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17 Δεκεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 

 
13. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΒ 

 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει εις τα έργα 
αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη;» Ιακώβου 2/β’ 22. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 1/α’ 1,8, 
29/κθ’ 8-17, 31/λα’ 1-23, Έξ. 20/κ’ 17, Ματθ. 7/ζ’ 22-27, 5/ε’ 16, 
Εφεσ. 3/γ’ 10. 
 
Μέσα σ’ όλα τα σημαντικά ζητήματα που θέτονται στο βιβλίο του 
Ιώβ, θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό: στον 
ίδιο τον Ιώβ. Ποιος ήταν αυτός ο άνδρας που ο Κύριος εμπιστεύτη-
κε τόσο και ο οποίος προκάλεσε τον Σατανά με την πιστότητα και 
την ακεραιότητά του; Ποιος ήταν αυτός ο άνδρας που αν και δεν 
μπορούσε να κατανοήσει το γιατί του συνέβησαν τόσες συμφορές, 
που αν και ήξερε ότι όσα του συνέβησαν ήταν άδικα, που αν και 
οργίσθηκε και απογοητεύθηκε, παρέμεινε πιστός μέχρι το τέλος; 
Παρότι το βιβλίο μιλά για τον Ιώβ μετά τις συμφορές που τον βρή-
καν, μπορούμε να βρούμε κάποιες πληροφορίες για τη ζωή του 
πριν. Και αυτά που μαθαίνουμε για το παρελθόν του μας βοηθάνε 
να κατανοήσουμε το γιατί παρόλα αυτά ο Ιώβ παρέμεινε πιστός 
στον Κύριο, ακόμη και όταν ο Σατανάς προσπάθησε να τον στρέ-
ψει ενάντια σ’ Εκείνον. 
Πώς ήταν ο Ιώβ και τι μπορούμε να διδαχτούμε από τη ζωή του 
που θα μας βοηθήσει να είμαστε πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου; 
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Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΥΣΙΤΙΔΟΣ 
 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 1 και Ιώβ 1/α’ 8. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για 
τον χαρακτήρα του Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Παρότι σε όλους τους διαλόγους υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ο Ιώβ 
θα πρέπει να έκανε κάτι κακό για να υποφέρει, στην πραγματικότη-
τα βλέπουμε το αντίθετο. Λόγω της καλοσύνης και της πιστότητάς 
του έγινε στόχος του Σατανά. Πόσο καλός και πιστός ήταν; Αρχικά 
το εδάφιο μας αναφέρει ότι ήταν «άμεμπτος». Ο όρος αυτός δεν 
σημαίνει «αναμάρτητος» όπως ήταν ο Ιησούς, αλλά ακέραιος και 
ειλικρινής με την σχετική έννοια. «Άμεμπτος» στα μάτια του Θεού 
είναι εκείνος που έχει αναπτυχθεί στο επίπεδο που ο Ουρανός πε-
ριμένει τη δεδομένη στιγμή.  
Οι μετέπειτα εμπειρίες του Ιώβ απέδειξαν πως δεν είχε τελειοποιή-
σει τον χαρακτήρα του. Παρότι ήταν πιστός και ευθύς είχε περιθώ-
ρια βελτίωσης.  
Ο όρος «ευθύς» που διαβάζουμε στο εδάφιο, σημαίνει «δίκαιος», 
«σωστός». Ο Ιώβ ζούσε κατά τέτοιον τρόπο που κάλλιστα θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί «καλός πολίτης». 
Στο κείμενο επίσης αναφέρεται ότι ήταν «φοβούμενος τον Θεόν». 
Παρότι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε την ιδέα του «φόβου» 
προς τον Θεό ως μέρος της πιστότητας των Ισραηλιτών, η φράση 
αυτή χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη και για τους Εθνικούς 
που με πίστη υπηρετούσαν τον Θεό του Ισραήλ (δείτε Πράξ. 10/ι’ 
2,22). 
Τέλος, ο Ιώβ απείχε από κάθε κακό. Αυτός ο χαρακτηρισμός επι-
βεβαιώθηκε από τον Ίδιο τον Θεό όταν είπε στον Σατανά «Έβαλες 
τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυ-
τού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον 
Θεόν και απεχόμενος από κακού;» (Ιώβ 1/α’ 8). Ο Ιώβ ήταν ένας 
άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εκδήλωνε στη ζωή του πίστη και 
ήταν πραγματικός μάρτυρας «εις αγγέλους και εις ανθρώπους» (Α’ 
Κορ. 4/δ’ 9) του πώς μπορεί να γίνει κάποιος με τη βοήθεια του 
Χριστού. 
ΣΚΕΨΗ: Εάν γραφόταν για εσάς ένα βιβλίο όπως του Ιώβ, πώς θα 
σας περιέγραφε; 
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Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
 

«ΟΤΕ ΕΠΛΥΝΟΝ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟΝ» 
 
Όσο ο Ιώβ προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τις συμφορές που 
τον βρήκαν, αναλογιζόταν τη ζωή του στο παρελθόν, πόσο καλά 
ήταν και πώς έζησε. Αναφερόμενος στο παρελθόν είπε, «έπλυνον 
τα βήματά μου με βούτυρον» (Ιώβ 29/κθ’ 6). Και είπε για εκείνη την 
εποχή, «ότε ο Θεός με εφύλαττεν» (Ιώβ 29/κθ’ 2). Τον όρο «εφύ-
λαττεν» τον συναντάμε συχνά στην Παλαιά Διαθήκη σε περιπτώ-
σεις που φαίνεται η προστασία του Θεού στα παιδιά Του (δείτε 
Ψαλμ. 91/ϟα’ 11, Αρ. 6/ς’ 24). Αναμφίβολα ο Ιώβ είχε μία καλή ζωή 
και το σημαντικό ωστόσο είναι ότι αναγνώριζε το γεγονός ότι είχε 
καλή ζωή.  
Διαβάστε Ιώβ 29/κθ’ 8-17. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το πώς 
έβλεπαν οι άλλοι τον Ιώβ, αλλά και το πώς συμπεριφερόταν ο Ιώβ 
σε όσους υπέφεραν; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Εδώ βλέπουμε πόσο πολύ σέβονταν τον Ιώβ. Η φράση, «ητοίμα-
ζον την καθέδραν μου εν τη πλατεία» (Ιώβ 29/κθ’ 7) δίνει την εντύ-
πωση μίας τοπικής αυτοδιοίκησης στην οποία μέρος προφανώς 
είχε και ο Ιώβ. Αυτές οι θέσεις συνήθως δίνονταν στους πρεσβύτε-
ρους και στους επίσημους, και ανάμεσά τους ο Ιώβ έχαιρε υψηλής 
εκτίμησης. Και από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα όμως έ-
χαιρε εκτίμησης και σεβασμού. Οι λιγότεροι ευνοούμενοι, όπως 
φτωχοί, τυφλοί, χήρες και ορφανά είχαν την βοήθεια και την παρη-
γοριά του Ιώβ.  
«Ο Θεός έδωσε στο λόγο Του μια εικόνα επιτυχημένου ανθρώπου 
– ενός του οποίου η ζωή με όλη τη σημασία ήταν μια επιτυχία, ένας 
άνθρωπος τον οποίο ο ουρανός και η γη χαίρεται να τιμήσει» Ε. 
Χουάιτ, Ε. σ. 129. 
Εδάφια σαν αυτά (όπως θα δούμε) μας δείχνουν ότι ο Ιώβ ήταν 
επιτυχημένος από κάθε άποψη, τόσο στα μάτια των ανθρώπων 
όσο και στου Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι εύκολο να είσαι καλός και ευγενικός στους πλούσι-
ους, στους ισχυρούς και στους διάσημους. Πώς συμπεριφέρεστε 
ωστόσο σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να σας προσφέρουν ως 
αντάλλαγμα; 
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Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 
 

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ 
 
Με μία πρώτη ματιά νομίζει κανείς ότι στα παρακάτω εδάφια ο Ιώβ 
καυχιέται, σαν να εξέθετε την αγιοσύνη, τις αρετές και τις καλές του 
σχέσεις με τους άλλους. Αυτή τη συμπεριφορά η Αγία Γραφή την 
καταδικάζει (δείτε Ματθ. 23/κγ’), και ούτε και ίσχυε για τον Ιώβ. 
Μην ξεχνάμε πως τον είχαν κατηγορήσει ότι η ζωή του δεν ήταν 
σωστή, και αυτό επιβάρυνε την θλίψη του. Ο ίδιος γνώριζε πως 
αυτό δεν ίσχυε και τίποτε από όσα έχει κάνει δεν δικαιολογούσαν 
τις συμφορές του. Έτσι, θυμάται τι ζωή έκανε και τι άνθρωπος ή-
ταν. 
Διαβάστε Ιώβ 31/λα’ 1-23. Τι άλλο λέει ο Ιώβ σχετικά με τη ζωή του 
πριν εμφανισθούν όλες αυτές οι συμφορές; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ιώβ δεν αναφέρεται μόνο στις εξωτερικές 
του πράξεις. Η φράση, «η καρδία μου επηκολούθησε τους οφθαλ-
μούς μου» (Ιώβ 31/λα’ 7) δείχνει πως ο Ιώβ είχε κατανοήσει το βα-
θύτερο νόημα της αγιοσύνης, του νόμου του Θεού, και του σωστού 
και του λάθους. Προφανώς ήξερε πως ο Θεός ενδιαφέρεται για την 
καρδιά, για τις σκέψεις μας, όπως και για τις πράξεις μας (δείτε Α’ 
Σαμ. 16/ις’ 7, Έξ. 20/κ’ 17, Ματθ. 5/ε’ 28). Ο Ιώβ ήξερε πως ήταν 
αμαρτία να επιθυμήσει μία γυναίκα, και ας μην είχε μοιχεύσει. (Όλα 
αυτά είναι σημαντικές ενδείξεις ότι η γνώση του Θεού υπήρχε πολύ 
πριν ο Κύριος καλέσει το έθνος Ισραήλ και συνάψει διαθήκη μαζί 
τους.) 
Διαβάστε τα λόγια του Ιώβ στο 31/λα’ 13-15. Γιατί αυτό το μήνυμα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Εδώ ο Ιώβ φαίνεται να κατανοεί απίστευτα την ισότητα μεταξύ των 
ανθρώπων. Εκείνη την εποχή ο κόσμος δεν μπορούσε να αντι-
ληφθεί και να ακολουθήσει έννοιες για τα στοιχειώδη δικαιώματα 
και τους νόμους. Και ποιοι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους 
ανώτερους των άλλων, στερώντας τους κάθε αξιοπρέπεια και δι-
καίωμα. Εδώ όμως, ο Ιώβ δείχνει το πόσο πολύ κατανοεί τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και ότι προέρχονται από τον Θεό που μας 
δημιούργησε. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Ιώβ ήταν πολύ 
μπροστά όχι μόνο για την εποχή του, αλλά και για τη δική μας. 
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Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 
 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ 
 
Διαβάστε Ιώβ 31/λα’ 24-34. Τι άλλο μπορούμε να διδαχθούμε από 
τον Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν τα λόγια του Κυρίου για την ζωή 
και τον χαρακτήρα του Ιώβ. Αυτός ο άνδρας ζούσε με πίστη, και τα 
έργα του φανέρωναν τη σχέση του με τον Θεό. Φυσικά, αυτό έκανε 
ακόμη πιο πικρό το παράπονό του: Γιατί μου συμβαίνει αυτό; Και 
φυσικά, αυτό έκανε τα επιχειρήματα των φίλων του ακόμη πιο 
σκληρά. 
Υπάρχει ένα βαθύτερο και πιο σημαντικό μήνυμα που μπορούμε 
να πάρουμε από τη ζωή πίστης και υπακοής του Ιώβ. Προσέξτε 
πόσο συνδεόταν η ζωή του στο παρελθόν με τον τρόπο που αντέ-
δρασε όταν αντιμετώπισε όλες αυτές τις συμφορές. Το ότι ο Ιώβ 
αρνήθηκε να βλασφημήσει τον Θεό (Ιώβ 2/β’ 9), ήταν επειδή η πί-
στη και η υπακοή που έδειξε στον Θεό όλα αυτά τα χρόνια, ενδυ-
νάμωσαν την εμπιστοσύνη του στον Κύριο και οι συμφορές που 
τον βρήκαν δεν κατάφεραν να την κλονίσουν. 
Διαβάστε Ματθ. 7/ζ’ 22-27. Σύμφωνα μ’ αυτά τα εδάφια, για ποιο 
λόγο ο Ιώβ παρέμεινε πιστός; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Το κλειδί στην επιτυχία του Ιώβ βρίσκεται σε όλες τις «μικρές» νί-
κες που είχε κατά το παρελθόν (δείτε επίσης Λουκ. 16/ις’ 10). Η 
πιστότητά του στο σωστό, χωρίς κανέναν συμβιβασμό, έκανε τον 
Ιώβ αυτό που ήταν. Στον Ιώβ αποτελεί παράδειγμα των όσων λέει 
η Ιακώβου επιστολή για τον ρόλο των έργων σε μία ζωή πίστης: 
«Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει εις τα έργα αυτού, και εκ των έργων 
η πίστις ετελειώθη» (Ιακ. 2/β’ 22). Τι σημαντική αρχή για τη Χριστι-
ανική ζωή! Στην ιστορία του Ιώβ βλέπουμε αυτήν την αρχή να εμ-
φανίζεται με έντονο τρόπο. Ο Ιώβ ήταν άνθρωπος με σάρκα και 
οστά όπως όλοι μας, ωστόσο με τη χάρη του Θεού και τη δική του 
προσπάθεια έζησε με πίστη και υπακοή σ’ Εκείνον. 
ΣΚΕΨΗ: Τι επιλογές πρέπει να κάνετε για να μείνετε πιστοί όπως 
ο Ιώβ; 
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Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 
 

Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Νωρίτερα στο βιβλίο του Ιώβ, ο Ελιφάς είπε στον Ιώβ: «Είναι ευ-
χαρίστησις εις τον Παντοδύναμον, εάν ήσαι δίκαιος; ή κέρδος, εάν 
καθιστάς αμέμπτους τας οδούς σου;» (Ιώβ 22/κβ’ 3). Αυτή η ερώ-
τηση είναι γεμάτη ειρωνεία δεδομένου όλων όσων γνωρίζουμε ότι 
συνέβησαν στο παρασκήνιο στον ουρανό. Ναι, ο Θεός χαιρόταν 
που ο Ιώβ ήταν δίκαιος, και ήταν κέρδος σ’ Αυτόν που ο Ιώβ ήταν 
άμεμπτος. Και αυτό φυσικά δεν ισχύει μόνο για τον Ιώβ αλλά και 
για όλους όσους ισχυρίζονται πως είναι ακόλουθοι του Κυρίου. 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 16. Πώς αυτά τα λόγια απαντούν στην ερώτη-
ση του Ελιφάς; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Το βασικό ερώτημα σε όλο το βιβλίο ήταν εάν ο Ιώβ θα παρέμενε 
πιστός. Ο Σατανάς ισχυριζόταν πως δεν θα έμενε πιστός, ενώ ο 
Θεός ήταν σίγουρος για το αντίθετο. Η πιστότητα λοιπόν του Ιώβ 
επιβεβαίωνε τον Θεό, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη Του μάχη με 
τον Σατανά. Η ιστορία αυτή ωστόσο είναι η μικρογραφία απλώς 
μεγαλύτερων ζητημάτων. Στο μήνυμα του πρώτου αγγέλου στην 
αποκάλυψη καλούμαστε να δώσουμε δόξα στον Θεό (Αποκ. 14/ιδ’ 
7) και ο Ιησούς στο Ματθ. 5/ε’ 16 εξηγεί ότι με τα καλά μας έργα 
δίνουμε δόξα στον Θεό. Αυτό έκανε ο Ιώβ, και μπορούμε να το κά-
νουμε κι εμείς.  
Διαβάστε Εφεσ. 3/γ’ 10. Πώς αυτή η αρχή εκφράζεται στο βιβλίο 
του Ιώβ, σε μικρότερη ωστόσο κλίμακα; 
……………………………………………………………………………. 
Αυτό που βλέπουμε σ’ αυτό το εδάφιο, και στο βιβλίο του Ιώβ, είναι 
ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή των ακολούθων Του για να τους αλ-
λάξει για τη δόξα Του και να τους κάνει σύμμορφους της εικόνας 
Του. «Η ίδια εικόνα του Θεού πρέπει να αναπαραχθεί στην αν-
θρωπότητα. Η τιμή του Θεού, η τιμή του Χριστού, παίζει ενεργό 
ρόλο στην τελειότητα του χαρακτήρα του λαού Του.» Ε. Χουάιτ, 
Ζ.Χ. σ. 646. 
Η ζωή του Ιώβ αποτελεί παράδειγμα του πώς μπορούν οι άνθρω-
ποι να εφαρμόσουν αυτήν την αρχή. Οι άνθρωποι του Θεού, όλων 
των εποχών, έχουν το προνόμιο να ζήσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς με τη ζωή σας δίνετε δόξα στον Θεό; Τι δείχνει η 
απάντησή σας για το πώς ζείτε και τις αλλαγές που χρειάζεται να 
κάνετε; 
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Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:10’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Στην Μεταρρύθμιση, οι Διαμαρτυρόμενοι κήρυξαν την μεγάλη αλή-
θεια της σωτηρίας μέσω πίστης. Η αλήθεια αυτή έχει τις ρίζες της 
στην Εδέμ (δείτε Γέν. 3/γ’ 15) και αργότερα εκφράστηκε στη ζωή 
του Αβραάμ (δείτε Γέν. 15/ιε’ 6, Ρωμ. 4/δ’ 3) προτού δοθεί με λε-
πτομέρειες μέσω του Παύλου. Ωστόσο, η σωτηρία μέσω πίστης, 
ανέκαθεν συμπεριλαμβανόταν στο έργο του Αγίου Πνεύματος στη 
ζωή του πιστού. Στη ζωή και στο χαρακτήρα του Ιώβ βλέπουμε 
αυτό το έργο. Οι θεολόγοι αποκαλούν αυτό το έργο «καθιέρωση», 
που στην πραγματικότητα σημαίνει «αγιασμός». Στην Αγία Γραφή 
μας δίνεται η παρότρυνση «Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, και τον 
αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (Εβρ. 
12/ιβ’ 14). Η βασική έννοια της καθιέρωσης είναι να «ξεχωρίσεις 
κάτι για άγια χρήση», μία ιδέα που βλέπουμε όταν ο Κύριος λέει 
στο λαό της διαθήκης, «Άγιοι θέλετε είσθαι· διότι άγιος είμαι εγώ 
Κύριος ο Θεός σας» (Λευιτ. 19/ιθ’ 2). Η έννοια αυτή συναντάται με 
διάφορους τρόπους τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθή-
κη, κι αφορά το έργο που κάνει ο Θεός σε εμάς. Είναι «μία διαρκής 
διαδικασία ηθικής αλλαγής με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και 
σε συνεργασία με την ανθρώπινη θέληση.» Handbook of SDA 
Theology, σ. 296. 
Παρότι αυτό το έργο μπορεί να γίνει μόνο από τον Θεό, δεν γίνεται 
χωρίς τη θέλησή μας, όπως ακριβώς και η δικαίωση. Παραδινόμα-
στε στον Κύριο, και ο Κύριος που μας δικαιώνει με πίστη θα μας 
αγιάσει και θα μας μορφώσει κατά την εικόνα Του. Έτσι, ο Παύλος 
γράφει, «Τεκνία μου, διά τους οποίους πάλιν είμαι εις ωδίνας, εω-
σού μορφωθή ο Χριστός εν υμίν» (Γαλ. 4/δ’ 19) και η Ε. Χουάιτ 
συμπληρώνει, «ο Χριστός είναι το πρότυπό μας, το τέλειο και άγιο 
παράδειγμά μας. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε το Πρό-
τυπο, αλλά θα μπορέσουμε να το μιμηθούμε και να ομοιωθούμε μ’ 
αυτό κατά τη δυνατότητά μας.» That I May Know Him, σ. 265. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποιες επιλογές μας μπορούν να επηρεάσουν το έργο του Κυρί-
ου μέσα μας; Ξέρουμε ότι μόνο ο Κύριος μπορεί να αλλάξει την 
καρδιά, ωστόσο χρειάζεται και η δική μας συνεργασία. Πώς μπορεί 
να γίνει αυτό; 
2.  Διαβάστε Κολ. 2/β’ 6. Πώς αυτά τα λόγια μάς βοηθάνε να κατα-
λάβουμε πώς να ζούμε με πίστη και υπακοή; 
3.  Πώς μπορούμε ως εκκλησία να δοξάσουμε τον Κύριο στους 
ανθρώπους και στους αγγέλους; 


