3 Δεκεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου

Σάββατο απόγευμα

11. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πού ήσο ότε εθεμελίονον την γην; απάγγειλον, εάν έχης σύνεσιν.» Ιώβ 38/λη’ 4.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 38/λη’ –
39/λθ’, Ιωάν. 1/α’ 29, Ματθ. 16/ις’ 13, Α’ Κορ. 1/α’ 18-27, Ιώβ 40/μ’
1-4, 42/μβ’ 1-6, Λουκά 5/ε’ 1-8.
Παρά τις διαφορές τους, οι χαρακτήρες του βιβλίου του Ιώβ είχαν
ένα κοινό: είχαν να πουν πολλά για τον Θεό, τουλάχιστον όσα κατανοούσαν. Και με τα περισσότερα από αυτά συμφωνούμε. Άλλωστε ποιος αμφισβητεί το: «Αλλ' ερώτησον τώρα τα ζώα, και θέλουσι
σε διδάξει· και τα πετεινά του ουρανού, και θέλουσι σοι απαγγείλει·
ή λάλησον προς την γην, και θέλει σε διδάξει· και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουσι σοι διηγηθή. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει,
ότι η χειρ του Κυρίου έκαμε ταύτα; Εν τη χειρί του οποίου είναι ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός»;
(Ιώβ 12/ιβ’ 7-10) Ή με το: «Μήπως ο Θεός ανατρέπει την κρίσιν; ή
ο Παντοδύναμος ανατρέπει το δίκαιον;» (Ιώβ 8/η’ 3);
Και παρότι οι συζητήσεις έγιναν στα πλαίσια της θλίψης του Ιώβ, το
επίκεντρο ήταν ο Θεός. Και Θεός, θα εμφανιζόταν και θα μιλούσε ο
Ίδιος.
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Κυριακή 4 Δεκεμβρίου
«ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ»
Διαβάστε Ιώβ 38/λη’ 1. Τι διαφορετικό συμβαίνει σε σχέση με τους
υπόλοιπους διαλόγους;
…………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………
Μετά το Ιώβ 2/β’ 6 «Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Ιδού,
αυτός εις την χείρα σου· μόνον την ζωήν αυτού φύλαξον», ο Κύριος εμφανίζεται και πάλι στο βιβλίο του Ιώβ εντελώς ξαφνικά.
Τίποτα δεν προετοιμάζει τον αναγνώστη γι’ αυτήν την ξαφνική εμο
φάνιση του Θεού. Το 37 κεφάλαιο του Ιώβ τελειώνει με την ομιλία
του Ιώβ, και αμέσως μετά βλέπουμε «απεκρίθη ο Κύριος προς τον
Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου» (Ιώβ 38/λη’ 1). Ξαφνικά βλέπουμε
μόνο τον Θεό και τον Ιώβ, και είναι σαν να μην υπάρχει κανείς άλλος.
Ο ανεμοστρόβιλος έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις
από τον Θεό για να εμφανιστεί στους ανθρώπους (δείτε Ησ. 29/κθ’
6, Ζαχ. 9/θ’ 14). Επίσης, ο Ηλίας ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο στον
ουρανό: «Ότε δε έμελλεν ο Κύριος να αναβιβάση τον Ηλίαν εις τον
ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισσαιέ από Γαλγάλων» (Β’ Βασ. 2/β’ 1).
Παρότι δεν μας δίνονται λεπτομέρειες γι’ αυτήν την εμφάνιση του
Θεού, το σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν μιλάει στον Ιώβ ως «ήχος
λεπτού αέρος» (Α’ Βασ. 19/ιθ’ 12). Αντιθέτως, ο Κύριος φανερώθηκε με έντονο τρόπο που τράβηξε την προσοχή του Ιώβ.
Φυσικά αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ο Θεός φανερώνεται
σε αμαρτωλούς ανθρώπους. Πολλές φορές στην Αγία Γραφή βλέπουμε τη στενή σχέση του Θεού με την ανθρωπότητα.
Τι μας δείχνουν αυτά τα εδάφια για το πόσο κοντά μπορεί να είναι
ο Θεός σ’ εμάς; Γέν. 15/ιε’ 1-6, Γέν. 32/λβ’ 24-32, Ιωάν. 1/α’ 29.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Στην Αγία Γραφή βλέπουμε πως ο Ύψιστος Θεός που δημιούργησε το σύμπαν, δεν μας έχει εγκαταλείψει. Αντιθέτως, αλληλεπιδρά
συνεχώς μαζί μας. Παρά τις θλίψεις, τις ανησυχίες, και τις όποιες
δυσκολίες μας, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ο Θεός είναι
κοντά μας και μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε.
ΣΚΕΨΗ: Άλλο είναι να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι κοντά μας, και
άλλο να το νιώθεις. Πώς μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό και
να αντλήσουμε ελπίδα και παρηγοριά από αυτήν τη σχέση;
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Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Μετά από αυτή τη σιωπή που σίγουρα στον Ιώβ θα φάνηκε ατελείωτη, ο Θεός επιτέλους του μίλησε, παρότι τα πρώτα λόγια δεν
ήταν αυτά που θα ήθελε να ακούσει ο Ιώβ.
Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση του Θεού προς τον Ιώβ; Ιώβ 38/λη’ 2
..……………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
Σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε τον Θεό να θέτει ερωτήματα
στους ανθρώπους. Θέλει να διδαχθούμε, θέλει να αναλογιστούμε
την κατάστασή μας και να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα.
Επομένως, οι ερωτήσεις του Θεού δεν είναι για να μάθει πράγματα
που δεν γνωρίζει ήδη, αλλά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να
διδαχθούν πράγματα που δεν ξέρουν σωστά. Οι ρητορικές ερωτήσεις του Θεού, στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να
γνωρίσουν την αλήθεια.
Διαβάστε τα παρακάτω ερωτήματα του Θεού; Ποιος πιστεύετε ότι
ήταν ο σκοπός του Θεού όταν έθετε αυτές τις ερωτήσεις; Τι ήθελε
να τονίσει;
Γέν. 3/γ’ 11………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Γέν. 4/δ’ 9…………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Α’ Βασ. 19/ιθ’ 9………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Πράξ. 9/θ’ 4………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Ματθ. 16/ις’ 13……………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Ο Ιώβ είχε να πει πολλά για τον Θεό, αλλά ο Κύριος ήθελε να του
δείξει πόσα ακόμη δεν ήξερε ή δεν είχε καταλάβει για τον Δημιουργό του. Οι πρώτες ερωτήσεις του Θεού προς τον Ιώβ φαίνεται να
σχετίζονται με κάποια από τα λόγια των φίλων του προς αυτόν
(δείτε Ιώβ 8/η’ 1,2, 11/ια’ 1-3, 15/ιε’ 1-3).
ΣΚΕΨΗ: Εάν ο Θεός σας ρωτούσε για τη ζωή σας, τι πιστεύετε ότι
θα σας ρωτούσε και τι θα Του απαντούσατε; Τι δείχνει η ερώτηση
και η απάντηση για έσας;
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Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
ΚΥΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Διαβάστε Ιώβ 38/λη’ 4-41. Τι ερωτήματα θέτει ο Θεός στον Ιώβ και
ποιος ο σκοπός τους;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Εάν ο Ιώβ περίμενε εξηγήσεις για τις συμφορές που τον βρήκαν,
δεν τις έλαβε. Αντιθέτως, του τέθηκαν πολλά ρητορικά ερωτήματα
που αντιπαρέθεταν τη δημιουργική δύναμη του Κυρίου με την άγνοια του δύστυχου Ιώβ.
Ο Κύριος ξεκινάει ρωτώντας, «Πού ήσο ότε εθεμελίονον την γην;»
(Ιώβ 38/λη’ 4). Αφού αναφέρθηκε στην προέλευση της γης, της
θάλασσας, του φωτός και του σκότους, λέει στον Ιώβ «Γνωρίζεις
αυτό, διότι τότε εγεννήθης; ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι
πολύς;» (δείτε Ιώβ 38/λη’ 21). Ο Κύριος στη συνέχεια αναφέρεται
στα θαυμάσια και στα μυστήρια της Δημιουργίας μέσα από μία σειρά ρητορικών ερωτήσεων, που δεν καλύπτουν απλώς τα θεμέλια
της γης αλλά και τα μυστήρια του ουρανού και των άστρων. «Δύνασαι να δεσμεύσης τας γλυκείας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσης τα δεσμά τον Ωρίωνος;» (Ιώβ 38/λη’ 31). Στη συνέχεια στρέφει
την προσοχή του Ιώβ πίσω στη γη, στην καρδιά του ανθρώπου
(Ιώβ 38/λη’ 36), στη ζωή των άγριων ζώων (Ιώβ 38/λη’ 39-41). Ο
Ιώβ δεν ήταν παρών σε κανένα από αυτά τα γεγονότα και είχε ελάχιστη γνώση στα φαινόμενα τα οποία ο Κύριος ανέφερε. Σκοπός
του Θεού ήταν να δείξει στον Ιώβ ότι παρόλη τη σοφία και τη γνώση του, ακόμη και αν μίλησε σωστά για Εκείνον (Ιώβ 42/μβ’ 7) σε
σχέση με τους υπόλοιπους, και πάλι γνώριζε ελάχιστα. Εάν ο Ιώβ
ήξερε τόσο λίγα για την Δημιουργία, πώς ήταν δυνατόν να ξέρει
καλά τον Δημιουργό; Τι υπέροχη αντίθεση μεταξύ του Δημιουργού
και του δημιουργήματος, μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας!
Όπως ο Ιώβ μπροστά στον Θεό βρέθηκε ανεπαρκής, το ίδιο και
κάθε άνθρωπος. Ποιοι είμαστε εμείς για να αντιπαρατεθούμε με
τον Θεό; Και όμως σκεφθετι έκανε ο Θεός για να μας δώσει ελπίδα
και αιώνια ζωή μαζί Του!
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Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου
Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ
Σήμερα, βλέποντας τις ερωτήσεις που έκανε ο Θεός στον Ιώβ συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο ήταν ένας άνθρωπος που έζησε
χιλιάδες χρόνια πριν να αντιληφθεί τον δημιουργημένο κόσμο. Μέχρι το 1500 μ.Χ. οι άνθρωποι δεν ήξεραν πως η γη κινείται γύρω
από τον εαυτό της και τον ήλιο. Σήμερα, έχουμε πολλές γνώσεις
γύρω από τον φυσικό κόσμο που οι άνθρωποι στη Βιβλική εποχή
δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Παρόλη όμως τη γνώση που
έχουμε, και πάλι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όσο θα έπρεπε
τη φύση και την προέλευσή της.
Διαβάστε ξανά τις ερωτήσεις του Θεού στον Ιώβ στα κεφάλαια
38/λη’ και 39/λθ’. Πόσο ευκολότερα θα μπορούσαν να απαντήσουν
οι άνθρωποι αυτές τις ερωτήσεις σήμερα;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αναμφίβολα, με τη βοήθεια της επιστήμης έχουμε ανακαλύψει
πράγματα που στο παρελθόν ήταν άγνωστα. Σε αντίθεση με τις
προηγούμενες γενιές, σήμερα βλέπουμε την πολυπλοκότητα και το
βάθος του θαυμαστού φυσικού κόσμου. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε. «‘‘Τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον
τον Θεόν ημών, τα δε απο-κεκαλυμμένα, εις ημάς και εις τα τέκνα
ημών διαπαντός.’’ (Δευτ. 29: 29). Με ποιον ακριβώς τρόπο εκτέλεσε ο Θεός το έργο της δημιουργίας είναι κάτι που δεν αποκάλυψε
στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη επιστήμη δεν είναι ικανή να εξερευνήσει τα απόρρητα του Υψίστου. Η δημιουργική Του δύναμη
είναι τόσο ακατανόητη όσο και η ύπαρξή Του.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ.
25,26.
Τι προειδοποιήσεις βρίσκουμε στα παρακάτω εδάφια σχετικά με το
πόσο περιορισμένη είναι η ανθρώπινη γνώση; Α’ Κορ. 3/γ’ 19, Α’
Κορ. 1/α’ 18-27.
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
ΣΚΕΨΗ: Παρά τη γνώση που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, η Δημιουργία εξακολουθεί να είναι γεμάτη από θαυμάσια μυστήρια που δεν μπορούμε να εξιχνιάσουμε. Όσα περισσότερα μαθαίνουμε για την δημιουργία, τόσο πιο εκπληκτικός και μυστηριώδες μας φαίνεται. Πώς η δημιουργία μας προκαλεί θαυμασμό για τη
δύναμη του Θεού μας;
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Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
«ΜΕΤΑΝΟΩ ΕΝ ΧΩΜΑΤΙ ΚΑΙ ΣΠΟΔΩ»
Διαβάστε Ιώβ 40/μ’ 1-4 και 42/μβ’ 1-6. Ποια ήταν η ανταπόκριση
του Ιώβ όταν του αποκαλύφθηκε ο Θεός;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Είναι προφανές ότι ο Ιώβ συγκλονίστηκε από αυτά που έδειξε ο
Θεός. Για την ακρίβεια, στο 42/μβ’ 3 λέει, «Τις ούτος ο κρύπτων
την βουλήν ασυνέτως;» Στην πραγματικότητα επανέλαβε την πρώτη ερώτηση που του είχε κάνει ο Θεός. Πλέον, ο Ιώβ ήξερε την απάντηση: ο ίδιος ο Ιώβ μίλησε για πράγματα που δεν γνώριζε. Είναι αξιοσημείωτα και τα λόγια του στο 42/μβ’ 5. Πριν είχε ακούσει
μόνο για τον Θεό, τώρα όμως που ο Θεός του αποκαλύφθηκε, αντιλήφθηκε καλύτερα και τη δική του κατάσταση. Γι’ αυτό και αντέδρασε κατ’ αυτόν τον τρόπο, μετανοώντας «εν χώματι και σποδώ».
Διαβάστε Ησ. 6/ς’ 1-5 και Λουκ. 5/ε’ 1-8. Πώς αυτές οι περιπτώσεις
παραλληλίζονται με του Ιώβ;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Αυτό που βλέπουμε σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η εκδήλωση μίας βασικής Βιβλικής αλήθειας, και αυτή είναι η αμαρτωλή κατάσταση της ανθρωπότητας. Ο Ιώβ ήταν «άμεμπτος και ευθύς και
φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού» (Ιώβ 1/α’ 1).
Και παρά τις προσπάθειες του Σατανά να τον στρέψει ενάντια στον
Θεό, ο Ιώβ παρέμεινε πιστός. Εδώ έχουμε να κάνουμε μ’ έναν
σταθερά, πιστό ακόλουθο του Κυρίου.
Όπως έγινε αργότερα με τον Ησαΐα και τον Πέτρο, μία μόνο ματιά
της αγιοσύνης και της δύναμης του Θεού ήταν αρκετή να κάνει τον
Ιώβ να αισθανθεί αμαρτωλός και ελάχιστος. Και αυτό, επειδή η αμαρτωλή μας φύση μας φέρνει σε αντίθεση με τον Θεό. Γι’ αυτό
κανείς δεν θα μπορέσει να σωθεί από μόνος του, κανείς δεν μπορεί να κάνει καλά έργα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Γι’ αυτό όλοι – ακόμη και οι «καλύτεροι» ανάμεσα μας, εκείνοι που όπως
ο Ιώβ είναι ευθείς, άμεπτοι, φοβούνται τον Θεό και απέχουν από
κάθε κακό – χρειαζόμαστε τη χάρη, έχουμε ανάγκη από έναν Σωτήρα, και αυτός είναι μόνο ο Ιησούς.
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε ότι σας αποκαλυπτόταν ο Θεός. Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
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Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Δύση ηλίου: 17:06’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ο Θεός επέτρεψε να κατακλυσθεί ο κόσμος από ένα χείμαρρο
φωτός, τόσο στο πεδίο της επιστήμης όσο και της τέχνης. Όταν
όμως τιτλούχοι επιστήμονες ασχολούνται με τα θέματα αυτά από
ανθρώπινη απλώς άποψη, ασφαλώς θα καταλήξουν σε εσφαλμένα
συμπεράσματα. Μπορεί να είναι αβλαβής η έρευνα που επεκτείνεται πέρα από τα αποκαλυπτικά όρια του Θεού, όταν οι θεωρίες μας
δεν αντιφάσκουν με τα βιβλικά δεδομένα. Αυτοί όμως που εγκαταλείπουν το λόγο του Θεού και προσπαθούν να εξηγήσουν τα δημιουργικά έργα Του με βάση τις επιστημονικές αρχές, παρασύρονται
χωρίς χάρτη ή πυξίδα σε έναν άγνωστο ωκεανό. Οι μεγαλύτερες
διάνοιες αν δεν κατευθύνονται στις έρευνές τους από το λόγο του
Θεού, περιπλέκονται προσπαθώντας να ανακαλύψουν τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ επιστήμης και αποκάλυψης. Επειδή ο Πλάστης και τα έργα Του απέχουν τόσο πολύ από την κατανόηση των
επιστημόνων ώστε αυτοί αδυνατούν να τα εξηγήσουν με τους φυσικούς νόμους, θεωρούν την ιστορία της Βίβλου απίθανη. Όσοι
αμφισβητούν την εγκυρότητα των γραπτών της Παλαιάς και της
Καινής Διαθήκης, θα οδηγηθούν να προχωρήσουν ένα βήμα περισσότερο για να αμφιβάλουν ακόμη και για την ύπαρξη του Θεού.
Και τότε, με χαμένη την άγκυρά τους, εγκαταλείπονται και παραδέρνονται επάνω στα βράχια της απιστίας.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 26.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Δείτε την παραπάνω δήλωση της Ε. Χουάιτ. Τι ενδείξεις έχουμε
ότι αυτά για τα οποία μας προειδοποίησε, ιδιαίτερα στον τομέα της
επιστήμης, πραγματικά συμβαίνουν; Ποια πράγματα τα οποία διδάσκει η επιστήμη έρχονται σε αντίθεση με τον Λόγο του Θεού;
2. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν ακούμε «διανοούμενους» να διδάσκουν πράγματα που αντιτίθενται στον Λόγο του
Θεού;
3. Ποια αξιοθαύμαστα της Δημιουργίας μάς έχει εξηγήσει η επιστήμη σήμερα που την εποχή του Ιώβ δεν μπορούσαν να κατανοήσουν; Πώς αυτά μας μιλούν ακόμη πιο καθαρά για την απίστευτη δημιουργική δύναμη του Κυρίου μας;
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