στην δική μας επο-
χή. Συνήθως ο νόμος και οι διαθήκες παρεξηγούνται από την κακή ερμη-
νεία των γραπτών του Παύλου, ο οποίος απευθυνόταν στους Ιουδαΐζο-
ντες αντιπάλους του. Αυτοί ισχυρίζονταν πως η υπακοή στο νόμο έχει τον 
καίριο ρόλο στην πίστη (σωτηρία), ενώ ο Παύλος ισχυριζόταν πως ο Χρι-
στός και η δικαιοσύνη Του έχουν τον βασικό ρόλο. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσες φορές δεν έχουμε πει, «Ό,τι μου είπε ο Κύριος θα το κάνω» αλλά στο 
τέλος δεν μπορέσαμε να το πράξουμε; Πώς αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα δίνει 
περισσότερη αξία στην υπόσχεση της χάρης; Τι ελπίδα θα είχαμε χωρίς αυτήν; 
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Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

Διαβάστε Ιερ. 31/λα’ 31-34. Ποια η σημασία αυτών των εδαφίων τόσο για 
εκείνη την εποχή όσο και για τη δική μας; 
…………………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………… 
Ο Ιερεμίας είπε αυτά τα λόγια όταν ο λαός βρισκόταν εν μέσω μεγάλης 
κρίσης: οι Βαβυλώνιοι είχαν εισβάλλει και το έθνος απειλούταν με ολο-
κληρωτικό αφανισμό. Και πάλι, ο Κύριος τους έδωσε ελπίδα, την υπό-
σχεση ότι αυτό δεν θα ήταν το τέλος και ότι θα είχαν μία ακόμη ευκαιρία 
να ευημερήσουν στην παρουσία Του. 
Επομένως, η πρώτη υπόσχεση της «νέας διαθήκης» που βρίσκουμε 
στην Αγία Γραφή δίνεται στα πλαίσια της επικείμενης επιστροφής των 
Ισραηλιτών από την εξορία, και της ευλογίας που ο Θεός θα τους δώσει 
με την επιστροφή τους. Όπως η αθέτηση της διαθήκης του Σινά (Ιερ. 
31/λα’ 32) τους οδήγησε στην εξορία, έτσι και η νέα διαθήκη (εδ. 33) θα 
διατηρούσε τους ίδιους και την ελπίδα τους για το μέλλον. Η νέα διαθήκη 
θα περιλάμβανε τον ίδιο νόμο με την διαθήκη στο Σινά – τις Δέκα Εντολές 
– μόνο που αυτή τη φορά δεν θα ήταν γραμμένος σε λίθινες πλάκες αλλά 
στην καρδιά τους, εκεί που πάντα έπρεπε να είναι. 
«Ο ίδιος νόμος που είχε χαραχθεί επάνω στις λίθινες πλάκες, γράφεται 
από το Άγιο Πνεύμα επάνω στις πλάκες της καρδιάς. Αντί να προσπα-
θούμε να συστήσουμε τη δική μας δικαιοσύνη, δεχόμαστε τη δικαιοσύνη 
του Χριστού. Το αίμα Του εξιλεώνει τις αμαρτίες μας. Η υπακοή Του γίνε-
ται αποδεκτή για λογαριασμό μας. Τότε η καρδιά, ανανεωμένη από το 
Άγιο Πνεύμα, θα παράγει τους ‘καρπούς τους Πνεύματος’. Με τη χάρη 
του Χριστού θα ζούμε υπακούοντας στο νόμο του Θεού που είναι γραμ-
μένος στις καρδιές μας. Έχοντας το Πνεύμα του Χριστού θα βαδίζουμε 
όπως Εκείνος βάδισε.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 353. 
Με τη νέα διαθήκη, οι αμαρτίες τους θα συγχωρούνταν, θα γνώριζαν πιο 
άμεσα τον Κύριο και θα υπάκουαν στο νόμο Του μέσω της δύναμης του 
Αγίου Πνεύματος που θα εργαζόταν μέσα τους. Η σωτηρία ανέκαθεν ή-
ταν μέσω της πίστης – μίας πίστης που εκδηλώνει τους «καρπούς του 
Πνεύματος». 
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Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

Η προφητεία του Ιερεμία για τη νέα διαθήκη έχει διπλή εφαρμογή: Πρώ-
τον, ο Ισραήλ επιστρέφει στον Θεό ο Οποίος φροντίζει για την επιστροφή 
στη γη τους. Δεύτερον, γίνεται αναφορά στο Μεσσιανικό έργο του Ιησού 
που με τον θάνατό Του επικύρωσε τη διαθήκη και άλλαξε τη σχέση μετα-
ξύ Θεού και ανθρώπων. Με τη νέα διαθήκη βλέπουμε καθαρά το σχέδιο 
της σωτηρίας, το οποίο προηγουμένως φαινόταν μέσα από τύπους και 
σκιές (Εβρ. 10/ι’ 1) 
Διαβάστε Λουκά 22/κβ’ 20 και Α’ Κορ. 11/ια’ 24-26. Πώς συνδέονται αυτά 
τα εδάφια με την προφητεία του Ιερεμία; 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Το σταυρωμένο σώμα και το αίμα του Χριστού αποκαλύπτονται στην Πα-
λαιά Διαθήκη στη θυσία του Πασχαλινού αρνιού. Στην Καινή Διαθήκη, το 
αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό, συμβολίζεται από το χυμό του 
σταφυλιού. Το έργο του Χριστού δεν ξεκινά στην Καινή Διαθήκη, συμπε-
ριλαμβάνεται εξίσου στην Παλαιά, και μέσα από τη Θεία Κοινωνία μπο-
ρούμε να δούμε το έργο Του σε όλη την ιστορία της σωτηρίας. Ο άρτος 
και ο οίνος (ο χυμός σταφυλιού) είναι η σύνοψη της ιστορίας της σωτηρί-
ας. Αν και πρόκειται για σύμβολα, μέσα από αυτά μπορούμε να καταλά-
βουμε το θαυμάσιο έργο που έκανε ο Θεός για εμάς. 
Η Θεία Κοινωνία δεν δείχνει μόνο τον θάνατο του Χριστού, αλλά και την 
επιστροφή Του, η οποία δεν θα είχε νόημα χωρίς τη θυσία Του. Εξάλλου, 
σε τι θα ωφελούσε η πρώτη έλευση του Χριστού εάν δεν υπήρχε η δεύτε-
ρη με την ανάσταση των νεκρών; (Α’ Θεσ. 4/δ’ 16, Α’ Κορ. 15/ιε’ 12-18.) 
Ο Ιησούς έκανε τον συσχετισμό όταν είπε, «Σας λέγω δε, ότι δεν θέλω 
πίει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας 
εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ’ υμών εν τη βασιλεία του Πατρός μου» 
(Ματθ. 26/κς’ 29). Αναμφίβολα, η πρώτη έλευση του Χριστού είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την δεύτερη έλευσή Του. Η πρώτη βρίσκει την απόλυτη 
εκπλήρωσή της στη δεύτερη. 
ΣΚΕΨΗ: Την επόμενη φορά που θα λάβετε Θεία Κοινωνία σκεφτείτε την δήλωση του 
Χριστού ότι δεν θα πιει από του «γεννήματος της αμπέλου» μέχρι τη βασιλεία του Θεού. 
Πώς σας κάνει αυτό να αισθάνεστε; Τι δείχνει για τη στενή σχέση που επιζητά ο Χριστός 
να αποκτήσει μαζί σας; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου                                  Δύση ηλίου: 17:06’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Στον ουρανό ένα ομοίωμα τόξου της ίριδας περιβάλλει το θεϊκό θρόνο 
σχηματίζοντας αψίδα επάνω από το κεφάλι του Χριστού. Ο προφήτης 
λέει: ‘Ως η θέα του τόξου, του γινομένου εν τη νεφέλη εν ημέρα βροχής, 
ούτως ήτο η θέα της λάμψεως κύκλω. Αύτη ήτο η θέα του ομοιώματος 
της δόξης του Κυρίου.’ Και ο Ιωάννης ο αποκαλυπτής δηλώνει: ‘Ιδού, 
θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ, και επί του θρόνου ήτο τις καθήμενος… και 
ήτο ίρις κύκλω του θρόνου, ομοία την θέαν με σμάραγδον.’ (Ιεζ. 1/α’ 28, 
Αποκ. 4/δ’ 2,3). Όταν οι άνθρωποι με τη μεγάλη παρανομία τους προκα-
λούν τη θεία δίκη, ο Σωτήρας, μεσιτεύοντας στον Πατέρα για το καλό του 
ανθρώπου, δείχνει το τόξο της ίριδας που περιβάλλει το θρόνο, ακριβώς 
επάνω από το κεφάλι Του, σας δείγμα της ευσπλαχνίας του Θεού προς 
το μετανοούντα αμαρτωλό. 
Δίνοντας στο Νώε τη διαβεβαίωση αναφορικά με τον κατακλυσμό, ο ίδιος 
ο Θεός τη συνέδεσε με μία από τις πολυτιμότερες υποσχέσεις της σπλα-
χνικότητάς Του: ‘Καθώς ώμοσα ότι τα ύδατα του Νώε δεν θέλουσιν επέλ-
θει πλέον επί την γην, ούτως ώμοσα ότι δεν θέλω θυμωθή πλέον κατά 
σου, ουδέ σε ελέγξει.’ (Ησ. 54:9).» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 89. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Δείτε τη σημαντική σχέση μεταξύ πίστης και έργων στο σχέδιο της 
σωτηρίας. Ποιος είναι ο ρόλος της πίστης, ποιος είναι ο ρόλος των έργων 
και πώς σχετίζονται με την Χριστιανική εμπειρία; 
2.  Ποια είναι η έννοια του να χαραχτεί ο νόμος στην καρδιά μας; Πώς 
αυτή η ιδέα δείχνει στην αιώνια ισχύ του νόμου ακόμη και με τη νέα δια-
θήκη; 
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12 Δεκεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου                          Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
  

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Κύριος ας ήναι αληθής και πιστός μάρτυς μεταξύ ημών, ότι βε-
βαίως θέλομεν κάμει κατά πάντας τους λόγους καθ’ ους Κύριος ο Θεός σου σε αποστείλη 
προς ημάς.» Ιερεμίας 42/μβ’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 40/μ’ 7-16, Ιερ. 41-
43/μα’-μγ’, Έξ. 16/ις’ 3, Αρ. 16/ις’ 13, Ιερ. 44/μδ’. 
 
Το μάθημα αυτής της εβδομάδας μας φέρνει προς το τέλος της ιστορίας 
του προφήτη Ιερεμία. Ωστόσο, το τέλος δεν είναι «και έζησαν αυτοί κα-
λά». Θα μπορούσαμε να πούμε περιληπτικά ότι το μάθημα αυτής της 
εβδομάδας, ακόμη και μεγάλο μέρος του βιβλίου του Ιερεμία, είναι ένα 
παράδειγμα του ποια είναι τα όρια της χάρης. Η χάρη δεν μπορεί να σώ-
σει εκείνους που αρνούνται να τη δεχτούν. Όσο και να τους μίλησε ο Κύ-
ριος, να τους πρόσφερε σωτηρία, προστασία, λύτρωση, ειρήνη και ευη-
μερία, όλοι – εκτός από ένα μικρό πιστό υπόλοιπο – περιφρόνησαν και 
απέρριψαν την προσφορά του Θεού. 
Και τι έγινε με τον Ιερεμία; Το έργο της ζωής του, από ανθρώπινη οπτική, 
έδειχνε μάταιο! Ο προφήτης «των θρήνων» είχε πολλούς λόγους να θρη-
νεί. Ακόμη και όταν όλα όσα είχε πει εκπληρώθηκαν, οι άνθρωποι εξακο-
λουθούσαν να αμαρτάνουν και να επαναστατούν, απορρίπτοντας ανοικτά 
τον προφήτη και χλευάζοντας τον Λόγο του Κυρίου προς αυτούς. 
Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε! Η χάρη είναι χάρη επειδή προσφέ-
ρεται σε εκείνους που δεν την αξίζουν, αλλά δεν δίνεται εξαναγκαστικά. 
Πρέπει να θέλουμε να την δεχτούμε. 
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Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΑ 
 

Θα περίμενε κανείς ότι με την καταστροφή της πόλης και την ολοκληρω-
τική ήττα από τους Βαβυλώνιους, ο λαός θα είχε πάρει το μάθημά του. 
Δυστυχώς όμως δεν έγινε έτσι και το δράμα συνεχίστηκε. 
Διαβάστε Ιερ. 40/μ’ 7-16. Τι μήνυμα δίνεται (για μία ακόμη φορά) στον 
λαό; Ποια η σημασία του όρου «υπόλοιπον» στο εδ. 11; 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
Παρά το μήνυμα ειρήνης, και της ευημερίας που επακολούθησε (δείτε Ιερ. 
40/μ’ 12) δεν ήταν όλοι ικανοποιημένοι με την παρούσα κατάσταση. 
Διαβάστε Ιερ. 41/μα’. Τι νέα προβλήματα αντιμετώπιζε τώρα το «υπόλοι-
πο»; 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
Αν και δεν δίνονται οι λόγοι της δολοφονίας, το γεγονός ότι είχε γίνει από 
κάποιο μέλος «του βασιλικού σπέρματος, και εκ των αρχόντων του βασι-
λέως» (Ιερ. 41/μα’ 1), δείχνει πως ακόμη δεν είχαν αποδεχθεί την ιδέα ότι 
το εκλεκτό έθνος έπρεπε να υποταχθεί στην Βαβυλωνιακή εξουσία. Επει-
δή ο Γεδαλίας είχε ανέρθει στο θρόνο κατόπιν διαταγής του βασιλιά της 
Βαβυλώνας (δείτε Ιερ. 40/μ’ 5), ο λαός τον θεώρησε προδότη, κάποιον 
που δεν ήταν αφοσιωμένος στο έθνος, και γι’ αυτό έπρεπε να εξουδετε-
ρωθεί. 
Καθώς το κεφάλαιο συνεχίζει, βλέπουμε το υπόλοιπο να έρχεται αντιμέ-
τωπο με μία νέα απειλή: φοβόντουσαν αντίποινα των Βαβυλωνίων για 
τον θάνατο του Γεδαλία και των βαβυλώνιων στρατιωτών (δείτε Ιερ. 
41/μα’ 3). 
ΣΚΕΨΗ: Οι αμαρτίες του Ισμαήλ και των ανδρών του, προκάλεσαν φόβο σε άτομα που 
δεν είχαν καμία σχέση με τις αμαρτίες τους. Πώς η δική μας ανυπακοή μπορεί να φέρει 
θλίψη σε άλλους, ακόμη και χωρίς να σχετίζονται με τις αμαρτίες μας; 
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Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 
 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
 
Διαβάστε Ιερ. 42/μβ’. Ποιο δυνατό μήνυμα βρίσκουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο 
για όποιον ζητάει την καθοδήγηση του Κυρίου μέσω της προσευχής; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Λόγω του φόβου τους για τους Βαβυλώνιους, ο λαός αναζήτησε τον Ιερε-
μία και του ζήτησε να προσευχηθεί. Θα πρέπει πλέον να είχαν συνειδη-
τοποιήσει ότι ήταν προφήτης του Θεού, και πως ό,τι έλεγε στο όνομα του 
Κυρίου θα γινόταν. Επίσης, υποσχέθηκαν ότι θα έκαναν ό,τι τους πρό-
σταζε ο Κύριος. Φαίνεται να έχουν πάρει το μάθημά τους, και όχι μόνο 
επιθυμούν να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, αλλά και να το κάνουν. Τα 
λόγια, «είτε καλόν, και είτε κακόν, θέλομεν υπακούσει εις την φωνήν Κυ-
ρίου του Θεού ημών, προς τον οποίον ημείς σε αποστέλλομεν, διά να 
γείνη καλόν εις ημάς, όταν υπακούσωμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού 
ημών» (Ιερ. 42/μβ’ 6) – ήταν μία δυνατή ομολογία πίστης, μετά από όλα 
όσα είχαν συμβεί. 
Προσέξτε τις ομοιότητες με τα προηγούμενα μηνύματα του Ιερεμία: μην 
εμπιστεύεστε ξένες δυνάμεις. Εμπιστευτείτε τον Κύριο και Εκείνος θα σας 
βοηθήσει και θα σας ελευθερώσει την κατάλληλη στιγμή. Η σωτηρία δεν 
μπορεί να έρθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Οι ξένες δυνάμεις 
δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στο παρελθόν, αλλά ούτε και τώρα μπορούν 
να σας βοηθήσουν. 

Ο Θεός θέλει να τους προειδοποιήσει επειδή ξέρει την τάση της καρδιάς 
τους: ξέρει ότι σκέφτονται να στραφούν στην Αίγυπτο (σκεφτείτε τον συμ-
βολισμό εδώ) για να ζητήσουν προστασία. Έτσι, ο Κύριος τους δίνει την 
ξεκάθαρη εντολή να μην το κάνουν, γιατί αυτό θα φέρει την καταστροφή. 
Και πάλι μπροστά σε μία επιλογή, σε μία επιλογή που όλοι αντιμετωπί-
ζουμε: Ζωή και ειρήνη μέσω της πίστης και της υπακοής στον Ιησού, ή 
δυστυχία και θάνατο λόγω έλλειψης πίστης και υπακοής. Όσο διαφορετι-
κές κι αν είναι οι συνθήκες, στο τέλος το ζήτημα είναι ίδιο για όλους μας. 
Σήμερα μπορεί να μην έχουμε το ίδιο ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, ωστό-
σο, έχουμε προειδοποιηθεί. 
ΣΚΕΨΗ: Ζωή ή θάνατος, ευλογία ή κατάρα. Ποιες επιλογές κάνετε καθημερινά που οδη-
γούν είτε στη ζωή είτε στο θάνατο; 
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Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
 

Το Ιερ. 42/μβ’ είναι ένα πολύ συναρπαστικό κεφάλαιο. Τι θα αποφασί-
σουν; Θα δείξουν πίστη και υπακοή παραμένοντας στην Ιουδαία; Ή μή-
πως θα επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος και αντί να ακολουθή-
σουν το ξεκάθαρο «ούτω λέγει ο Κύριος» θα κάνουν αυτό που εκείνοι 
θέλουν παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Κυρίου για το τι τους 
περιμένει στην Αίγυπτο εάν επιστρέψουν; 
Διαβάστε Ιερ. 43/μγ’ 1-7. Τι έκαναν; 
……………………………………………………………………………………. 
……..……………………………………………………………………………… 
Όταν ο Λόγος του Θεού δεν συμφωνεί με τις προθέσεις και τις επιθυμίες 
μας, έχουμε την τάση να αμφιβάλλουμε για τη Θεϊκή του προέλευση. Πα-
ρομοίως, ο λαός και οι αρχηγοί αμφέβαλλαν για τον Ιερεμία. Προφανώς 
το μόνο που είχε αλλάξει στον Ισραήλ ήταν οι καταστάσεις, γιατί οι άν-
θρωποι παρέμειναν με την ίδια καρδιά και τον ίδιο τρόπο σκέψης. Ξέχα-
σαν τον όρκο τους και επιτέθηκαν στον Ιερεμία. Επειδή όμως δεν ήθελαν 
να του επιτεθούν άμεσα στον ηλικιωμένο Ιερεμία, κατηγόρησαν τον Βα-
ρούχ, τον φίλο και γραμματέα του, και εξαπέλυσαν την οργή τους πάνω 
του ισχυριζόμενοι ότι εκείνος έστρεψε τον προφήτη εναντίον τους. 
Διαβάστε Έξ. 16/ις’ 3 και Αρ. 16/ις’ 13. Τι παραλληλισμούς βρίσκουμε στα 
λόγια τους προς τον Ιερεμία με τα λόγια των προγόνων τους προς τον 
Μωυσή; 
…….………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Η ανθρώπινη τάση είναι να επιρρίπτει στους άλλους τις ευθύνες για τα 
προβλήματα που υπάρχουν, και πάντα ψάχνει μία δικαιολογία για να κά-
νει αυτό που θέλει. Έτσι, ο Βαρούχ κατηγορήθηκε ότι ήθελε να θανατω-
θούν οι συμπατριώτες του από τους Βαβυλώνιους ή να εξοριστούν. Στο 
Ιερ. 43/μγ’ 1-7 δεν αναφέρεται για ποιο λόγο πίστεψαν οι άνθρωποι ότι ο 
Βαρούχ ήθελε κάτι τέτοιο, όπως δεν αναφέρεται και τι ήταν εκείνο που 
έκανε τους Ισραηλίτες να πιστέψουν ότι ο Μωυσής ήθελε να τους βγάλει 
στην έρημο για να πεθάνουν. Εν βρασμώ ψυχής, οι άνθρωποι δεν σκέ-
φτονται λογικά. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να καθυποτάξουμε τα αι-
σθήματά μας στον Κύριο! 
ΣΚΕΨΗ: Πόσες φορές αφήνουμε τα αισθήματά μας να θολώσουν την κρίση μας και να 
απορρίψουμε ένα ξεκάθαρο «ούτω λέγει ο Κύριος»; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε 
από το να αφήσουμε τα αισθήματά μας να πάρουν τον έλεγχο; (Δείτε Β’ Κορ. 10/ι’ 5). 
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Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 
 

ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ 
 

Διαβάστε Ιερ. 43/μγ’ 8-13. Τι είπε ο Κύριος μέσω του Ιερεμία; 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Η Τάφνης ήταν μία πόλη στα βορειοανατολικά σύνορα της Αιγύπτου, ή-
ταν ιδιαίτερα οχυρωμένη και ένας μεγάλος αριθμός Ιουδαίων αποίκων 
ζούσε εκεί. 
Για μία ακόμη φορά, ο Κύριος ζητάει από τον Ιερεμία να φέρει την προ-
φητεία με συμβολικό τρόπο. Όσο έντονα κι αν είναι τα λόγια, όταν το μή-
νυμα δίνεται παραστατικά γίνεται ακόμη πιο δυνατό. 
Το πώς θα έθαβε ο Ιερεμίας τις πέτρες στην είσοδο του οίκου του Φαραώ 
δεν αναφέρεται. Το θέμα ωστόσο ήταν ξεκάθαρο: ακόμη και ο ισχυρός 
Φαραώ δεν συγκρινόταν με τον Κύριο, και ο λόγος του Κυρίου θα εκπλη-
ρωνόταν κατά πάντα. Εκείνοι που νόμιζαν ότι θα έβρισκαν καταφύγιο και 
προστασία πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, έκαναν το ίδιο λάθος με εκείνους 
που πίστευαν ότι θα είχαν προστασία από τον Αιγυπτιακό στρατό εάν 
ερχόταν σ’ αυτούς (Ιερ. 37/λζ’ 7,8). Οι θεοί των Αιγυπτίων ήταν ανίσχυ-
ροι, αποκυήματα φαντασίας – αυτοί οι θεοί ήταν τα βδελύγματα των ει-
δωλολατρών που κρατούσαν το λαό στην άγνοια και μακριά από την α-
λήθεια. Οι Ισραηλίτες θα έπρεπε να γνωρίζουν, όπως κι εμείς σήμερα, ότι 
η μοναδική προστασία και ασφάλεια είναι η υπακοή στον Κύριο. 
«Όταν η αυταπάρνηση γίνει μέρος της θρησκείας μας, θα καταλάβουμε 
και θα κάνουμε το θέλημα του Θεού – γιατί τα μάτια μας θα χριστούν για 
να μπορούμε να δούμε τα θαυμάσια του νόμου Του. Θα δούμε ότι το μο-
νοπάτι της υπακοής είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι. Ο Θεός θεωρεί 
τους ανθρώπους υπεύθυνους ανάλογα με το φως που τους έχει δοθεί. Οι 
απαιτήσεις του νόμου Του είναι δίκαιες και λογικές, και μέσω της χάρης 
του Χριστού περιμένει από εμάς να τηρήσουμε της απαιτήσεις του.» Ε. 
Χουάιτ, The Review and Herald, 25 Φεβρουαρίου 1890. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τον συμβολισμό όσον αφορά την επιθυμία των Ισραη-
λιτών να στραφούν στην Αίγυπτο για να βρουν καταφύγιο. Τι ειρωνεία! 
Όσον αφορά τα πνευματικά, πώς μπορεί και εμείς να έρθουμε στον πει-
ρασμό «να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο» για να βρούμε αυτό που νομί-
ζουμε ότι δεν μπορεί να μας προσφέρει ο Κύριος; 



 
88 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 
 

ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ 
 
Διαβάστε Ιερ. 44/μδ’ 1-10. Τι έκαναν οι αιχμάλωτοι στην Αίγυπτο; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Κατά τη διάρκεια της Αιγυπτιακής αιχμαλωσίας, ο Ιερεμίας αντιμετώπισε 
το ίδιο πρόβλημα που είχε όταν αυτός και ο λαός του ήταν ακόμη στην 
Ιουδαία. Τότε έπρεπε να μιλήσει στους αρχηγούς, τώρα καλείτο να μιλή-
σει στους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι ενώ ήταν σε αιχμαλωσία διέ-
πρατταν τις ίδιες αμαρτίες που είχαν προκαλέσει την καταστροφή τους. 
Πώς απάντησαν στην επίπληξη του Ιερεμία; (Ιερ. 44/μδ’ 15-19). 
…………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…….………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Η σκληροκαρδία και το μέγεθος της αυταπάτης τους είναι εκπληκτικά. 
Βασικά, κοίταξαν τον Ιερεμία στα μάτια και περιφρόνησαν τον ίδιον και 
όσα είπε στο «όνομα του Κυρίου.» 
Το σκεπτικό τους ήταν ότι στο παρελθόν, πριν τη μεταρρύθμιση του Ιω-
σία, όταν ο λαός ήταν βουτηγμένος στην ειδωλολατρία καίγοντας θυμίαμα 
στη «βασίλισσαν του ουρανού» κάνοντας σπονδές, τα πράγματα πήγαι-
ναν καλά γι’ αυτούς. Είχαν ευημερία και ασφάλεια. Μετά τη μεταρρύθμιση 
του Ιωσία, ήρθε η συμφορά. Γιατί λοιπόν να ακούσουν τον Ιερεμία και τις 
προειδοποιήσεις του; 
Η απάντηση του Ιερεμία (Ιερ. 44/μδ’ 20-30) ήταν: Δεν καταλάβατε. Επειδή 
ακριβώς κάνατε όλα αυτά, ήρθαν αυτές οι συμφορές. Και το χειρότερο 
είναι ότι εξαιτίας του πείσματός σας να μην αλλάξετε, θα έρθουν μεγαλύ-
τερες συμφορές, και η ασφάλεια που νομίζετε ότι θα βρείτε στην Αίγυπτο 
είναι μία απάτη, ένα ψέμα, όπως και οι θεοί που λατρεύετε. Στο τέλος, θα 
δείτε την αλήθεια, αλλά θα είναι πλέον πολύ αργά. 
ΣΚΕΨΗ: Τι γίνεται με εκείνους που βρίσκονται στην αμαρτία και στην απιστία αλλά 
φαίνεται ότι όλα τους πηγαίνουν καλά, ενώ οι πιστοί περνάνε από τρομερές δοκιμασίες; 
Πώς αντιμετωπίζουμε αυτήν την πραγματικότητα; 
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Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου                               Δύση ηλίου: 17:07’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Σε όλο το βιβλίο του Ιερεμία, όπως και σ’ όλη την Αγία Γραφή, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με το θέμα του καλού και του κακού. Και ως Χριστιανοί γνω-
ρίζουμε το καλό από το κακό, επειδή ο Θεός μάς εξήγησε αυτούς τους 
όρους με διάφορους τρόπους. (Δείτε για παράδειγμα, Ρωμ. 7/ζ’ 7, Μιχ. 
6/ς’ 8, Ναυή 24/κδ’ 15, Ματθ. 22/κβ’ 37-39, Δευτ. 12/ιβ’ 8.) Τι γίνεται ό-
μως όταν δεν πιστεύεις στον Θεό; Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις το καλό 
από το κακό; 
Οι περισσότεροι επιστήμονες ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που δεν πιστεύ-
ουν στον Θεό, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η επιστήμη θα είναι σε 
θέση να λύσει το θέμα του καλού και του κακού. Όμως, εάν δεν πιστεύεις 
στον Θεό, από πού αλλού μπορείς να βρεις τη λύση; 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  «Όσον αφορά εμάς, τα πάντα εξαρτώνται από το πώς αποδεχόμαστε 
τους όρους του Κυρίου.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 1, σ. 118. 
Γιατί είναι λάθος να υποθέσουμε ότι η σωτηρία έρχεται χωρίς προϋποθέ-
σεις; Οι προϋποθέσεις δεν είναι τα έργα, ή κάτι που μας δίνει αξία ενώπι-
ον του Θεού. Πώς μπορούμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ της ψευδούς 
διδασκαλίας της σωτηρίας εξ έργων (νομικισμός), και της ψευδούς διδα-
σκαλίας ότι η σωτηρία δεν έχει προϋποθέσεις (φθηνή χάρη); 
2.  Εάν κάποιος σας πει: «Δεν πιστεύω στον Ιησού, δεν πιστεύω στον 
Θεό και η ζωή μου είναι μια χαρά. Είμαι καλύτερα από σένα που είσαι 
Χριστιανός», τι θα του απαντούσατε; 



 
90 

19 Δεκεμβρίου – 25 Δεκεμβρίου                          Σάββατο απόγευμα 

 

13. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον 
Δαβίδ βλαστόν δίκαιον, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει, και ευμερήσει, και εκτελέσει κρί-
σιν και δικαιοσύνην επί της γης.» Ιερεμίας 23/κγ’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 2/β’ 13, 6/ς’ 20, 
7/ζ’ 1-10, Ματθ. 9/θ’ 12, Δευτ. 6/ς’ 5, Ιερ. 10/ι’ 1-15, 23/κγ’ 1-8. 
 
Βρισκόμαστε στο τέλος της μελέτης μας για τον Ιερεμία. Η ιστορία του 
προφήτη ήταν μία περιπέτεια με πολύ δράμα, πλούσια σε αισθήματα και 
εντάσεις. Όπως όλοι οι προφήτες, ο Ιερεμίας έφερνε ένα μήνυμα από τον 
Κύριο για τον λαό, σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, και κάτω από συγκε-
κριμένες συνθήκες.  
Και παρά τις ριζικές διαφορές των συνθηκών εκείνης της εποχής με τις 
συνθήκες της δικής μας εποχής, και όλων των γενεών που διάβασαν τα 
γραπτά του Ιερεμία, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που ισχύουν για το 
λαό του Θεού όλων των εποχών. Όπως το θέμα της πίστης στον Θεό και 
της υπακοής στις εντολές Του. Όπως η αληθινή θρησκεία που έρχεται 
από την καρδιά, σε αντίθεση με τις ανούσιες και νεκρές τελετές που αφή-
νουν τους ανθρώπους σε μία λανθασμένη κατάσταση αυταρέσκειας. 
Όπως η προθυμία των ανθρώπων να ακούσουν το ορθό ακόμη κι αν εί-
ναι αντίθετο με αυτό που θέλουν. Όπως η αληθινή αναζωπύρωση και 
μεταρρύθμιση. Όπως η εμπιστοσύνη στον Κύριο και στις υποσχέσεις 
Του, και όχι στον άνθρωπο. Και όπως πολλά άλλα. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε κάποια μαθήματα που μπορούμε να πά-
ρουμε από την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού για το λαό Του, ακόμη 
και μέσα από τις ηχηρές προειδοποιήσεις που τους δόθηκαν για τις πρά-
ξεις τους. 
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Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 
Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας κατανοούμε ότι στον πυρήνα της 
Μεγάλης Διαμάχης υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα: Ποιος είναι ο χαρα-
κτήρας του Θεού; Πώς είναι πραγματικά ο Θεός; Είναι ο τύραννος που 
παρουσιάζει ο Σατανάς ή είναι ο στοργικός και γεμάτος αγάπη Πατέρας 
που θέλει το καλό μας; Αυτές οι ερωτήσεις στην πραγματικότητα είναι οι 
πιο σημαντικές σε όλο το σύμπαν. Εξάλλου, ποια θα ήταν η κατάστασή 
μας εάν ο Θεός δεν ήταν στοργικός και καλός αλλά τύραννος και βάναυ-
σος; Καλύτερα να μην υπήρχε ο Θεός εάν θα ήταν έτσι. 
Επομένως, αυτές οι ερωτήσεις είναι υψίστης σημασίας. Ευτυχώς έχουμε 
τις απαντήσεις, τις οποίες μπορούμε να δούμε στο Σταυρό. 
«Ποτέ δεν πρόκειται να λησμονηθεί ότι Εκείνος σήκωσε το βάρος της ε-
νοχής και της αισχύνης, της αισχύνης της αμαρτίας, ότι γεύθηκε την οδυ-
νηρή πείρα της αποστροφής του προσώπου του Πατέρα, μέχρι που η 
καρδιά Του σπάραξε από τον πόνο για τη χαμένη ανθρωπότητα και η 
ζωή Του καταθρυμματίσθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η σκέψη 
ότι Αυτός ο Δημιουργός του σύμπαντος, Αυτός ο απόλυτος Ρυθμιστής 
κάθε πεπρωμένου, καταδέχθηκε να αφήσει κατά μέρος τη δόξα Του και 
να ταπεινωθεί από αγάπη για τον άνθρωπο, θα προκαλεί τον αιώνιο 
θαυμασμό και τη λατρεία του σύμπαντος.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 777. 
Πώς φανερώνονται η φύση και ο χαρακτήρας του Θεού στα παρακάτω 
εδάφια; Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για τον Θεό; 
Ιερ. 2/β’ 13……………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
Ιερ. 5/ε’ 22………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………… 
Ιερ. 11/ια’ 22……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Ιερ. 31/λα’ 3….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Ιερ. 3/γ’ 7………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλαπλές εικόνες που χρησιμοποιού-
νται στο βιβλίο αυτό για να μας φανερώσουν μέρος της φύσης και του 
χαρακτήρα του Θεού. Αυτός είναι η Πηγή της ζωής, ο ισχυρός Δημιουρ-
γός, ο Θεός της κρίσης, ο Θεός που μας αγαπά και μας καλεί επανειλημ-
μένα, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να αφήσουμε το δρόμο 
που οδηγεί στην καταστροφή. 
ΣΚΕΨΗ: Τι ενδείξεις του στοργικού χαρακτήρα του Θεού έχετε δει στη ζωή σας; 



 
92 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 
 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ 
 
Η θρησκεία που παρουσιάζει η Αγία Γραφή, η θρησκεία που ο Θεός έ-
δωσε στην ανθρωπότητα, ανέκαθεν ήταν «οργανωμένη». 
Από την άλλη, δεν χωράει αμφιβολία ότι στο βιβλίο του Ιερεμία, ο Κύριος 
ήθελε να τραβήξει την προσοχή του λαού Του από τις ψυχρές και άψυχες 
αλλά καλά οργανωμένες τελετές στις οποίες στήριζαν την πίστη τους και 
κάλυπταν τις αμαρτίες τους. 
Όπως ήδη αναφέραμε, ο αγώνας του Ιερεμία ήταν απέναντι στους αρχη-
γούς, τους ιερείς και τους ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν ότι επειδή είναι 
ο εκλεκτός λαός του Θεού, τα παιδιά του Αβραάμ, ο λαός της διαθήκης, η 
σχέση τους με τον Κύριο ήταν άριστη. Τι τρομερή απάτη, από την οποία 
όμως κινδυνεύουμε και εμείς ως σπέρμα του Αβραάμ (Γαλ. 3/γ’ 29) και θα 
πρέπει επίσης να προσέχουμε. 
Ποιο είναι το μήνυμα των παρακάτω εδαφίων; Πώς μπορούμε να εφαρ-
μόσουμε αυτές τις αρχές στην προσωπική μας σχέση με τον Κύριο; (Ιερ. 
6/ς’ 20, 7/ζ’ 1-10). 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Διαβάστε Ιερ. 7/ζ’ 9,10. Καλύτερο παράδειγμα του τι σημαίνει «φθηνή 
χάρη» δεν υπάρχει. Διαπράττουν όλες αυτές τις αμαρτίες, και μετά πη-
γαίνουν στο ναό και «λατρεύουν» τον αληθινό Θεό ζητώντας συγχώρηση 
για τις αμαρτίες τους! Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον Θεό. Αν δεν 
άλλαζαν τη ζωής τους, ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρο-
νταν στους αδύναμους, θα αντιμετώπιζαν σκληρή κρίση. 
Αυταπατόνταν πιστεύοντας ότι μπορούσαν να ζητούν συγχώρηση από 
τον Θεό, ενώ συνέχιζαν τις άνομες πράξεις τους αγνοώντας τους όρους 
της διαθήκης και εμμένοντας στις αμαρτίες τους. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια διαφορά υπάρχει σε αυτήν την προειδοποίηση του Ιερεμία και στα λόγια 
του Ιησού στο Ματθ. 9/θ’ 12; Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη διαφορά; 
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Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 
 

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
 
«Άρα λοιπόν έκαστος ημών περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν» 
(Ρωμ. 14/ιδ’ 12). 
Μεγάλο μέρος του βιβλίου του Ιερεμία απευθύνεται στο έθνος ως σύνολο. 
Πολλές φορές μιλούσε για τον Ισραήλ και τον Ιούδα συλλογικά ως την 
«άμπελον εκλεκτήν» (Ιερ. 2/β’ 21) του Θεού ή «ηγαπημένη» του Κυρίου 
(Ιερ. 11/ια’ 15, 12/ιβ’ 7), η «κληρονομία» του Θεού (Ιερ. 12/ιβ’ 7-9), ο «α-
μπελώνας» Του (Ιερ. 12/ιβ’ 10) και το «ποίμνιον» Του (Ιερ. 13/ιγ’ 17). Σί-
γουρα σ’ αυτό το βιβλίο βλέπουμε το κάλεσμα του Κυρίου προς όλον τον 
λαό Του. 
Το ίδιο φυσικά βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, όπου η εκκλησία γίνε-
ται κατανοητή με μία συλλογική έννοια (δείτε Εφεσ. 1/α’ 22, 3/γ’ 10, 5/ε’ 
27). 
Ωστόσο, η σωτηρία είναι προσωπικό και όχι συλλογικό ζήτημα. Δεν σω-
ζόμαστε ως σύνολο. Όπως η εκκλησία στην Καινή Διαθήκη, έτσι και το 
έθνος του Ιούδα αποτελούταν από άτομα, και εδώ είναι που τίθεται το 
πραγματικό ζήτημα, στο άτομο. Το γνωστό εδάφιο στο Δευτ. 6/ς’ 5, «Και 
θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης 
της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου» αν και ειπώθηκε σ’ όλον 
το λαό, είναι γραμμένο σε ενικό αριθμό. Ο Θεός μιλάει στον καθένα ξε-
χωριστά. Στο τέλος, ο καθένας από εμάς θα δώσει προσωπικά λόγο στον 
Θεό. Το ίδιο βλέπουμε και στο βιβλίο του Ιερεμία. 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για τη σημασία του κάθε ατόμου, και της 
προσωπικής σχέσης με τον Κύριο; 
Ιερ. 17/ιζ’ 7……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Ιερ. 17/ιζ’ 10……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Ιερ. 29/κθ’ 13…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Ιερ. 9/θ’ 23,24…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Παρότι σ’ όλη την Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τη συλλογική φύση της 
εκκλησίας του Θεού, η πίστη είναι προσωπικό ζήτημα, είναι η προσωπική 
επιλογή του καθενός να υποτάσσεται καθημερινά στον Κύριο και να προ-
χωρά με πίστη και υπακοή. 
ΣΚΕΨΗ: Σίγουρα ο καθένας μας θα δώσει λόγο για τη δική του ζωή, ωστόσο πώς μπο-
ρούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε το μέγιστο για να εμψυχώσουμε και να ενθαρρύ-
νουμε άλλους; Ξέρετε κάποιον που αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ακούσει λόγια εμψύχω-
σης; 
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Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 
 

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ 
 
Ποια ήταν μία από τις μεγάλες αμαρτίες για την οποία ο Ιερεμίας τους 
επέπληττε συνεχώς; (Ιερ. 10/ι’ 1-15). 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Το ενδιαφέρον σ’ αυτά τα εδάφια δεν είναι απλώς μόνο ο τρόπος με τον 
οποίο ο προφήτης δείχνει πόσο μάταια και ανούσια είναι τα είδωλα, αλλά 
και το πώς τα αντιπαραθέτει με τον ζωντανό Θεό. 
Αυτά τα πράγματα είναι ανίσχυρα, άχρηστα, κενά και ψεύτικα, σε αντίθε-
ση με τον Κύριο που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη! Εκείνος θα 
υπάρχει αιώνια, ενώ τα είδωλα θα εξαφανιστούν για πάντα. Επομένως, 
ποιον πρέπει να λατρεύουμε και να αφιερώσουμε τη ζωή μας: στα ανί-
σχυρα, μάταια, και ψεύτικα είδωλα, ή στον Κύριο ο Οποίος με τη δύναμή 
Του δημιούργησε και συντηρεί το σύμπαν; Η απάντηση είναι προφανής. 
Όσο όμως προφανής κι αν είναι η απάντηση, είναι γεγονός ότι ο κίνδυνος 
της ειδωλολατρίας παραμένει. Μπορεί σήμερα να μην κινδυνεύουμε από 
την ειδωλολατρία της εποχής του Ιερεμία, αλλά κινδυνεύουμε από τους 
θεούς της εποχής μας. Αυτοί οι θεοί μπορεί να είναι οτιδήποτε αγαπάμε 
πιο πολύ από τον Θεό, καθώς ό,τι «λατρεύουμε» (και λατρεία δεν είναι 
μόνο υμνωδίες και προσευχές) γίνεται θεός μας, κι έτσι πράττουμε την 
αμαρτία της ειδωλολατρίας. 
Ποια πράγματα κινδυνεύουμε να κάνουμε είδωλά μας; Τι γίνεται με τις 
ψηφιακές συσκευές, τα χρήματα, τη δόξα, ακόμη και τους ανθρώπους; 
Κάντε μία λίστα με όλα τα πιθανά είδωλα και αναρωτηθείτε: Εν τέλει τι 
προσφέρουν για τη σωτηρία μας; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Φυσικά, γνωρίζουμε ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν αξίζει τη λατρεία 
μας. Ξέρουμε πολύ καλά πως ό,τι προσφέρει αυτός ο κόσμος, οτιδήποτε 
έχουμε κάνει είδωλο, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ψυχή μας και να μας 
λυτρώσει. Παρότι τα γνωρίζουμε όλα αυτά, εάν δεν προσέξουμε και δεν 
έχουμε συνεχώς στο νου μας τον Ιησού και ό,τι έκανε και κάνει για εμάς, 
μπορούμε πολύ εύκολα να παρασυρθούμε από τη σύγχρονη μορφή της 
ειδωλολατρίας, την οποία τόσο σθεναρά πολέμησε ο Ιερεμίας.  
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Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 
 

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
 

«Στα τελευταία χρόνια της αποστασίας του Ιούδα οι νουθεσίες των προ-
φητών ελάχιστη φαινόταν να έχουν σημασία, και όταν τα στρατεύματα 
των Χαλδαίων ήρθαν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ την τρίτη και τε-
λευταία φορά, οι ελπίδες κατέρρευσαν στην κάθε καρδιά. Ο Ιερεμίας 
προείπε την ολοσχερή καταστροφή, και εξαιτίας της επιμονής του να πα-
ραδοθούν, ρίχθηκε τελικά στη φυλακή. Ο Θεός όμως δεν εγκατέλειψε 
στην απογοήτευση το πιστό υπόλοιπο που απέμεινε στην πόλη. Και όταν 
ακόμη ο Ιερεμίας κρατείτο κάτω από αυστηρή επιτήρηση από εκείνους 
που χλεύαζαν τα μηνύματά του, είχε δεχθεί καινούριες αποκαλύψεις σχε-
τικά με την προθυμία του Ουρανού στο να συγχωρεί και να σώζει.» Ε. 
Χουάιτ, Π.Β. σ. 320. 
Ακόμη και μέσα στην αποστασία, ο Θεός είχε πάντοτε ένα πιστό υπόλοι-
πο, όσο λίγοι κι αν ήταν αριθμητικά. Ο Ιερεμίας, όπως και οι περισσότεροι 
προφήτες, έδινε έμφαση στην αποστασία και στους άπιστους – επειδή ο 
Κύριος ήθελε να τους σώσει – αλλά σε όλη την ιερή ιστορία βλέπουμε ότι 
ο Κύριος είχε πάντοτε ένα πιστό σε Αυτόν υπόλοιπο. Αυτό φυσικά θα 
ισχύει και μέχρι το τέλος του κόσμου (δείτε Αποκ. 12/ιβ’ 17). 
Πώς βλέπουμε το πιστό υπόλοιπο στο Ιερ. 23/κγ’ 1-8; Πώς εφαρμόζεται 
στην εποχή της Καινής Διαθήκης; (Δείτε επίσης Ιερ. 33/λγ’ 14-18.) 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Για τα εδ. 5-7 οι σχολιαστές αναφέρουν ότι πρόκειται για μία Μεσσιανική 
προφητεία, μία προφητεία για τη σωτηρία των πιστών παιδιών του Θεού. 
Μετά τη Βαβυλωνιακή εξορία, επέστρεψε ένα υπόλοιπο, ωστόσο η επι-
στροφή τους δεν ήταν ένδοξη. Οι σκοποί του Θεού θα εκπληρώνονταν 
από τον «βλαστόν δικαιοσύνης», το Βασιλιά από τη γενιά του Δαβίδ. 
Αυτή η προφητεία έχει κατά μέρος εκπληρωθεί στην πρώτη έλευση του 
Ιησού (δείτε Ματθ. 1/α’ 1, 21/κα’ 7-9, Ιωάν. 12/ιβ’ 13). Ωστόσο, θα βρει 
την απόλυτη εκπλήρωσή της με τη Δευτέρα Παρουσία (δείτε Δαν. 7/ζ’ 
13,14), όταν όλοι οι πιστοί, το αληθινό Του υπόλοιπο, θα απολαύσουν 
αιώνια την ειρήνη και την ασφάλεια. Η λύτρωση που αρχικά συμβολίστη-
κε με την Έξοδο από την Αίγυπτο, θα είναι ολοκληρωτική, και αιώνια. 
ΣΚΕΨΗ: Πού στηρίζετε τις ελπίδες σας; Πώς μπορείτε να εμπιστεύεστε περισσότερο 
στις υποσχέσεις του Θεού για την εκπλήρωσή τους στη ζωή σας; Έχετε τίποτα άλλο πιο 
σημαντικό; 
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Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου                     Δύση ηλίου: 17:11’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Πριν από πολλά χρόνια, ένας ποιμένας της εκκλησίας, ο W. D. Frazee 
έκανε ένα κήρυγμα με τίτλο «Νικητές και Ηττημένοι». Αναφέρθηκε στη 
ζωή διάφορων Βιβλικών χαρακτήρων και στη συνέχεια έκανε την εξής 
ερώτηση για τον καθένα από αυτούς: Ήταν νικητής ή ηττημένος; 
Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή που έζησε μία 
μοναχική ζωή στην έρημο. Μπορεί να είχε κάποιους ακόλουθους, ωστό-
σο δεν ήταν πολλοί συγκριτικά με του Ιησού. Και φυσικά ο Ιωάννης πέ-
ρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής του σε μία σκοτεινή φυλακή, μέχρι την 
ημέρα που τον αποκεφάλισαν (Ματθ. 14/ιδ’). Αφού αναφέρθηκε σ’ όλα 
αυτά, ο Frazee ρώτησε: «Ο Ιωάννης ήταν νικητής ή ηττημένος;» 
Όσον αφορά τον προφήτη Ιερεμία, πόσο ευτυχισμένη ήταν η ζωή του; 
Υπέφερε τόσο πολύ που θρήνησε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ιερείς, οι 
προφήτες, οι βασιλείς, και ο λαός, όχι απλώς δεν άρεσαν τα μηνύματά 
του αλλά και αγανάκτησαν. Θεωρήθηκε μάλιστα από τους συμπατριώτες 
του προδότης. Στο τέλος, η καταστροφή για την οποία προειδοποιούσε 
σε όλη του τη ζωή, ήρθε επειδή ο λαός απέρριψε τα λόγια του. Τον έριξαν 
σε έναν λάκκο με την ελπίδα ότι θα πέθαινε. Είδε το έθνος του να εξορίζε-
ται και την Ιερουσαλήμ και το ναό να καταστρέφονται. Βλέποντάς το από 
ανθρώπινη πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πράγματα ήταν πο-
λύ άσχημα για τον Ιερεμία, και ότι έζησε μία δυστυχισμένη ζωή. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ο Ιερεμίας ήταν νικητής ή ηττημένος; Εάν ήταν νικητής, τι δείχνει αυτό 
για το πόσο σημαντικό είναι να μην κρίνουμε με τα πρότυπα του κόσμου; 
Με ποια κριτήρια κατανοούμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το 
κακό, την επιτυχία από την αποτυχία; 
2.  Πώς βλέπουμε τη ζωή και τη διακονία του Ιησού να προεικονίζεται 
στον Ιερεμία; Ποιοι είναι οι παραλληλισμοί; 
3.  Σε αυτήν την μελέτη είδαμε τον κίνδυνο που υπάρχει στη λατρεία ό-
ταν δεν υπάρχει αλλαγή στην καρδιά. Ποια είναι η πραγματική χάρη σε 
αντίθεση με τη φθηνή, ανάξια, και απατηλή, για την οποία προειδοποιού-
μαστε;  


