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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ένα χρόνιο ερώτημα 
 
Οι Χριστιανοί έχουν λόγους να πιστεύουν στον Θεό, παρά την 

δημοφιλή προπαγάνδα για το αντίθετο. Μπορεί οι άθεοι να βε-
βαιώνουν πως η θεωρία της εξέλιξης, της «φυσικής εκλογής», και 
της «τυχαίας μετάλλαξης», εξηγούν την ομορφιά και την περιπλο-
κότητα της ζωής, ωστόσο τα επιχειρήματά τους δεν είναι πειστικά. 
Πάρα τις πρόσφατες «επιστημονικές» δηλώσεις ότι το σύμπαν ξε-
κίνησε από το «τίποτα», οι περισσότεροι πιστεύουν πως η ύπαρξη 
ενός αιώνιου Θεού είναι πιο λογική και ικανοποιητική απάντηση 
στο θέμα της δημιουργίας. 

Και παρότι έχουμε μία λογική εξήγηση εξακολουθεί να υπάρχει 
το πρόβλημα του κακού. Και έτσι έχουμε το χρόνιο ερώτημα: Εφό-
σον ο Θεός υπάρχει, και είναι Ελεήμων, Παντοδύναμος, και Φιλεύ-
σπλαχνος, γιατί υπάρχει τόση θλίψη; 

Και έτσι ερχόμαστε στο θέμα της μελέτης αυτής της τριμηνίας: το 
βιβλίο του Ιώβ. Το συναρπαστικό είναι ότι το βιβλίο του Ιώβ που 
πραγματεύεται αυτό το χρόνιο ερώτημα, είναι από τα πρώτα βιβλία 
της Αγίας Γραφής που γράφτηκαν. Ο Θεός μας έδωσε από την 
αρχή κάποιες απαντήσεις σ’ αυτό το ερώτημα.  

Κάποιες απαντούν, όμως όχι όλες. Πιθανόν, κανένα βιβλίο της 
Αγίας Γραφής δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα. Παρόλα αυτά, το 
βιβλίο του Ιώβ ανοίγει την κουρτίνα και αποκαλύπτει στον αναγνώ-
στη μία άλλη πραγματικότητα πέρα από τις αισθήσεις μας. Μας 
μεταφέρει σε έναν κόσμο που αν και είναι μακριά μας, υπό μία έν-
νοια βρίσκεται κοντά μας. Στο βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε πόσο άμε-
σα συνδέεται το φυσικό με το υπερφυσικό. Πρόκειται για μία ιστο-
ρία που φανερώνει την προειδοποίηση που αιώνες αργότερα ο 
Παύλος αναφέρει: «διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα 
και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, 
εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· 
εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Εφεσ. 
6/ς’ 12). 

Παρότι αναφέρεται σ’ έναν άνδρα, ωστόσο στο βιβλίο αυτό βλέ-
πουμε την ιστορία όλων μας μιας και όλοι έχουμε υποφέρει για α-
νεξήγητους λόγους. Επίσης, μπορούμε να ταυτιστούμε και με τους 
τέσσερις φίλους που τον επισκέφθηκαν καθώς όλοι λίγο πολύ έ-
χουμε παρηγορήσει άλλους στις θλίψεις τους. 

Ωστόσο, εάν εστιάσουμε μόνο στην προσπάθεια να κατανοή-
σουμε την ανθρώπινη θλίψη, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα σημα-
ντικό σημείο από το βιβλίο του Ιώβ. Η ιστορία διαδραματίζεται στα 
πλαίσια της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ Χριστού και Σατανά και 
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πρόκειται για κυριολεκτική μάχη. Η μάχη αυτή ξεκίνησε στον ουρα-
νό και συνεχίζεται στην καρδιά, στο νου, και στο σώμα του κάθε 
ανθρώπου. 

Στα μαθήματα αυτής της τριμηνίας θα εξετάσουμε την ιστορία 
από πολύ κοντά, όπως διαδραματίζεται στην αφήγηση, αλλά και 
από απόσταση μιας και εκτός από το τέλος του βιβλίου ξέρουμε και 
το παρασκήνιο στο οποίο εξελίσσεται. Ως αναγνώστες λοιπόν, έ-
χοντας όλη την Αγία Γραφή και όχι μόνο το βιβλίο του Ιώβ, στόχος 
μας είναι να δούμε τους συσχετισμούς. Θα προσπαθήσουμε να 
καταλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, όπως γιατί ζούμε σε 
έναν κόσμο όπου υπάρχει το κακό και πώς μπορούμε να ζήσουμε 
σ’ αυτόν τον κόσμο. 

Φυσικά, και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης μας θα έχουμε 
απορίες. Ωστόσο υπάρχει μία απάντηση που μας διαβεβαιώνει ότι: 
Μέσω του Χριστού «έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυ-
τού» (Εφεσ. 1/α’ 7) – μέσω Αυτού που θα μας δώσει όλες τις απα-
ντήσεις. 
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24 Σεπτεμβρίου – 30 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 

 
1. ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανά-
στασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζή-
σει.» Ιωάννην 11/ια’ 25. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 42/μβ’ 10-
17, Γεν. 4/δ’ 8, Ματθ. 14/ιδ’ 10, Α’ Κορ. 4/δ’ 5, Δαν. 2/β’ 44, Ιώβ, 
14/ιδ’ 14,15. 
 
Στα μαθήματα λογοτεχνίας, οι σπουδαστές μαθαίνουν πόσο σημα-
ντικό είναι να γράψουν ένα καλό τέλος για το έργο τους. Ιδιαίτερα 
όταν το έργο ανήκει στην κατηγορία της φαντασίας, ο συγγραφέας 
επιβάλλεται να δώσει ένα ικανοποιητικό τέλος. Όπως και να έχει, 
κάθε έργο πρέπει να έχει ένα καλό και ολοκληρωμένο τέλος. 
Τι γίνεται όμως με την πραγματικότητα; Τι γίνεται με τη ζωή που 
δεν τη διαβάζουμε στις σελίδες ενός βιβλίου αλλά τη βιώνουμε; Τι 
γίνεται με τις δικές μας ιστορίες; Τι τέλος έχουν; Πώς θα ολοκλη-
ρωθούν; Θα έχουν ένα καλό και ολοκληρωμένο τέλος όπως σε ένα 
καλό λογοτεχνικό έργο; 
Δεν μοιάζει να συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι η ιστορία όλων μας 
τελειώνει με θάνατο. Υπό αυτήν την έννοια κανείς δεν έχει ευτυχές 
τέλος. 
Το ίδιο ισχύει και με την ιστορία του Ιώβ. Αν και το τέλος της ιστο-
ρίας του θεωρείται καλό, ωστόσο δεν είναι και τόσο ευτυχές καθώς 
και η δική του ιστορία καταλήγει στο θάνατο. 
Αυτήν την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας από το τέλος, 
μιας και το τέλος της ιστορίας του Ιώβ γεννά ερωτήματα και για το 
δικό μας τέλος, όχι μόνο για εδώ, αλλά και για την αιωνιότητα. 
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Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 
 

ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ; 
 
Οι περισσότερες παιδικές ιστορίες τελειώνουν με τη φράση, «Και 
έζησαν αυτοί καλά, και εμείς καλύτερα.» Ανεξάρτητα από τις δυ-
σκολίες που λαβαίνουν χώρα, στο τέλος οι ήρωες της ιστορίας θρι-
αμβεύουν. Έτσι, τελειώνει και το βιβλίο του Ιώβ. Μετά από όλες τις 
συμφορές και τις δυστυχίες, το βιβλίο του Ιώβ αναλόγως τελειώνει 
με θετικό πνεύμα.  
Διαβάστε Ιώβ 42/μβ’ 10-17, τα τελευταία εδάφια του βιβλίου. Πώς 
πέρασε ο Ιώβ τα χρόνια που του απέμειναν; 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
Από όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, το βιβλίο του Ιώβ είναι το 
μόνο που ο ήρωας του έχει ευτυχισμένο τέλος, τύπου «Και έζησαν 
αυτοί καλά». 
Προσέξτε όλα αυτά που απέκτησε ο Ιώβ στο τέλος. Οι συγγενείς 
και οι φίλοι του που ήταν απόντες κατά τη διάρκεια της θλίψης του, 
ήρθαν να τον παρηγορήσουν δίνοντάς του χρήματα. Καθώς η ι-
στορία τελειώνει, ο Ιώβ καταλήγει να έχει διπλάσια περιουσία από 
ότι στην αρχή της ιστορίας (συγκρίνετε Ιώβ 42/μβ’ 12 με Ιώβ 1/α’ 
3). Αποκτάει και πάλι δέκα παιδιά, επτά γιους και τρεις κόρες (δείτε 
Ιώβ 1/α’ 2,18,19) και αυτή τη φορά οι κόρες του ήταν οι ομορφότε-
ρες σ’ όλον τον τόπο, (Ιώβ 42/μβ’ 15), κάτι που δεν αναφέρεται για 
τις τρεις πρώτες κόρες του. Και ο άνδρας αυτός που νόμιζε πως θα 
πέθαινε πολύ σύντομα, έζησε άλλα 140 χρόνια – «και ετελεύτησεν 
ο Ιώβ, γέρων και πλήρης ημερών» (εδ. 17). Η φράση «πλήρης η-
μερών» χρησιμοποιήται στις περιπτώσεις του Αβραάμ (Γέν. 25/κε’ 
8), του Ισαάκ (Γέν. 35/λε’ 29) και του Δαβίδ (Α’ Χρον. κθ’ 28). Ανα-
λόγως, μας δίνεται μία καλή εικόνα στο ομολογουμένως δυσάρε-
στο γεγονός του θανάτου. 
ΣΚΕΨΗ: Σε όλους μας αρέσουν οι ιστορίες με ευτυχισμένο τέλος. 
Ποιες ιστορίες με ευτυχισμένο τέλος γνωρίζετε; Τι μπορείτε να δι-
δαχθείτε από αυτές; 
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Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

 
Το βιβλίο του Ιώβ τελειώνει ενημερώνοντας μας ότι τα πράγματα 
πήγαν καλά για τον Ιώβ και ότι πέθανε «πλήρης ημερών». Φυσικά, 
ξέρουμε πολύ καλά πως πολλοί άλλοι δεν είχαν αυτό το τέλος. 
Πολλοί πιστοί και τιμημένοι άνθρωποι δεν είχαν την ίδια κατάληξη 
με τον Ιώβ. 
Ποιο ήταν το τέλος των παρακάτω Βιβλικών χαρακτήρων; 
Άβελ (Γέν. 4/δ’ 8)………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ουρίας (Β’ Σαμ. 11/ια’ 17)……………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ηλεί (Α’ Σαμ. 4/δ’ 18)……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Βασιλιάς Ιωσίας (Β’ Χρον. 35/λε’ 22-24)………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ιωάννης ο Βαπτιστής (Ματθ. 14/ιδ’ 10)………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στέφανος (Πράξ. 7/ζ’ 59,60)……………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως βλέπουμε, η Αγία Γραφή είναι γεμάτη ιστορίες που δεν έ-
χουν ευτυχισμένο τέλος. Και αυτό επειδή η ζωή η ίδια είναι γεμάτη 
ιστορίες που δεν έχουν το θριαμβευτικό τέλος του Ιώβ. Κάποιοι 
είχαν μαρτυρικό θάνατο, άλλοι πέθαναν εξαιτίας κάποιας τρομερής 
ασθένειας, ενώ πολλών η ζωή ήταν γεμάτη πόνο και θλίψη. Για την 
ακρίβεια, οι πιθανότητες να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο καλά 
όπως στην περίπτωση του Ιώβ, είναι ελάχιστες. Και δεν χρειαζό-
μαστε την Αγία Γραφή για να το γνωρίζουμε αυτό. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες ιστορίες με δυσάρεστο τέλος γνωρίζετε; Τι έχετε 
διδαχθεί από αυτές; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 



 
9

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Είναι αλήθεια πως η ιστορία του Ιώβ τελειώνει με θετικό τρόπο σ’ 
αντίθεση με την ιστορία άλλων Βιβλικών χαρακτήρων και ανθρώ-
πων γενικότερα. Οι σχολιαστές αναφέρονται στην «αποκατάστα-
ση» του Ιώβ και η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα του αποκατα-
στάθηκαν. Αλλά εάν αυτό ήταν το πραγματικό τέλος της ιστορίας, 
τότε η ιστορία δεν θα ήταν ποτέ ολοκληρωμένη. Σίγουρα τα πράγ-
ματα άλλαξαν προς το καλύτερο, στο τέλος όμως ο Ιώβ πέθανε. Το 
ίδιο και τα παιδιά του και όλα τα εγγόνια του. Και σίγουρα όλοι τους 
βιώσαν τις δυσκολίες και τις στεναχώριες της ζωής που όλοι βιώ-
νουμε σ’ αυτόν τον έκπτωτο κόσμο.  
Από όσο γνωρίζουμε, ο Ιώβ δεν έμαθε ποτέ την αιτία πίσω από 
όλες αυτές τις συμφορές που τον βρήκαν. Είναι αλήθεια πως έκανε 
κι άλλα παιδιά, τι γίνεται όμως με την θλίψη που ένιωσε για τα παι-
διά που έχασε; Τι γίνεται με τα σημάδια που, σίγουρα, κουβαλούσε 
σ’ όλη του τη ζωή; Ο Ιώβ είχε ένα ευτυχές τέλος, αλλά σίγουρα δεν 
ήταν απόλυτα ολοκληρωμένο. Πολλά σημεία παρέμειναν ανεξήγη-
τα και πολλά ερωτήματα αναπάντητα. 
Η Αγία Γραφή μας λέει ότι «έστρεψεν ο Κύριος την αιχμαλωσίαν 
του Ιώβ» (Ιώβ 42/μβ’ 10) και σίγουρα το έκανε δεδομένου όλων 
όσων πέρασε. Ωστόσο, πολλά πράγματα παρέμεναν ανεκπλήρω-
τα, ανεξήγητα και αναπάντητα. 
Και αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί στον κόσμο αυτό ανε-
ξάρτητα από το ποιο θα είναι το «τέλος» μας, καλό ή κακό, κάποια 
πράγματα παραμένουν ανεκπλήρωτα, ανεξήγητα και αναπάντητα. 
Γι’ αυτό, υπό μία έννοια, το τέλος του Ιώβ μπορεί να θεωρηθεί 
συμβολικό ως προς το πραγματικό τέλος της ανθρώπινης θλίψης 
και συμφοράς. Προεικονίζει την απόλυτη ελπίδα και υπόσχεση που 
έχουμε μέσω του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, για την πλήρη και 
ολοκληρωτική αποκατάστασή μας στον ουρανό.  
Διαβάστε Α’ Κορ. 4/δ’ 5. Πώς αυτό το εδάφιο μας εξηγεί γιατί σ’ 
αυτήν τη ζωή, κάποια πράγματα θα παραμείνουν ανεκπλήρωτα, 
ανεξήγητα και αναπάντητα; Πού πρέπει να είναι η ελπίδα μας; 
.…………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
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Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
 
Εκτός των άλλων, η Αγία Γραφή είναι και ιστορικό βιβλίο. Αναφέρε-
ται σε ιστορικά γεγονότα και τα χρησιμοποιεί για να μας δώσει 
πνευματικά μηνύματα και να μας διδάξει αλήθειες για το πώς πρέ-
πει να ζούμε. (Δείτε Α’ Κορ. 10/ι’ 11.) Η Αγία Γραφή όμως δεν μιλά-
ει μόνο για το παρελθόν, αλλά αναφέρεται και σε μελλοντικά γεγο-
νότα. Γι’ αυτό, χρησιμοποιείται ο όρος «εσχατολογία». Ο όρος αυ-
τός ορισμένες φορές χρησιμοποιείται για έννοιες όπως ο θάνατος, 
η κρίση, ο παράδεισος και η κόλαση. Επίσης, αφορά την υπόσχε-
ση της ελπίδας που έχουμε για νέα ζωή σε έναν νέο κόσμο. Στην 
Αγία Γραφή γίνονται πολλές αναφορές για το τέλος του κόσμου. Το 
βιβλίο του Ιώβ τελειώνει με τον θάνατό του, και εάν κάποιος διάβα-
ζε μόνο αυτό το βιβλίο θα πίστευε πως, τόσο η ιστορία του όσο και 
η δική μας, τελειώνει με τον θάνατο. Δεν υπάρχει κάτι που να μας 
δίνει ελπίδα, γιατί από όσα βλέπουμε τίποτε άλλο δεν αναφέρεται. 
Η Αγία Γραφή ωστόσο μας διδάσκει ότι στο τέλος, θα εδραιωθεί η 
βασιλεία του Θεού που θα είναι η αιώνια κατοικία των λυτρωμέ-
νων. Σε αντίθεση με τα επίγεια βασίλεια που παρέρχονται, αυτή η 
βασιλεία θα είναι αιώνια. 
Διαβάστε Δαν. 2/β’ 44, 7/ζ’ 18. Τι ελπίδα μας δίνουν αυτά τα εδά-
φια για το τέλος; 
.…………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
«Το μεγάλο σχέδιο της απολύτρωσης επαναφέρει τον κόσμο στην 
εύνοια του Θεού. Όσα χάθηκαν εξαιτίας της αμαρτίας, αποκαθί-
στανται. Όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και η γη λυτρώνεται και γίνε-
ται αιώνια κατοικία των νομοταγών. Έξι χιλιάδες χρόνια αγωνίσθη-
κε ο Σατανάς για να διατηρήσει την κατοχή της γης. Τώρα ο αρχι-
κός σκοπός του Θεού στη δημιουργία εκπληρώνεται. ‘‘Οι άγιοι του 
Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν, και θέλουσιν έχει βασί-
λειον εις τους αιώνας του αιώνος.’’ Δαν. 7/ζ’ 18.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 
320. 
Μπορεί το βιβλίο του Ιώβ να τελειώνει με θάνατο, ωστόσο αυτό δεν 
είναι το τέλος της ιστορίας του Ιώβ, ούτε και το δικό μας τέλος. 
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Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ 
 

Διαβάστε Ιώβ 14/ιδ’ 14,15. Τι ερώτηση κάνει ο Ιώβ και πώς την 
απαντάει με τον δικό του τρόπο;  
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Ένα από τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο του Ιώβ, εί-
ναι ο θάνατος. Άλλωστε, κάθε βιβλίο το οποίο ασχολείται με την 
ανθρώπινη θλίψη, ασχολείται και με τον θάνατο, την πηγή της θλί-
ψης μας. Ο Ιώβ αναρωτιέται αν οι νεκροί θα ζήσουν ξανά, και στη 
συνέχεια λέει πως περιμένει να έρθει η αλλαγή του. Στα λόγια του 
αυτά φαίνεται η ελπίδα. Δεν περιμένει απλώς κάτι, αλλά ελπίζει γι’ 
αυτό. Και αυτό για το οποίο ελπίζει είναι η «μεταλλαγή» του. Ο Ε-
βραϊκός όρος γι’ αυτήν τη λέξη παραπέμπει στην ιδέα της «ανανέ-
ωσης» ή της «αποκατάστασης». Και παρά την ευρύτερη έννοια του 
όρου, δεδομένου του περιεχομένου, τι άλλη «μεταλλαγή» θα μπο-
ρούσε να ελπίζει ο Ιώβ πέρα από την αλλαγή του θανάτου στη 
ζωή, όταν ο Θεός «επιβλέψει εις το έργον των χειρών» Του; (Ιώβ 
14/ιδ’ 15) 
Φυσικά, η μεγάλη μας ελπίδα, η σπουδαία υπόσχεση πως ο θάνα-
τος δεν είναι το τέλος, έρχεται από την ζωή, την διακονία και τον 
θάνατο του Ιησού. «Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε πως ο Χριστός 
νίκησε τον θάνατο, τον χειρότερο εχθρό του ανθρώπου, και ότι ο 
Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς για να κριθούν. Αυτό το δόγμα 
αποκτά κεντρική θέση στην Βιβλική πίστη… μετά την ανάσταση 
του Χριστού, γιατί επικυρώνεται με τον θρίαμβο του Χριστού κατά 
του θανάτου.» John E. Hartley, The Book of Job, σ. 237. 
ΣΚΕΨΗ: «Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η 
ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει» (Ιωάν. 11/ια’ 
25). Τι μας λέει εδώ ο Ιησούς που δίνει ελπίδα και σιγουριά για το 
«τέλος»; Τι γνωρίζουμε που δεν ήξερε ο Ιώβ; 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου        Δύση ηλίου: 19:10’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Παρά τις τρομερές συμφορές που τον βρήκαν, ο Ιώβ παρέμεινε 
πιστός στον Θεό και έλαβε πάλι όλα όσα είχε χάσει. Ωστόσο, πα-
ραμένουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Φυσικά, δεν είναι σω-
στό να δημιουργήσουμε μία θεολογία βασιζόμενοι αποκλειστικά σε 
ένα μόνο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Και τα υπόλοιπα βιβλία της Α-
γίας Γραφής μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τα δύσκολα ερω-
τήματα στο βιβλίο του Ιώβ. Η Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα ρίχνει φως 
σε πολλά πράγματα που δεν ήταν απολύτως κατανοητά τον καιρό 
της Παλαιάς Διαθήκης. Πιθανότατα το μεγαλύτερο παράδειγμα εί-
ναι η σημασία του Αγιαστηρίου. Όσα κι αν είχε κατανοήσει ένας 
πιστός Ισραηλίτης σχετικά με τις θυσίες των ζώων, η θυσία του 
Ιησού πάνω στο σταυρό είναι αυτή που έριξε άπλετο φως στο τε-
λετουργικό σύστημα. Η προς Εβραίους επιστολή μάς βοηθάει να 
δούμε το πραγματικό νόημα του Αγιαστηρίου. Και παρότι σήμερα 
έχουμε το προνόμιο να ξέρουμε την «παρούσαν αλήθειαν» (Β’ 
Πέτρ. 1/α’ 12) και να γνωρίζουμε περισσότερα από ό,τι ο Ιώβ, εξα-
κολουθούμε να έχουμε αναπάντητα ερωτήματα. Η παρουσίαση της 
αλήθειας γίνεται σταδιακά, και παρά το τόσο φως που μας έχει δο-
θεί, έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε. Για την ακρίβεια, μας ειπώ-
θηκε πως «το πλήθος των λυτρωμένων θα πηγαίνουν από κόσμο 
σε κόσμο και θα μελετούν τα μυστήρια της λύτρωσης. Σ’ όλη την 
αιωνιότητα αυτό θα είναι το θέμα που θα απασχολεί συνεχώς το 
νου τους.» Ε. Χουάιτ, Advent Review and Sabbath Herald, 9 Μαρ-
τίου 1886. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Πώς κατανοείτε την ιδέα της σταδιακής αποκάλυψης; Για παρά-

δειγμα κάποιος ξεκινά να μαθαίνει αριθμητική μετρώντας τα νού-
μερα. Στη συνέχεια μαθαίνει να προσθέτει, να αφαιρεί, να πολ-
λαπλασιάζει και να διαιρεί. Αργότερα εμβαθύνει περισσότερο με-
λετώντας άλγεβρα, γεωμετρία, και όλα αυτά χρησιμοποιώντας 
τους αριθμούς. Πώς μας βοηθάει αυτή η αναλογία να κατανοή-
σουμε την ιδέα της σταδιακής αποκάλυψης στη θεολογία; 

2.  Διαβάστε Ιώβ 42/μβ’ 11. Σχολιαστές ανά τους αιώνες έχουν α-
ναρωτηθεί πού ήταν οι συγγενείς και οι φίλοι του Ιώβ όταν τους 
είχε περισσότερο ανάγκη, και εμφανίστηκαν λίγο πριν την απο-
κατάστασή του. Τι λάθος υπάρχει σ’ αυτή τη σκέψη; 

3.  Για κάθε άσχημο τέλος που γνωρίζουμε, τι ελπίδα μας δίνει ο 
Σταυρός ότι αυτό δεν είναι το πραγματικό τέλος; 
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1 Οκτωβρίου – 7 Οκτωβρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 
 

2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, Θέλει σε 
επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε· ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ό-
στις έκλεξε την Ιερουσαλήμ· δεν είναι ούτος δαυλός απεσπασμένος 
από πυρός;» Ζαχαρίας 3/γ’ 2.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 1/α’ 1-5, 6-
12, Ζαχ. 3/γ’ 2, Ματθ. 4/δ’ 1, Ιεζ. 28/κη’ 12-16, Ρωμ. 3/γ’ 26, Εβρ. 
2/β’ 14. 
 
«Σ’ όλες τις σελίδες της Αγίας Γραφής υπάρχουν αναφορές και 
υπαινιγμοί για τον πόλεμο ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά, 
ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στο σύμπαν αλλά και σε προσω-
πικό επίπεδο. Συγκρίνοντας αυτές τις περικοπές δημιουργείται ένα 
μωσαϊκό παράθυρο της αλήθειας από το οποίο μπορούμε να δού-
με το μήνυμα της Αγίας Γραφής πιο καθαρά από οπουδήποτε αλ-
λού.» The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, σ. 969. 
Το θέμα της Μεγάλης Διαμάχης μάς βοηθάει να κατανοήσουμε «το 
συνολικό μήνυμα» της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα το σχέδιο της σω-
τηρίας. Αν και το θέμα αυτό είναι πιο εμφανές στην Καινή Διαθήκη, 
το συναντάμε και στην Παλαιά. Και στο βιβλίο του Ιώβ, έχουμε μία 
πιο ξεκάθαρη εικόνα του Σατανά, της διαμάχης, και της έντονης 
επίδρασής της στη ζωή μας εδώ. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε 
την ευρύτερη εικόνα από αυτήν που είχε μπροστά του ο Ιώβ. Και 
παρότι η ζωή μας διαφέρει από του Ιώβ, έχουμε ένα κοινό: όπως ο 
Ιώβ, εμπλεκόμαστε κι εμείς σ’ αυτήν την διαμάχη. 
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Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗ ΓΗ 
 
Το βιβλίο του Ιώβ ξεκινά σχετικά με θετικό ύφος. Από ανθρώπινη 
πλευρά τουλάχιστον, βλέπουμε έναν άνθρωπο από κάθε άποψη 
ευλογημένο. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 1-4. Τι δείχνουν αυτά τα εδάφια για την ζωή που 
είχε ο Ιώβ; Τι θετικά υπήρχαν στη ζωή του;  
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιώβ μοιάζει να τα είχε όλα, συμπεριλαμβανομένου και του δίκαι-
ου χαρακτήρα του. Ο όρος «άμεμπτος» που συναντάμε στο Ιώβ 
1/α’ 1 έρχεται από μία λέξη στα Εβραϊκά που σημαίνει, «ολοκλη-
ρωμένος», ή «γεμάτος ακεραιότητα». Ο όρος «ευθύς», δίνει την 
εικόνα κάποιου που βαδίζει στο σωστό μονοπάτι. Εν ολίγοις, το 
βιβλίο ξεκινά με μία εικόνα που μας θυμίζει τον κήπο της Εδέμ – 
την περιγραφή ενός πλούσιου ανθρώπου που επιπλέον ήταν πι-
στός και ακέραιος. Ζούσε όμως σε έναν έκπτωτο κόσμο. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 5,6. Τι μας δείχνουν αυτά τα εδάφια για τον έκ-
πτωτο κόσμο στον οποίο ο Ιώβ κατοικεί; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
«Όποτε διασκέδαζαν τα παιδιά του, φοβόταν μη και τυχόν με κά-
ποιον τρόπο δυσαρεστούσαν τον Θεό. Σαν πιστός ιερέας της οικο-
γένειάς του, πρόσφερε θυσίες για τον καθένα τους ξεχωριστά. Ή-
ξερε πόσο κακή ήταν η αμαρτία, και η σκέψη ότι τα παιδιά του θα 
ξεχνούσαν τις θεϊκές απαιτήσεις, τον έκανε να μεσολαβεί στον Θεό 
εκ μέρους τους.» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commentary, τομ. 3, σ. 
1140. 
Είναι ξεκάθαρο πως ο Ιώβ είχε όλα τα καλά, όσα θα μπορούσε να 
είχε. Μπροστά μας έχουμε μία Εδεμική εικόνα – ένας άνδρας με 
γεμάτη ζωή, μεγάλη οικογένεια, καλή φήμη και πολλά πλούτη – 
ωστόσο η ζωή αυτή ήταν σε έναν έκπτωτο κόσμο βουτηγμένο στην 
αμαρτία, και όπως θα δούμε ο Ιώβ πολύ σύντομα βρέθηκε μπρο-
στά σε όλους του κινδύνους που υπάρχουν σ’ αυτόν.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια καλά πράγματα υπάρχουν στη ζωή σας; Πώς μπο-
ρείτε να είστε συνεχώς ευγνώμονες γι’ αυτά που έχετε; 
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Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
 

ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ 
 
Το βιβλίο του Ιώβ ξεκινάει στη γη, σε ένα ειρηνικό και γαλήνιο μέ-
ρος. Ωστόσο, από το έκτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, η τοπο-
θεσία αλλάζει. Μεταφερόμαστε σε μία άλλη πραγματικότητα που 
δεν είναι ορατή στους ανθρώπους παρά μόνο μέσα από θεϊκή α-
ποκάλυψη. Και προκαλεί ενδιαφέρον ότι σ’ αυτήν την πραγματικό-
τητα, στον ουρανό, υπήρχε μία ένταση, τουλάχιστον βάση αυτού 
που μας παρουσιάζεται. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 6-12. Τι συμβαίνει; Πώς αντιπαραβάλλεται με 
την εικόνα του Ιώβ στη γη; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτά τα λίγα εδάφια μάς δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε 
πολλά πράγματα. Βλέπουμε σημεία για το σύμπαν μας που κανέ-
να διαστημικό τηλεσκόπιο δεν μπορεί να δείξει και η ανθρώπινη 
επιστήμη δεν μπορεί ούτε καν να αντιληφθεί. Το εκπληκτικό είναι 
ότι αποκαλύπτουν μία υπερκόσμια διαμάχη. Δεν πρόκειται για μία 
γαλήνια συζήτηση. Ο Θεός είναι περήφανος για τον Ιώβ όπως ένας 
πατέρας για το γιο του. Ο Σατανάς από την άλλη, αμφισβητεί αυτά 
που λέει ο Θεός για τον Ιώβ. «Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον 
Κύριον και είπε, Μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν;» (Ιώβ 
1/α’ 9). Από τα λόγια αυτά μπορούμε να διακρίνουμε το σαρκαστι-
κό ύφος του Σατανά προς τον Θεό. Έτσι, έχουμε αυτό το δημιουρ-
γημένο ον, τον άγγελο, να στέκεται ενώπιον του Θεού στον ουρανό 
και να Τον προκαλεί ευθέως ενώπιον «των υιών του Θεού». Δύ-
σκολα κάποιος να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο σε έναν επίγειο ηγέ-
τη, και εδώ έχουμε ένα πλάσμα να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο 
στον Ίδιο τον Θεό. Πώς συνέβη αυτό; Η απάντηση βρίσκεται σε 
διάφορα σημεία στην Αγία Γραφή. Είναι η γνωστή Μεγάλη Διαμάχη 
και μας βοηθάει να καταλάβουμε την λυπηρή ιστορία της αμαρτίας 
και της θλίψης στη γη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μας βοηθάει 
να καταλάβουμε πως ο Ιησούς με τη σταυρική Του θυσία κατάφερε 
να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας και της θλίψης στη γη. 
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Τρίτη 4 Οκτωβρίου 
 

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΗ ΓΗ 
 
Το βιβλίο του Ιώβ ξεκινά ανοίγοντας την κουρτίνα και αποκαλύπτει 
μία άλλη διάσταση στα μάτια μας που οι κοσμικές φιλοσοφίες δεν 
θα μπορούσαν να μας δείξουν. (Τα εδάφια αυτά δείχνουν πόσο 
περιορισμένες είναι οι αισθήσεις μας και οι κοσμικές φιλοσοφίες 
στο να αντιληφθούμε την ευρύτερη εικόνα!) Σ’ αυτά τα λίγα εδάφια 
βλέπουμε τη διαμάχη μεταξύ Θεού και Σατανά. Και παρότι, σύμ-
φωνα με την αφήγηση, η μάχη εξελίσσεται στον ουρανό, πολύ 
γρήγορα μεταφέρεται στη γη. Σε όλη την Αγία Γραφή βρίσκουμε 
εδάφια που δείχνουν αυτήν την διαμάχη, στην οποία συμπεριλαμ-
βανόμαστε και εμείς.  
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Πώς φανερώνουν την ύπαρξη της 
διαμάχης εδώ στη γη, με κακές υπερφυσικές δυνάμεις; 
Γέν. 3/γ’ 1-4………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ζαχ. 3/γ’ 2………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ματθ. 4/δ’ 1………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Α’ Ιωάν. 3/γ’ 8……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Αποκ. 12/ιβ’ 9……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Τα εδάφια αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά που μιλούν, άμε-
σα ή έμμεσα, για τον Διάβολο, ένα υπερφυσικό ον με άγριες διαθέ-
σεις. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως ο Σατανάς 
είναι απλώς μόνο ένας μύθος, η ξεκάθαρη μαρτυρία της Αγίας 
Γραφής μάς προφυλάσσει από αυτήν την πλάνη. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπουμε το έργο του Σατανά στον κόσμο σήμερα; 
Ποια είναι η μοναδική μας προστασία; 
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Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
 

Ο ΙΩΒ ΩΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
 

Οι πρώτες σκηνές από το βιβλίο του Ιώβ δείχνουν κάποια σημαντι-
κά σημεία. Πρώτον, όπως έχουμε ήδη πει, δείχνουν στην ύπαρξη 
μίας άλλης πραγματικότητας πέρα από αυτήν που γνωρίζουμε – 
μίας ουράνιας διάστασης με ουράνια όντα άλλα πέρα από τον Θεό. 
Δεύτερον, δείχνουν πόσο συνδέεται η επίγεια ζωή με τον ουράνιο 
κόσμο. Ό,τι συμβαίνει εδώ στη γη συνδέεται με τα ουράνια όντα. 
Τρίτον, βλέπουμε μία ηθική διαμάχη στον ουρανό που συνδέεται 
με τη γη. Εν ολίγοις, αυτά τα εισαγωγικά εδάφια, και αυτά που θα 
ακολουθήσουν, είναι υπό μία έννοια η μικρογραφία της Μεγάλης 
Διαμάχης. Αυτά τα εδάφια δείχνουν πώς η Μεγάλη Διαμάχη, αν και 
έχει υπερκόσμιο χαρακτήρα, εκδηλώθηκε στη ζωή ενός ανθρώ-
που, του Ιώβ. Όπως θα δούμε τα θέματα που διακυβεύονται μας 
αφορούν όλους. 
Το βιβλίο του Ιώβ δείχνει τον Σατανά να συγκρούεται με τον Θεό. 
Αυτό που δεν μας λέει, είναι πώς ξεκίνησαν όλα. Πώς μας βοηθάνε 
τα παρακάτω εδάφια να κατανοήσουμε τη διαμάχη; Ησ. 14/ιδ’ 12-
14, Ιεζ. 28/κη’ 12-16, Α’ Τιμ. 3/γ’ 6.  
……………………………………………………………………………. 
«Επειδή ο νόμος της αγάπης αποτελεί τη βάση της διακυβέρνησης 
του Θεού, η ευτυχία όλων των λογικών πλασμάτων εξαρτάται από 
την τέλεια εναρμόνισή τους με τις μεγάλες αρχές της δικαιοσύνης. 
Ο Θεός επιθυμεί από όλα τα πλάσματά Του υπηρεσία αγάπης, 
υπηρεσία που πηγάζει από την εκτίμηση προς το χαρακτήρα Του. 
Η εξαναγκαστική υπακοή δεν Τον ευχαριστεί. Χορηγεί σε όλους την 
ελευθερία της βούλησης…» Ωστόσο, «υπήρχε κάποιος ο οποίος 
παραποίησε την ελευθερία που ο Θεός είχε χορηγήσει στα πλά-
σματά Του. Η αμαρτία άρχισε με εκείνον ο οποίος είχε τιμηθεί πε-
ρισσότερο μετά το Χριστό από το Θεό και κατείχε τη μεγαλύτερη 
δύναμη και δόξα μεταξύ των κατοίκων του ουρανού.» Ε. Χουάιτ, 
Π.Π. σ. 1,2. Το βασικό σημείο εδώ είναι ο «νόμος της αγάπης» και 
η ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης. Η Αγία Γραφή μάς λέει πως ο 
Σατανάς υπερηφανεύθηκε εξαιτίας της δόξας και της ομορφιάς του. 
Το γιατί συνέβη αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Πιθανόν να αποτελεί μέ-
ρος του «μυστήριου της ανομίας» (Β’ Θεσ. 2/β’ 7) γεγονός που δεί-
χνει πόσο στενά είναι δεμένος ο νόμος του Θεού με την διακυβέρ-
νησή Του. Το θέμα είναι ότι ο Σατανάς είναι έκπτωτος όταν εμφανί-
ζεται στο βιβλίο του Ιώβ, και η Μεγάλη Διαμάχη έχει ήδη αρχίσει. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες σημαντικές επιλογές καλείστε να κάνετε και ποιες 
υποσχέσεις της Αγίας Γραφής μπορείτε να επικαλεστείτε για να 
βεβαιωθείτε ότι θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις; 
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Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ 
 

Το βιβλίο του Ιώβ φέρνει πολλά σημαντικά ζητήματα. Για πολλά 
όμως από αυτά δεν βρίσκουμε απαντήσεις σ’ αυτό το βιβλίο αλλά 
σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Ακόμη κι έτσι, «βλέπομεν διά 
κατόπτρου αινιγματωδώς» (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 12). Όπως είδαμε, στο 
βιβλίο του Ιώβ δεν δίνεται καμία πληροφορία για το πώς ξεκίνησε η 
επανάσταση του Σατανά. Ούτε αναφέρει ότι ο Σατανάς είναι ο ητ-
τημένος της Μεγάλης Διαμάχης. Για την ακρίβεια, παρά τον σημα-
ντικό ρόλο που έχει στα γεγονότα που διαδραματίζονται, ο Σατα-
νάς εμφανίζεται μόνο δύο φορές (Ιώβ 1/α’ 6-12, 2/β’ 1-7) και δεν 
εμφανίζεται ξανά. Απλώς εξαφανίζεται, παρότι η καταστροφή που 
προκάλεσε παρέμεινε. Στη συνέχεια του βιβλίου δεν γίνεται καμία 
αναφορά σ’ αυτόν, αλλά αντιθέτως στον Θεό. Και αυτό είναι λογικό 
μιας και το βιβλίο του Ιώβ τελικά αφορά τον Θεό και το Ποιος 
πραγματικά είναι. Παρόλα αυτά, η Αγία Γραφή δεν μας αφήνει χω-
ρίς απαντήσεις όσον αφορά την ήττα του Σατανά στη Μεγάλη Δια-
μάχη. Και το καίριο σημείο σ’ αυτή του την ήττα είναι ο θάνατος του 
Χριστού στο σταυρό. 
Πώς τα παρακάτω εδάφια μας βοηθάνε να εξηγήσουμε το τι πέτυ-
χε ο Ιησούς που έδωσε τέλος στη Μεγάλη Διαμάχη; Ιωάν. 12/ιβ’ 
31, 32, Αποκ. 12/ιβ’ 10-12, Ρωμ. 3/γ’ 26, Εβρ. 2/β’ 14. 
.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Στο Σταυρό, όλο το σύμπαν είδε το αληθινό πρόσωπο του ανθρω-
ποκτόνου Σατανά. Εκείνοι που γνώριζαν τον Ιησού στον ουρανό 
θα πρέπει να εξεπλάγησαν όταν είδαν να Τον ταπεινώνουν τα δαι-
μόνια του Σατανά. Αυτή είναι η «κρίση» του Σατανά που ο Ιησούς 
ανέφερε στο Ιωάν. 12/ιβ’. Μόνο στο σταυρό, όπου ο Σωτήρας πέ-
θανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου (Α’ Ιωάν. 2/β’ 2), ο ουρανός 
μπορούσε να διακηρύξει την έλευση της σωτηρίας. Η Θεϊκή υπό-
σχεση που δόθηκε πριν την δημιουργία του κόσμου (Β’ Τιμ. 1/α’ 9), 
εκπληρώθηκε. Χάρη της δικής Του θυσίας στη θέση μας ο Χριστός 
μπόρεσε να «ήναι δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον 
Ιησούν» (Ρωμ. 3/γ’ 26). Στο σταυρό ανέτρεψε τις κατηγορίες του 
Διαβόλου ότι ο νόμος του Θεού δεν μπορούσε να τηρηθεί (δίκαιος), 
και την ίδια στιγμή έσωσε εκείνους που παρέβησαν τον νόμο (δι-
καίωσε). Μετά τον Γολγοθά, η καταδίκη του Σατανά επικυρώθηκε.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για όσα έκανε ο 
Χριστός έκανε για εμάς στο σταυρό, παρόλες τις δοκιμασίες που 
αντιμετωπίζουμε τώρα εξαιτίας της Μεγάλης Διαμάχης; 
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Παρασκευή 7 Οκτωβρίου       Δύση ηλίου: 19:00’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Η ιδέα της διαμάχης μεταξύ καλού και κακού υπάρχει σε πολλούς 
πολιτισμούς. Η ιδέα αυτή παρέμεινε ανά τους αιώνες με τη μορφή 
μύθων. Σήμερα, εξαιτίας της κατάκρισης και του ορθολογισμού 
πολλοί Χριστιανοί δεν δέχονται την ύπαρξη του Διαβόλου και των 
δαιμόνων. Ισχυρίζονται ότι είναι απλώς ο συμβολισμός του κακού 
στον άνθρωπο και στη φύση. Αντιθέτως, για εμάς ως Αντβεντιστές, 
είναι αδιανόητο κάποιος που διαβάζει την Αγία Γραφή να αρνείται 
την ύπαρξη του Διαβόλου και των αγγέλων του. Φυσικά, δεν α-
πορρίπτουν όλοι οι Χριστιανοί την ύπαρξη της υπερκόσμιας δια-
μάχης μεταξύ των υπερφυσικών δυνάμεων του καλού και του κα-
κού. Ο Gregory Boyd για παράδειγμα, ένας σχολιαστής από την 
εκκλησία των Ευαγγελικών, έγραψε για την μακροχρόνια μάχη με-
ταξύ Θεού και Σατανά. Στην εισαγωγή του βιβλίου του, “God at 
War”, αφού σχολίασε κάποιες περικοπές του Δαν. 10/ι’, έγραψε: 
«Η Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος αναφέρεται σε πνευ-
ματικές υπάρξεις ‘‘μεταξύ’’ των ανθρώπων και του Θεού, των ο-
ποίων η συμπεριφορά επηρεάζει σημαντικά τους ανθρώπους προς 
το καλό ή το κακό. Αυτή η ιδέα, την οποία αναλύω, είναι η κεντρική 
Βιβλική θέση για τον κόσμο.» Gregory A. Boyd, God at War, σ. 11. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποια άλλα εδάφια της Αγίας Γραφής αναφέρονται στον Διάβολο 

και τα δαιμόνια; Γιατί είναι σημαντικό να μην θεωρούνται απλώς 
ως σύμβολα της σκοτεινής πλευράς της ανθρωπότητας;  

2.  Ο Μακιαβέλι, συγγραφέας από την Φλωρεντία, έγραψε πως εί-
ναι καλύτερο για έναν ηγέτη να τον φοβούνται οι υπηκόοι του 
παρά να τον αγαπάνε. Σε αντίθεση, η Ε. Χουάιτ έγραψε, «Ο 
Πάνσοφος Θεός δεν επέτρεψε την καταστροφή του Σατανά ούτε 
ακόμη όταν αποφασίσθηκε ότι η παραμονή του δεν ήταν ανεκτή 
στον ουρανό. Αφού η μόνη αποδεκτή υπηρεσία για το Θεό είναι 
η υπηρεσία της αγάπης, η αφοσίωση των πλασμάτων Του πρέ-
πει να βασίζεται πάνω στην αναγνώριση της δικαιοσύνης και της 
αγαθότητάς Του. Αδυνατώντας να κατανοήσουν τη φύση και τα 
αποτελέσματα της αμαρτίας, οι κάτοικοι του ουρανού και των 
λοιπών κόσμων, δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν με την εξό-
ντωση του Σατανά τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία του Θεού. 
Αν αυτός εξολοθρεύονταν από μιας αρχής, τότε εκείνοι θα υπη-
ρετούσαν το Θεό από φόβο μάλλον παρά από αγάπη.» Ε. Χου-
άιτ, Τ.Π.Σ., σ. 595. Γιατί ο Θεός θέλει να Τον υπηρετούμε από 
αγάπη και όχι από φόβο; 



 
20

8 Οκτωβρίου – 14 Οκτωβρίου                     Σάββατο απόγευμα 

 
3. «ΜΗΠΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΒΕΙΤΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟΝ ΘΕΟΝ;» 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε είπε προς αυτήν, Ελάλησας ως λαλεί 
μία εκ των αφρόνων γυναικών· τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ 
του Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν δεχθή; Εν πάσι τούτοις δεν η-
μάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλη αυτού.» Ιώβ 2/β’ 10. 
 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 1/α’, 2/β’, Α’ 
Κορ. 4/δ’ 9, Γέν. 3/γ’ 1-8, Φιλιπ. 4/δ’ 11-13, Ματθ. 4/δ’ 1-11, Φιλιπ. 
2/β’ 5-8. 
 
Το βιβλίο του Ιώβ μας παρουσιάζει μία νέα διάσταση της πραγμα-
τικότητας. Μας δίνει μία ιδέα της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ του 
Χριστού και του Σατανά, κι έτσι μας προσφέρει ένα πλαίσιο για να 
μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο στον οποίο 
ζούμε. Το βιβλίο του Ιώβ μάς δείχνει πως σ’ αυτή τη Μεγάλη Δια-
μάχη έχουμε και εμείς συμμετοχή. «Ουαί εις τους κατοικούντας την 
γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυ-
μόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει» (Αποκ. 12/ιβ’ 
12). Ο Σατανάς ήρθε στη γη και ο θυμός του είναι μεγάλος. Ποιος 
από εμάς δεν έχει βιώσει το θυμό του; 
Αυτήν την εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας από τα δύο 
πρώτα κεφάλαια του Ιώβ και θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια 
είναι η δική μας συμμετοχή στη Μεγάλη Διαμάχη. 
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Κυριακή 9 Οκτωβρίου 
 

ΙΩΒ: ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’. Εστιάστε στις κατηγορίες του Σατανά ενάντια 
στον Ιώβ. Τι υπαινίσσεται με τις κατηγορίες του; Σε ποιον επιτίθεται 
στην πραγματικότητα; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Δεν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα 
όσα έχει; τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού 
επληθύνθησαν επί της γης» (Ιώβ 1/α’ 10). Στην εισαγωγή του βι-
βλίου δεν γίνεται μόνο μνεία στη δικαιοσύνη του Ιώβ, αλλά και στις 
υλικές ευλογίες και τα πλούτη του. Λόγω αυτών, «ήτο ο άνθρωπος 
εκείνος ο μεγαλήτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής» (Ιωβ 
1/α’ 3). Και αυτές τις ευλογίες χρησιμοποιεί ο Σατανάς ενάντια στον 
Θεό λέγοντας πως αυτές είναι η αιτία της υπακοής του Ιώβ προς 
Εκείνον. Ο Σατανάς προκαλεί τον Θεό να τις αφαιρέσει από τον 
Ιώβ, λέγοντας, «διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσω-
πον» (Ιώβ 1/α’ 11). Η επίθεση στην πραγματικότητα γίνεται στο 
πρόσωπο του Θεού. (Αυτή είναι άλλωστε η αιτία της Μεγάλης Δια-
μάχης). Εφόσον ο Θεός είναι τόσο καλός με τον Ιώβ, γι’ αυτό και 
εκείνος του είναι πιστός και αφοσιωμένος. Εν ολίγοις, ο Σατανάς 
ισχυριζόταν πως ο Θεός δωροδόκησε τον Ιώβ για να Του είναι πι-
στός, και πως ο Ιώβ Τον υπηρετούσε από εγωιστικό συμφέρον και 
όχι από αγάπη. Σκεφτείτε κάποιους κακούς ηγέτες που δίπλα τους 
είχαν ακολούθους αφοσιωμένους μέχρι θανάτου, επειδή ακριβώς 
οι ηγέτες αυτοί τους είχαν φερθεί καλά. Εάν αλήθεια ο Θεός είναι 
όπως ο Ίδιος παρουσιάζει ότι είναι, τότε ο Ιώβ θα συνέχιζε να Τον 
υπηρετεί ακόμη κι αν τα έχανε όλα. Ο Σατανάς ωστόσο, ισχυρίστη-
κε πως ο Ιώβ δεν θα παρέμενε πιστός, και έτσι άφησε να εννοηθεί 
ότι δεν εμπιστεύεται τον Θεό και ότι η αφοσίωσή του οφείλεται α-
πλώς στις ευλογίες που είχε. Σύμφωνα με τον Σατανά, ο Ιώβ ήταν 
αφοσιωμένος στον Θεό μόνο από συμφέρον. 
ΣΚΕΨΗ: Εσείς, γιατί υπηρετείτε τον Κύριο; Ας υποθέσουμε ότι τα 
κίνητρά σας δεν είναι τα καλύτερα. Τι κίνδυνος παραμονεύει για 
εσάς και την πίστη σας εάν περιμένετε να τελειοποιηθούν πρώτα 
τα κίνητρά σας για να Τον υπηρετήσετε; 
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Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 
 

«ΔΕΡΜΑ ΥΠΕΡ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»: Η ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Το ξεκίνημα του δεύτερου κεφαλαίου (Ιώβ 2/β’ 1-3), μας θυμίζει σε 
αρκετά σημεία το πρώτο (Ιώβ 1/α’ 6-8). Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται 
στο δεύτερο μέρος του εδαφίου (Ιώβ 2/β’ 3), όπου ο Κύριος ανα-
φέρει πόσο πιστός παρέμεινε ο Ιώβ παρά τις δυσκολίες που αντι-
μετώπισε. Επομένως, μέχρι εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι οι κατη-
γορίες του Σατανά ήταν αβάσιμες. Ο Ιώβ παρέμεινε πιστός στον 
Θεό και δεν Τον βλασφήμησε όπως είχε ισχυριστεί ο Σατανάς. 
Διαβάστε Ιώβ 2/β’. Τι συμβαίνει σ’ αυτό το κεφάλαιο; Επίσης, γιατί 
είναι σημαντικό ότι τα γεγονότα στο Ιώβ 1/α’ και 2/β’ διαδραματί-
στηκαν ενώπιον των «υιών του Θεού»; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Η φράση «δέρμα υπέρ δέρματος» είναι μία ιδιωματική έκφραση 
που έχει απασχολήσει τους σχολιαστές. Η βασική ιδέα είναι αυτή: 
επέτρεψε να συμβεί κάτι στον ίδιο τον Ιώβ και θα φανεί πού είναι 
πραγματικά η αφοσίωσή του. Κατέστρεψε το σώμα του Ιώβ, την 
υγεία του, και θα δεις τι θα συμβεί. 
Και το ενδιαφέρον είναι πως ό,τι συνέβη δεν γίνεται κατ’ ιδίαν. Και 
οι δύο περιπτώσεις της διαμάχης στον ουρανό, όπως φαίνονται 
στο βιβλίο του Ιώβ, γίνονται στα πλαίσια της συνάντησης ουράνιων 
υπάρξεων με τον Θεό. Ο Σατανάς εξαπολύει τις κατηγορίες του 
μπροστά και σε άλλα όντα. Αυτή η εικόνα ταιριάζει απόλυτα με αυ-
τά που ξέρουμε για τη Μεγάλη Διαμάχη. Διαδραματίζεται σε ολό-
κληρο το σύμπαν. (Δείτε Α’ Κορ. 4/δ’ 9, Δαν. 7/ζ’ 10, Αποκ. 12/ιβ’ 
7-9.) 
«Αλλά το σχέδιο της απολύτρωσης είχε έναν ευρύτερο και σοβαρό-
τερο σκοπό από τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός δεν ήρθε 
στη γη μόνο γι’ αυτό το λόγο. Δεν ήταν μόνο για να τιμήσουν  οι 
κάτοικοι της μικρής αυτής γης το νόμο του Θεού όπως του έπρεπε 
να τιμηθεί. Ήταν για να δικαιωθεί ο χαρακτήρας του Θεού μπροστά 
στο σύμπαν… Η πράξη του θανάτου του Χριστού για τη σωτηρία 
του ανθρώπου όχι μόνο θα καθιστούσε τον ουρανό εφικτό στους 
ανθρώπους, αλλά και θα δικαίωνε μπροστά σε ολόκληρο το σύ-
μπαν το Θεό και τον Υιό Του για τη στάση που τήρησαν έναντι της 
ανταρσίας του Σατανά. Θα εδραίωνε τη διαιώνιση του νόμου του 
Θεού και θα αποκάλυπτε τη φύση και τα αποτελέσματα της αμαρ-
τίας.» Ε. Χουάιτ, Π.Π., σ. 49,50. 
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Τρίτη 11 Οκτωβρίου 
 

«ΕΙΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ» 
 

Μετά την πρώτη επίθεση του Σατανά σ’ αυτόν, αφότου έμαθε τα 
νέα για όλες τις συμφορές που τον βρήκαν, πώς αντέδρασε ο Ιώβ; 
(Δείτε Ιώβ 1/α’ 20-22.) Γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι, ακόμη 
και εν μέσω τόσης τραγωδίας, «δεν ημάρτησεν ο Ιώβ και δεν έδω-
κεν αφροσύνην εις τον Θεόν»; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Βασικό στοιχείο στη διακυβέρνηση του Θεού, στη διακυβέρνηση 
της αγάπης, είναι η ελευθερία επιλογής. Ο Θεός θέλει να Τον υπη-
ρετούμε επειδή Τον αγαπάμε, και όχι επειδή είμαστε αναγκασμένοι 
να Τον υπηρετούμε. «Ο Σατανάς υπαινισσόταν ότι ο Ιώβ είχε εγω-
ιστικά κίνητρα για να υπηρετεί τον Θεό… Προσπάθησε να αμφι-
σβητήσει πρώτον, ότι η πραγματική θρησκεία απορρέει από την 
αγάπη και την ενσυνείδητη εκτίμηση του χαρακτήρα του Θεού, δεύ-
τερον, ότι οι αληθινοί προσκυνητές έχουν την θρησκεία επειδή είναι 
το τωρινό συμφέρον τους και όχι για την μελλοντική αμοιβή, τρίτον, 
ότι υπηρετούν τον Θεό επειδή αυτό είναι το σωστό και όχι επειδή ο 
ουρανός είναι ένδοξος, και τέταρτον, ότι αγαπάνε τον Θεό επειδή 
αξίζει την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους και όχι επειδή τους ευ-
λογεί.» The SDA Bible Commentary, τομ. 3, σ. 500. 
Ο Ιώβ διέψευσε τις κατηγορίες του Σατανά. Παρότι ο Θεός γνώριζε 
το τι θα συνέβαινε, ο Ιώβ θα μπορούσε να είχε ενεργήσει διαφορε-
τικά. Θα μπορούσε να είχε αμαρτήσει και να δώσει «αφροσύνην εις 
τον Θεόν». Ο Ιώβ δεν εξαναγκάστηκε από τον Θεό να ενεργήσει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η ακλόνητη πίστη του, δεδομένου των περι-
στάσεων, ήταν μία απίστευτη μαρτυρία ενώπιον ανθρώπων και 
αγγέλων.  
Συγκρίνετε τα γεγονότα που συνέβησαν στο Ιώβ 1/α’ με αυτά που 
συνέβησαν στον Αδάμ και στην Εύα στη Γέν. 3/γ’ 1-8. Πώς αυτή η 
αντιπαράθεση κάνει την αμαρτία τους να δείχνει τόσο τρομερή; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν σ’ ένα τέλειο περιβάλλον, και όμως έπε-
σαν στην αμαρτία μετά την επίθεση του Σατανά. Ο Ιώβ, παρά τον 
πόνο, την τραγωδία και την καταστροφή, παρέμεινε πιστός στον 
Κύριο παρόλες τις επιθέσεις του Σατανά. Και στις δύο περιπτώ-
σεις, έχουμε ένα δυνατό παράδειγμα των ζητημάτων που διακυ-
βεύονται με την ελευθερία επιλογής.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς η αντιμετώπιση του Ιώβ μας βοηθάει να δούμε πόσο 
φθηνές, και ψεύτικες είναι οι δικαιολογίες για τις αμαρτίες μας; 
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Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 
 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΩΒ 
 
Ένα ακόμη θύμα της ιστορίας, ήταν και η γυναίκα του Ιώβ. Την 
βλέπουμε μόνο στο Ιώβ 2/β’ 9,10. Μετά, εξαφανίζεται από την ι-
στορία. Δεν ξέρουμε τίποτε άλλο για εκείνη. Ωστόσο, αναλογιζόμε-
νοι όλα όσα συνέβησαν, ποιος μπορεί να φαντασθεί τη θλίψη αυ-
τής της δύστυχης γυναίκας; Η δική της τραγωδία, ο χαμός των 
παιδιών της και όλες οι άλλες απώλειες, φανερώνουν την απόλυτη 
θλίψη. Είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι στη Μεγάλη Διαμάχη, κανείς δεν 
ξεφεύγει.  
Συγκρίνετε Ιώβ 2/β’ 3 με Ιώβ 2/β’ 9. Ποια παρόμοια φράση χρησι-
μοποιείται από τον Θεό και από τη γυναίκα του Ιώβ, και ποια η ση-
μασία του πώς την χρησιμοποιούν; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια φράση σχετικά με την ακεραιότητά του, 
εμφανίζεται και στα δύο εδάφια. Η ρίζα της λέξης «άμεμπτος» που 
συναντάμε στο Ιώβ 1/α’ 1 και 8, έχει την έννοια του άρτιου – ακέ-
ραιου. 
Είναι πραγματικά λυπηρό το ότι η γυναίκα του Ιώβ είναι εκείνη που 
προκαλεί τον Ιώβ ακριβώς στο σημείο στο οποίο ο Θεός τον επαί-
νεσε. Μέσα στον πόνο της, ωθεί τον Ιώβ να πράξει εκείνο ακριβώς 
το οποίο ο Θεός είπε ότι δεν θα έκανε. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούμε να την κρίνουμε, ωστόσο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στο να μη σκανδαλίσουμε τους άλλους. (Δείτε Λουκ. 
17/ιζ’ 2.) 
Διαβάστε Ιώβ 2/β’ 10. Ποια δυνατή μαρτυρία δίνει εδώ ο Ιώβ; Δείτε 
επίσης Φιλιπ. 4/δ’ 11-13. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιώβ εκδηλώνει την ειλικρίνεια της πίστης του. Είναι αποφασισμέ-
νος να υπηρετεί τον Κύριο τόσο στις καλές όσο και στις άσχημες 
μέρες. Το συναρπαστικό είναι ότι από εκείνη τη στιγμή ο Σατανάς 
εξαφανίζεται και δεν τον συναντάμε ξανά στην ιστορία. Μπορούμε 
να φανταστούμε τον θυμό και τη σύγχυση του Σατανά με την απά-
ντηση του Ιώβ. Θυμηθείτε πόσο εύκολα παρέσυρε τους πρωτό-
πλαστους και άλλους ανθρώπους. Ο «κατήγορος των αδελφών 
ημών» (Αποκ. 12/ιβ’ 10) εξακολουθεί να κατηγορεί όλους τους αν-
θρώπους. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μαθαίνουμε να μένουμε πιστοί στον Θεό, τόσο στις 
καλές όσο και στις άσχημες στιγμές; 
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Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 
 

«ΥΠΗΚΟΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» 
 

Στο Ιώβ 1/α’ 22 διαβάζουμε: «Εν πάσι τούτοις δεν ημάρτησεν ο 
Ιώβ και δεν έδωκεν αφροσύνην εις τον Θεόν». Στο Ιώβ 2/β’ 10 δια-
βάζουμε: «Εν πάσι τούτοις δεν ημάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλη αυ-
τού». Και στις δύο περιπτώσεις, παρά τις επιθέσεις που δέχτηκε, ο 
Ιώβ παρέμεινε πιστός στον Κύριο. Και στα δύο εδάφια τονίζεται 
πως δεν αμάρτησε, ούτε με πράξεις ούτε με λόγια. Φυσικά, το κεί-
μενο δεν λέει ότι δεν ήταν αμαρτωλός. Πουθενά στην Αγία Γραφή 
δεν θα δούμε κάτι τέτοιο, αντιθέτως, βλέπουμε πως όλοι είμαστε 
αμαρτωλοί. «Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνο-
μεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν» (Α’ Ιωάν. 1/α’ 
10). Το να είσαι «άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεόν και 
απεχόμενος από κακού» (Ιώβ 1/α’ 1) δεν σημαίνει ότι είσαι ανα-
μάρτητος. Όπως κάθε άνθρωπος, ο Ιώβ γεννήθηκε στην αμαρτία 
και χρειαζόταν έναν Σωτήρα. Παρόλα αυτά, και τα όσα του συνέ-
βησαν, κατάφερε να παραμείνει πιστός στον Κύριο. Υπό αυτήν την 
έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Ιώβ συμβολίζει, έστω και 
αμυδρά, τον Ιησού (δείτε 14

ο

 μάθημα), ο Οποίος εν μέσω τρομε-
ρών δοκιμασιών, πειρασμών και θλίψεων, δεν αμάρτησε αλλά κα-
τέρριψε τις κατηγορίες του Σατανά εναντίον του Θεού. Φυσικά, αυ-
τό που έκανε ήταν πολύ μεγαλύτερο, ανώτερο, και σπουδαιότερο 
από αυτό που έκανε ο Ιώβ. Παρόλα αυτά, υπάρχει παραλληλι-
σμός.  
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 1-11. Πώς αντικατοπτρίζεται εδώ η εμπειρία 
του Ιώβ; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και βρισκόταν σε ένα άγριο περιβάλλον και το σώμα Του ήταν 
αδύναμο από τη νηστεία, ο Ιησούς ως άνθρωπος, «με ομοίωμα 
σαρκός αμαρτίας» (Ρωμ. 8/η’ 3), δεν έπραξε αυτό που ο Διάβολος 
ήθελε να κάνει. Και όπως και με τον Ιώβ, ο Διάβολος έφυγε όταν ο 
Ιησούς αντιστάθηκε και στον τελευταίο πειρασμό (Ματθ. 4/δ’ 11 και 
Ιακ. 4/δ’ 7). Ωστόσο, αυτό που ο Ιησούς αντιμετώπισε στην έρημο 
ήταν μόνο η αρχή. Η πραγματική Του δοκιμασία ήταν στο σταυρό, 
και εκεί, παρά τα όσα Του συνέβησαν (πολύ χειρότερα σε σχέση 
με τον Ιώβ), παρέμεινε πιστός μέχρι θανάτου. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 5-8. Τι ελπίδα μας δίνει το ότι ο Ιη-
σούς ήταν «υπήκοος μέχρι θανάτου» και πώς πρέπει να ζήσουμε 
εμείς ανταποκρινόμενοι στην υπακοή Του; 



 
26

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου: 18:50’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Όσοι μελετούν το βιβλίο του Ιώβ στα Εβραϊκά, έρχονται αντιμέτω-
ποι με ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Τα λόγια της γυναίκας του Ιώβ με-
ταφράζονται ως εξής: «βλασφήμησον τον Θεόν και απόθανε» (Ιώβ 
2/β’ 9). Το Ιώβ 1/α’ 5 μεταφράζεται ως, «Μήπως οι υιοί μου ημάρ-
τησαν και εβλασφήμησαν τον Θεόν εν τη καρδία αυτών», και το 
Ιώβ 1/α’ 11, «πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον πάντα 
όσα έχει, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον». Σε 
όλες τις περιπτώσεις ο όρος «βλασφημία» προέρχεται από μία 
λέξη που σημαίνει «ευλογία». Η λέξη με ρίζα brk, χρησιμοποιείται 
σε όλη την Αγία Γραφή για τον όρο «ευλογία». Είναι η ίδια ρίζα που 
χρησιμοποιείται στη Γέν. 1/α’ 22 όταν ο Θεός «ευλόγησε» τα όντα 
που δημιούργησε. Την ίδια ρίζα συναντάμε και στον Ψαλμ. 66/ξς’ 
8, «Ευλογείτε, λαοί, τον Θεόν ημών». Γιατί λοιπόν, ο όρος που 
χρησιμοποιείται για την «ευλογία» να μεταφράζεται εδώ ως «βλα-
σφημία»; Κατ’ αρχάς εάν ο όρος μεταφραζόταν εδώ ως «ευλογία», 
το κείμενο δεν θα έβγαζε νόημα. Γιατί ο Ιώβ να προσφέρει θυσίες 
στον Θεό εάν τα παιδιά του «ευλογούσαν» τον Θεό στην καρδιά 
τους; Το περιεχόμενο απαιτεί διαφορετική έννοια. Το ίδιο ισχύει για 
το Ιώβ 1/α’ 11 και 2/β’ 5. Γιατί ο Σατανάς να πίστευε πως οι θλίψεις 
θα έκαναν τον Ιώβ να ευλογεί τον Θεό, και γιατί ο Ιώβ να επιπλήξει 
τη γυναίκα του, αν του είπε να ευλογήσει τον Θεό; (Ιώβ 2/β’ 9,10) 
Βάση του περιεχομένου ο όρος έχει την έννοια της «βλασφημίας». 
Γιατί λοιπόν ο συγγραφέας δεν χρησιμοποίησε το συνηθισμένο 
όρο για την «βλασφημία»; Οι σχολιαστές πιστεύουν ότι αυτό είναι 
ευφημισμός, επειδή για τον συγγραφέα και μόνο το να γράψει για 
τον Θεό τον όρο βλασφημία, ήταν προσβλητικό (το ίδιο βλέπουμε 
να ισχύει και στην Α’ Βασ. 21/κα’ 10,13). Έτσι, ο Μωυσής χρησι-
μοποίησε τον όρο «ευλογία» παρότι ήταν προφανές ότι ο όρος 
«βλασφημία» ήταν αυτός που άρμοζε σύμφωνα με το περιεχόμενο. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Γιατί είναι φυσικό σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι να αναρω-
τιούνται για τον Θεό και τον χαρακτήρα Του; Γιατί είναι σημαντικό 
σ’ αυτόν τον σκληρό και έκπτωτο κόσμο στον οποίο ζούμε να έ-
χουμε πάντοτε μπροστά μας τον Σταυρό; 
2.  Μπορεί εμείς να γνωρίζουμε το παρασκήνιο της ιστορίας του 
Ιώβ, εκείνος όμως το μόνο που γνώριζε ήταν οι συμφορές που τον 
βρήκαν. Δεν έβλεπε την μεγάλη εικόνα. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε 
ότι στις θλίψεις και στις δοκιμασίες υπάρχει πάντοτε μία ευρύτερη 
εικόνα από αυτήν που μπορούμε να δούμε και να κατανοήσουμε; 
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15 Οκτωβρίου – 21 Οκτωβρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

4. Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΛΙΨΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· 
διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την η-
μέραν το κακόν αυτής.» Ματθαίον 6/ς’ 34. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ρωμ. 1/α’ 18-20, 
Ιώβ 12/ιβ’ 7-10, Αποκ. 4/δ’ 11, Κολ. 1/α’ 16,17, Ματθ. 6/ς’ 34, Ιώβ 
10/ι’ 8-12, Ρωμ. 3/γ’ 1-4. 
 
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής, τα γεγονότα 
στο βιβλίο του Ιώβ διαδραματίζονται πέρα από το Ισραήλ. Από τη 
Γένεση και την υπόσχεση του Κυρίου στον Αβραάμ ότι θα τον κάνει 
«έθνος μέγα» (Γέν. 12/ιβ’ 2), μέχρι την Αποκάλυψη όπου περιγρά-
φεται η άγια πόλη Ιερουσαλήμ (Αποκ. 22/κβ’ 19), σε κάθε βιβλίο 
της Αγίας Γραφής βλέπουμε, άμεσα ή έμμεσα, τη σχέση διαθήκης 
του λαού Ισραήλ με τον Θεό.  
Στον Ιώβ δεν υπάρχει καμία αναφορά, ούτε καν στο τόσο σημαντι-
κό γεγονός της Εξόδου του Ισραήλ. Φυσικά, πιστεύεται πως ο 
Μωυσής έγραψε το βιβλίο του Ιώβ, όπως και της Γένεσις, όσο βρι-
σκόταν στη γη Μαδιάμ, πριν πραγματοποιηθεί ακόμη η έξοδος 
(δείτε επίσης The SDA Bible Commentary, τομ. 3, σ. 1140). 
Πιθανόν όμως να υπάρχει ένας ακόμη λόγος, πιο σημαντικός. Ένα 
από τα βασικά θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι η αν-
θρώπινη θλίψη, και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν περιορί-
ζεται σε έναν λαό ή σε μία εποχή. Ανεξαρτήτου εθνικότητας, όλοι 
έχουμε βιώσει κάποιες από τις θλίψεις του Ιώβ, γνωρίζουμε τον 
πόνο που υπάρχει στον έκπτωτο κόσμο μας. Όσο μοναδικός κι αν 
ήταν ο πόνος του, ο Ιώβ μας απεικονίζει στις θλίψεις μας. 
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Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
 

Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
 

Διαβάστε Ρωμ. 1/α’ 18-20. Τι μας λέει εδώ ο Παύλος; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Τι δυνατά λόγια! Η ύπαρξη του Θεού φανερώνεται μέσα από τον 
δημιουργημένο κόσμο, καθιστώντας έτσι τους ανθρώπους «ανα-
πολόγητους» για την απιστία τους. Σύμφωνα με τον Παύλο, από τη 
δημιουργία και μόνο οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν αρκετά για 
την ύπαρξη και τη φύση του Θεού, γι’ αυτό θα είναι δίκαιη η κατα-
δίκη τους την ημέρα της κρίσης. 
Αναμφίβολα, η φύση μάς αποκαλύπτει πολλά για τον Θεό. Η σύγ-
χρονη επιστήμη επίσης αποκαλύπτει σ’ εμάς λεπτομέρειες για τα 
θαυμάσια της Δημιουργίας τα οποία οι προγονοί μας πριν από 300 
χρόνια, πόσο μάλλον πριν 3.000 χρόνια, δεν μπορούσαν ούτε καν 
να φανταστούν. Σ’ αυτό, ωστόσο, υπάρχει μία ενδιαφέρουσα ειρω-
νεία: όσο πιο περίπλοκη βρίσκει η επιστήμη τη ζωή, τόσο περισσό-
τερο ισχυρίζεται ότι η προέλευση του κόσμου ήταν τυχαία. Ενώ το 
iPhone για παράδειγμα, που λειτουργεί βάση σχεδιασμένου λογι-
σμικού, ξέρουμε πως δεν είναι τυχαίο προϊόν επειδή είναι σχεδια-
σμένο. Δυστυχώς όμως, πολλοί έχουν εξαπατηθεί και δέχονται 
αυτούς τους ισχυρισμούς. 
Διαβάστε Ιώβ 12/ιβ’ 7-10. Πώς τα λόγια αυτά αντικατοπτρίζουν την 
ιδέα που συναντήσαμε στη Ρωμ. 1/α’ 18-20; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Και εδώ βλέπουμε ότι η ύπαρξη του Θεού φαίνεται στον δημιουρ-
γημένο κόσμο. Ωστόσο, επειδή βρίσκεται σ’ αυτήν την έκπτωτη 
κατάσταση, η φύση δεν μπορεί να αποκαλύψει πλήρως τον χαρα-
κτήρα του Θεού, σίγουρα όμως δείχνει την δημιουργική Του δύνα-
μη και την καλοσύνη Του. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια πράγματα στη φύση σάς μιλούν για την δύναμη και 
την καλοσύνη του Θεού; Πώς μπορείτε να αντλήσετε δύναμη και 
ενθάρρυνση από το μήνυμα που σας δίνεται; 
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Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 
 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
 

Υπάρχουν πολλά θετικά και ισχυρά επιχειρήματα για την ύπαρξη 
του Θεού. Πέρα από τη μαρτυρία του δημιουργημένου κόσμου, 
υπάρχει επίσης και το γνωστό «κοσμολογικό επιχείρημα». Σύμφω-
να μ’ αυτό, τίποτε δεν έγινε τυχαία και τίποτα δεν δημιουργήθηκε 
από μόνο του. Αντιθέτως, ό,τι δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε από 
κάτι άλλο που προϋπήρχε, και αυτό είχε δημιουργηθεί από κάτι 
άλλο που υπήρχε από πιο πριν. Έτσι, καταλήγουμε σε κάτι που 
δεν έχει δημιουργηθεί, σε κάτι που υπήρχε από πάντα και σύμφω-
να με την Αγία Γραφή, αυτό είναι ο Θεός. 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για την προέλευση όλων των 
πραγμάτων; 
Αποκ. 4/δ’ 11……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Κολ. 1/α’ 16,17…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ιωάν. 1/α’ 1-3……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Αυτά τα εδάφια μάς διδάσκουν την πιο λογική εξήγηση για τη Δη-
μιουργία – την ύπαρξη ενός αιώνιου Θεού. Ορισμένοι σκεπτικιστές, 
που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, υποστηρίζουν ότι το σύμπαν 
δεν το δημιούργησε «τίποτα». Ακόμη και ο γνωστός επιστήμονας 
Stephen Hawking, ο οποίος για την εποχή μας θεωρείται ως αντί-
στοιχος Ισαάκ Νεύτων, ισχυρίζεται ότι «τίποτα» δεν δημιούργησε 
το σύμπαν. «Επειδή υπάρχει ένας νόμος όπως η βαρύτητα, το σύ-
μπαν μπορεί και θα δημιουργηθεί μόνο του από το τίποτα.» Ste-
phen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, σ. 180. 
Αν και ο Hawking έχει πολλές βαθυστόχαστες και περίπλοκες μα-
θηματικές εξισώσεις για να περιγράψει την άποψή του, αξίζει να 
αναρωτηθεί κανείς: έχουν περάσει τουλάχιστον 400 χρόνια από 
την επιστημονική επανάσταση, και ένας από τους σπουδαιότερους 
επιστήμονες ισχυρίζεται ότι το σύμπαν, και όλα σ’ αυτό, ξεκίνησαν 
από το τίποτα; Το λάθος παραμένει λάθος ακόμη και όταν λέγεται 
από έναν σπουδαίο επιστήμονα. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Κορ. 3/γ’ 19. Γιατί είναι σημαντικό οι Χριστια-
νοί να θυμούνται συνεχώς αυτή τη σπουδαία αλήθεια; 
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Τρίτη 18 Οκτωβρίου 
 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

Όσοι πιστεύουν στον Θεό έχουν πολλούς βάσιμους λόγους για την 
πίστη τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορεί δικαιώσει 
την απιστία των ανθρώπων, και αυτό δεν είναι άλλο από το πρό-
βλημα της ανθρώπινης θλίψης και του κακού. Πώς είναι δυνατόν ο 
Θεός να είναι Ελεήμων, Φιλεύσπλαχνος και Παντοδύναμος, και το 
κακό να εξακολουθεί να υπάρχει; Αυτό το σημείο απασχολεί πολ-
λούς, ακόμη και τους πιστούς ως έναν βαθμό.  
Είναι ενδιαφέρον ότι και η Ε. Χουάιτ υποστηρίζει την Εβραϊκή πα-
ράδοση ότι ο Μωυσής έγραψε το βιβλίο του Ιώβ όσο βρισκόταν 
στην γη Μαδιάμ. 
«Τα χρόνια στην έρημο και στην απομόνωση δεν ήταν χαμένα. Ο 
Μωυσής δεν προετοιμαζόταν απλώς για το σπουδαίο έργο που 
τον περίμενε, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων έγραψε 
υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, το βιβλίο της Γένεσης και 
του Ιώβ, βιβλία που θα διαβάζονταν με αμείωτο ενδιαφέρον από το 
λαό του Θεού μέχρι το τέλος του κόσμου.» Ε. Χουάιτ, The SDA 
Bible Commentary, τομ. 3, σ. 1140. 
Τα δύο πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής, πραγματεύονται το ζήτημα 
του ανθρώπινου πόνου και θλίψης. Ο Θεός γνώριζε πως αυτό το 
ζήτημα θα αποτελούσε χρόνιο ερώτημα για τους ανθρώπους, κι 
έτσι, από την αρχή ακόμη του κόσμου έβαλε τον Μωυσή να κατα-
γράψει την ιστορία του Ιώβ. Ο Θεός ήθελε από την αρχή να ξέρου-
με ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πόνο και στην θλίψη, αλλά ότι 
είναι δίπλα μας και ότι μπορούμε να έχουμε σ’ Αυτόν την ελπίδα 
μας για το τέλος. 
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την ύπαρξη του κακού; 
Ματθ. 6/ς’ 34, Ιωάν. 16/ις’ 33, Δαν. 12/ιβ’ 1, Ματθ. 24/κδ’ 7. 
……………………………………………………………………………. 
Όσο κατανοητό κι αν είναι το επιχείρημα ως προς το κακό, ενάντια 
στην ύπαρξη του Θεού, δεν ευσταθεί. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρε-
ται μόνο σε έναν Θεό Παντοδύναμο, γεμάτο αγάπη και καλοσύνη, 
αλλά μιλάει και για την ύπαρξη του κακού, της ανθρώπινης θλίψης 
και του πόνου. Το κακό δεν αποτελεί δικαιολογία για να αμφιβάλ-
λουμε για την ύπαρξη του Θεού. Μάλιστα, ακόμη και με μία γρήγο-
ρη ανάγνωση του βιβλίου του Ιώβ βλέπουμε πως ο Ιώβ ποτέ δεν 
αμφισβήτησε την ύπαρξη του Θεού. Το ερώτημα είναι, γιατί του 
συνέβησαν όλα αυτά; 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε την κα-
λοσύνη του Θεού παρά το κακό που υπάρχει γύρω μας; 
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Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 
 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια από το βιβλίο του Ιώβ. Με ποιο θέ-
μα αγωνίζεται ο Ιώβ; Για ποιο ζήτημα φαίνεται να μην απορεί; Ιώβ 
6/ς’ 4-8, 9/θ’ 1-12. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
Όπως είδαμε, πουθενά στο βιβλίο του Ιώβ δεν φαίνεται να τίθεται 
θέμα αμφιβολίας της ύπαρξης του Θεού. Αντιθέτως, το ερώτημα 
είναι γιατί περνάει αυτές τις δοκιμασίες. Και αυτή ήταν μία φυσιο-
λογική απορία εφόσον πίστευε στον Θεό. Για παράδειγμα, εάν ή-
ταν κάποιος άθεος θα ήταν εύκολο να εξηγήσουμε γιατί υποφέρει, 
καθώς οι άθεοι πιστεύουν ότι ζούμε σ’ έναν κόσμο χωρίς νόημα και 
σκοπό που δεν ενδιαφέρεται για εμάς. Έτσι, ορισμένες φορές γινό-
μαστε θύματα δοκιμασιών που δεν έχουν κανένα σκοπό. Πώς είναι 
δυνατόν; Εφόσον η ζωή δεν έχει κανένα σκοπό, τότε και οι θλίψεις 
δεν έχουν κανένα σκοπό. Πολλοί μένουν ανικανοποίητοι μ’ αυτόν 
τον συλλογισμό που δεν έχει καμία ελπίδα. Ωστόσο, έχει μία λογική 
αν δεχθούμε ως δεδομένο ότι δεν υπάρχει Θεός. Από την άλλη, για 
κάποιον σαν τον Ιώβ το ερώτημα είναι διαφορετικό. 
Διαβάστε Ιώβ 10/ι’ 8-12. Πώς αυτά τα εδάφια μάς βοηθάνε να κα-
ταλάβουμε τι ήταν αυτό που βασάνιζε τον Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Η ερώτηση που απασχολούσε τον Ιώβ έχει απασχολήσει και εξα-
κολουθεί να απασχολεί πολλούς πιστούς: Εφόσον ο Θεός υπάρχει, 
και είναι Ελεήμων και Φιλεύσπλαχνος, γιατί οι άνθρωποι υποφέ-
ρουν; Γιατί, «καλοί» άνθρωποι όπως ο Ιώβ περνούν δοκιμασίες και 
θλίψεις που δεν έχουν καμία σημασία; Φυσικά εάν δεν υπήρχε 
Θεός, η απάντηση θα ήταν απλή, μιας και θα ήταν το φυσικό απο-
τέλεσμα της ζωής σε ένα υλιστικό σύμπαν όπου οι άνθρωποι είναι 
καθαρά ένα τυχαίο αποτέλεσμα. Επειδή όμως ο Ιώβ δεν είχε αυτήν 
την άποψη, όπως και εμείς, έτσι προκύπτει το ερώτημα.  
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Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 
 

ΘΕΟΔΙΚΙΑ 
 

Διαβάστε Ρωμ. 3/γ’ 1-4. Παρότι η περικοπή έχει να κάνει με την 
παράβαση της διαθήκης από ορισμένους, ποιο είναι το μεγαλύτερο 
ζήτημα που θίγει εδώ ο Παύλος; Τι λέει για τον Θεό; 
…………………………………………………………………………… 
Αναφερόμενος στο Ψαλμ. 51/να’ 4 ο Παύλος λέει για τον Κύριο, 
«διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και να νικήσης, όταν κρίνη-
σαι» (Ρωμ. 3/γ’ 4). Αυτή η ιδέα που τη συναντάμε σε διάφορα ση-
μεία της Αγίας Γραφής είναι γνωστή ως θεοδικία, και έχει να κάνει 
με το να γίνει αντιληπτή η καλοσύνη και η δικαιοσύνη του Θεού 
μπροστά στο κακό. Είναι η ερώτηση που έχει απασχολήσει και 
απασχολεί τους ανθρώπους. Για την ακρίβεια, όλη η Μεγάλη Δια-
μάχη είναι μία θεοδικία. Μπροστά στους ανθρώπους και στους 
αγγέλους, σε όλο το σύμπαν, θα φανερωθεί η καλοσύνη του Θεού 
παρόλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο.  
«Κάθε πρόβλημα που είχε αναφύει σχετικά με την αλήθεια και την 
πλάνη στο διάστημα της μακραίωνης διαμάχης έχει τώρα διασα-
φηθεί. Τα αποτελέσματα της ανταρσίας, οι καρποί της παραμέρι-
σης των θείων εντολών, έχουν εκτεθεί στα μάτια όλων των λογικών 
πλασμάτων της δημιουργίας. Το διοικητικό σύστημα του Σατανά, 
συγκρινόμενο με τη διακυβέρνηση του Θεού παρουσιάσθηκε 
μπροστά σε ολόκληρη την κτίση. Ο Σατανάς καταδικάστηκε από τα 
ίδια του τα έργα. Η σοφία του Θεού, η δικαιοσύνη Του και η αγαθό-
τητά Του δικαιώθηκαν πληρέστατα. Αποδείχθηκε ότι η όλη συμπε-
ριφορά Του κατά τη μεγάλη διαμάχη διέπετο αποκλειστικά από 
ενδιαφέρον για το αιώνιο συμφέρον του λαού Του και το καλό όλων 
των υπολοίπων κόσμων της δημιουργίας Του.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. 
σ. 799. 
Όσο δύσκολο κι αν είναι τώρα για εμάς να καταλάβουμε, επειδή 
βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αμαρτίας και θλίψης (και πόσο πιο 
δύσκολο για τον Ιώβ), όταν όλα τελειώσουν θα μπορέσουμε να 
δούμε την καλοσύνη, την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού σε 
όλες Του τις επαφές με την ανθρωπότητα, με τον Σατανά και με 
την αμαρτία. Αυτό δεν σημαίνει πως ό,τι συμβαίνει στον κόσμο εί-
ναι καλό, αλλά ότι ο Θεός το αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Και όταν η τρομερή αυτή κατάσταση με την αμαρτία τε-
λειώσει, θα μπορέσουμε να φωνάξουμε δυνατά: «Μεγάλα και θαυ-
μαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ· δίκαιαι και αληθιναί 
αι οδοί σου, βασιλεύ των αγίων» (Αποκ. 15/ιε’ 3). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να δοξάζουμε τον Θεό ακόμη 
και μέσα στις θλίψεις που τόσο δύσκολα αντέχουμε; 
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Παρασκευή 21 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου: 18:40’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ο Χριστιανός συγγραφέας C.S. Lewis έγραψε ένα βιβλίο για το 
πώς αντιμετώπισε τον θάνατο της συζύγου του. Αναφέρει: «Δεν 
κινδυνεύω (νομίζω) να σταματήσω να πιστεύω στον Θεό. Ο πραγ-
ματικός κίνδυνος είναι να αρχίσω να πιστεύω τρομερά πράγματα 
για Εκείνον. Το συμπέρασμα που φοβάμαι δεν είναι ‘‘Δεν υπάρχει 
Θεός,’’ αλλά ‘‘Έτσι, είναι ο Θεός. Μην αυταπατάσαι.’’» A Grief Ob-
served, σ. 6,7. Μ’ αυτό το θέμα αγωνίστηκε και ο Ιώβ. Όπως είδα-
με, ποτέ δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη του Θεού, αλλά αυτό που 
τον απασχόλησε ήταν ο χαρακτήρας Του. Ο Ιώβ υπηρετούσε με 
πίστη τον Κύριο. Ήταν «καλός» άνθρωπος. Επομένως, ήξερε πως 
δεν του άξιζαν όλα όσα του συνέβησαν. Και έτσι έκανε την εύλογη 
για πολλούς ερώτηση: Ποιος πραγματικά είναι ο Θεός; Άλλωστε 
αυτό είναι και το θέμα της Μεγάλης Διαμάχης. Ποτέ δεν τέθηκε θέ-
μα για την ύπαρξη του Θεού αλλά για τον χαρακτήρα Του. Και πα-
ρότι πολλά εμπλέκονται στην επίλυση της Μεγάλης Διαμάχης, α-
ναμφίβολα η σταυρική θυσία του Ιησού όπου «ο Χριστός ηγάπησεν 
ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις 
τον Θεόν εις οσμήν ευωδίας» (Εφεσ. 5/ε’ 2), φανέρωσε περισσότε-
ρο από καθετί στο σύμπαν τον πραγματικό χαρακτήρα του Δημι-
ουργού μας. Ο Σταυρός μάς δείχνει πως μπορούμε να εμπιστευ-
τούμε τον Θεό. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Όπως είδαμε, εκείνοι που περνάνε θλίψεις και δεν πιστεύουν 
στον Θεό δεν έχουν τις ίδιες απορίες που έχουν οι πιστοί όταν έρ-
χονται αντιμέτωποι με τραγωδίες. Μάλιστα δεν έχουν καμία ελπίδα, 
αφού πιστεύουν πως όλα τελειώνουν στον τάφο. Γι’ αυτό και πολ-
λοί άπιστοι είναι απελπισμένοι και δεν βρίσκουν κανένα νόημα στη 
ζωή. Σε διάφορα λογοτεχνικά έργα εμπεριέχονται τα επιχειρήματα 
και οι ενστάσεις τους για το πόσο άσκοπα είναι όλα. Πώς μπορού-
με μέσα στις θλίψεις μας να αντλήσουμε ελπίδα από την πίστη μας 
παρά τα ερωτήματα που παραμένουν; 
2.  Γιατί είναι σημαντικό να στρεφόμαστε στον Σταυρό, την πιο 
θαυμαστή αποκάλυψη της αγάπης και του χαρακτήρα του Θεού; 
Όταν οι θλίψεις, οι τραγωδίες και το ανεξήγητο κακό μάς περιβάλ-
λουν, τι μήνυμα μας δίνει ο Σταυρός για τον χαρακτήρα του Θεού; 
Τι ελπίδα μπορούμε να αντλήσουμε από τον Σταυρό για το τελικό 
αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το τι αντιμετωπίζουμε; 
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22 Οκτωβρίου – 28 Οκτωβρίου                     Σάββατο απόγευμα 

 
5. «ΚΑΤΗΡΑΣΘΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ» 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και 
την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέ-
λημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν.» Αποκάλυψις 4/δ’ 11.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 3/γ’ 1-10, 
Ιωάν. 11/ια’ 11-14, Ιώβ 6/ς’ 1-3, 7/ζ’ 1-11, Ιακ. 4/δ’ 14, Ιώβ 7/ζ’ 17-
21, Ψαλμ. 8/η’ 4-6. 
 
Οι αναγνώστες της ιστορίας του Ιώβ έχουν δύο ξεκάθαρα πλεονε-
κτήματα: πρώτον, γνωρίζουν το τέλος, και δεύτερον, γνωρίζουν το 
παρασκήνιο, την υπερκόσμια διαμάχη που διαδραματίζεται πίσω 
από την κοινή θέα. Ο Ιώβ δεν γνώριζε τίποτε από αυτά. Το μόνο 
που ήξερε ήταν πως ενώ όλα πήγαιναν καλά στη ζωή του, ξαφνικά 
η μία τραγωδία διαδέχτηκε την άλλη προκαλώντας αιφνίδια την 
καταστροφή. Και έτσι, αυτός ο άνδρας, «ο μεγαλήτερος πάντων 
των κατοίκων της Ανατολής» (Ιώβ 1/α’ 3) κατέληξε να θρηνεί πάνω 
στις στάχτες.  
Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το βιβλίο του Ιώβ, ας προ-
σπαθήσουμε να μπούμε στη θέση του, γιατί έτσι μόνο θα μπορέ-
σουμε να καταλάβουμε καλύτερα τη σύγχυση, την οργή και τη θλί-
ψη που πέρασε. Μπορεί να μην είχαμε την εμπειρία του Ιώβ, όμως 
όλοι έχουμε βιώσει τον πόνο και τις θλίψεις, ειδικά όταν θέλουμε να 
υπηρετήσουμε πιστά τον Κύριο και να πράξουμε το σωστό ενώπι-
ον Του. 
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Κυριακή 23 Οκτωβρίου 
 

«ΕΙΘΕ ΝΑ ΧΑΘΗ Η ΗΜΕΡΑ» 
 

Φανταστείτε πως είστε ο Ιώβ. Όλα όσα έχετε μοχθήσει, όλα όσα 
έχετε καταφέρει, κάθε ευλογία από τον Θεό, ξαφνικά χάνονται χω-
ρίς καμία αιτία. Πριν από χρόνια, ένα σχολικό λεωφορείο βγήκε 
από το δρόμο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά παιδιά. Γι’ αυ-
τό το περιστατικό κάποιος άθεος δήλωσε πως αυτά τα πράγματα 
συμβαίνουν σε έναν κόσμο δίχως νόημα, σκοπό, και προορισμό. 
Μία τραγωδία όπως αυτή δεν έχει νόημα, γιατί ο ίδιος ο κόσμος 
δεν έχει νόημα. 
Όπως έχουμε ήδη πει, αυτή η απάντηση δεν καλύπτει όσους πι-
στεύουν στον Θεό. Το ίδιο φυσικά ίσχυε και για τον Ιώβ. Ωστόσο, ο 
Ιώβ δεν είχε ούτε απάντηση ούτε εξήγηση, παρά μόνο υπερβολικό 
πόνο που προκαλούσε πολλά ερωτηματικά.  
Διαβάστε Ιώβ 3/γ’ 1-10. Με ποιον τρόπο εκφράζει εδώ ο Ιώβ την 
θλίψη του; Πώς μπορούμε να συσχετιστούμε με τα λόγια του; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Η ζωή είναι δώρο από τον Θεό. Υπάρχουμε επειδή ο Θεός μάς 
δημιούργησε (Πράξ. 17/ιζ’ 28, Αποκ. 4/δ’ 11). Η ύπαρξή μας είναι 
από μόνη της ένα θαύμα που έχει καταπλήξει την επιστήμη. Μάλι-
στα, οι επιστήμονες δεν συμφωνούν πλήρως ως προς το πώς 
προήλθε και γιατί η «ζωή». 
Και ποιος δεν έχει αναρωτηθεί, σε στιγμές απόγνωσης και απελπι-
σίας, ποια είναι η αξία της ζωής; Δεν αναφερόμαστε στα δυσάρε-
στα περιστατικά αυτοκτονίας, αλλά σε στιγμές που, όπως ο Ιώβ, 
ευχηθήκαμε να μην είχαμε γεννηθεί ποτέ. Κάποιος αρχαίος Έλλη-
νας φιλόσοφος είπε πως το δεύτερο καλύτερο πράγμα που θα 
μπορούσε να συμβεί σε έναν άνθρωπο, εκτός από τον θάνατο, 
είναι να μην είχε γεννηθεί ποτέ. Η ζωή έχει γίνει τόσο μίζερη που 
θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχαμε και να μη ζούσαμε σ’ αυτόν 
τον έκπτωτο κόσμο. 
ΣΚΕΨΗ: Αισθανθήκατε ποτέ, όπως ο Ιώβ, ότι θα ήταν καλύτερα να 
μην είχατε γεννηθεί; Τι συνέβη στη συνέχεια; Σίγουρα αισθανθήκα-
τε καλύτερα. Πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι και στις πιο 
δύσκολες στιγμές έχουμε την ελπίδα, την προοπτική, ότι τα πράγ-
ματα θα καλυτερέψουν! 
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Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 
 

ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ 
 
Διαβάστε Ιώβ 3/γ’ 11-26. Τι λέει εδώ ο Ιώβ; Πώς συνεχίζει το θρή-
νο του; Τι λέει για τον θάνατο; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………... 
Μόνο να φανταστούμε μπορούμε τη θλίψη του δύστυχου Ιώβ. Όσο 
δύσκολο κι αν ήταν το ότι έχασε όλη την περιουσία και την υγεία 
του, το τραγικό ήταν ότι έχασε και όλα του τα παιδιά. Ο πόνος είναι 
ήδη μεγάλος αν χάσουμε ένα παιδί, πόσο μάλλον όλα. Και είχε 
δέκα παιδιά! Γι’ αυτό ευχήθηκε το θάνατό του. Φυσικά, ο Ιώβ δεν 
είχε ιδέα για το παρασκήνιο – όχι πως αυτό θα τον βοηθούσε απα-
ραίτητα να αισθανθεί καλύτερα. 
Προσέξτε τι λέει ο Ιώβ για τον θάνατο. Εάν πέθαινε, τι θα ακολου-
θούσε; Η χαρά του ουρανού; Η χαρά ενώπιον της παρουσίας του 
Θεού; Πουθενά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Απεναντίας, ο Ιώβ λέει, 
«Διότι τώρα ήθελον κοιμάσθαι και ησυχάζει· ήθελον υπνώττει· τότε 
ήθελον είσθαι εις ανάπαυσιν» (Ιώβ 3/γ’ 13). 
Διαβάστε Εκκλ. 9/θ’ 5 και Ιωάν. 11/ια’ 11-14. Πώς τα λόγια του Ιώβ 
εναρμονίζονται με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής για την κατά-
σταση των νεκρών; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Εδώ, σε ένα από τα πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής, διαβάζουμε 
για την «κατάσταση των νεκρών». Το μόνο που ήθελε ο Ιώβ τη 
δεδομένη στιγμή, ήταν να ξεκουραστεί. Η ζωή ξαφνικά είχε γίνει 
τόσο δύσκολη και οδυνηρή που επιθυμούσε τον θάνατο ώστε να 
έχει μία ειρηνική ανάπαυση στον τάφο. Ήταν τόσο θλιμμένος και 
πληγωμένος που είχε ξεχάσει τις χαρές που είχε πριν, και ευχήθη-
κε να είχε πεθάνει στη γέννησή του. 
ΣΚΕΨΗ: Ως Χριστιανοί έχουμε υπέροχες υποσχέσεις για το μέλ-
λον. Πώς μπορούμε ακόμη και μέσα στις θλίψεις να θυμόμαστε τις 
καλές στιγμές του παρελθόντος και να αντλούμε ελπίδα από αυτές; 
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Τρίτη 25 Οκτωβρίου 
 

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 
Ο Ιώβ ολοκληρώνει τον πρώτο του θρήνο στο κεφάλαιο 3/γ’. Στα 
επόμενα δύο κεφάλαια τον λόγο παίρνει ο Ελιφάς, ο οποίος τον 
επιπλήττει (θα επανέλθουμε σ’ αυτόν την ερχόμενη εβδομάδα). Στα 
κεφάλαια 6 και 7 ο Ιώβ συνεχίζει να μιλάει για τη θλίψη του. 
«Είθε να εζυγίζετο τωόντι η λύπη μου, και η συμφορά μου να ετίθε-
το όλη ομού εν τη πλάστιγγι! Επειδή τώρα ήθελεν είσθαι βαρυτέρα 
υπέρ την άμμον της θαλάσσης· διά τούτο οι λόγοι μου καταπίνο-
νται» (Ιώβ 6/ς’ 2,3). Πώς εκφράζει εδώ ο Ιώβ τον πόνο του; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Εδώ φαίνεται πώς έβλεπε ο Ιώβ την θλίψη του. Εάν στη μία πλευ-
ρά της πλάστιγγας βρισκόταν όλη η άμμος της θαλάσσης και στην 
άλλη η λύπη και η συμφορά του, η πλάστιγγα θα έγερνε προς τη 
θλίψη του. Ο πόνος του Ιώβ, όσο μεγάλος κι αν ήταν, δεν ήταν με-
γαλύτερος από τον πόνο που νιώθει ο καθένας. Δεν υποφέρουμε 
ως σύνολο. Δεν υποφέρουμε με τον πόνο του άλλου, αλλά με τον 
δικό μας. Ορισμένοι θα πουν, «Καταλαβαίνω τον πόνο σου.» Δεν 
μπορούν όμως να το κάνουν. Αυτό που μπορούν να αισθανθούν 
είναι ο πόνος τους που έρχεται σε ανταπόκριση της θλίψης του 
άλλου. Αλλά αυτό είναι ο δικός τους πόνος και όχι ο πόνος του άλ-
λου. Συνεχώς ακούμε για καταστροφές, φυσικές ή ανθρώπινες, με 
πολλούς θανάτους. Ο αριθμός των νεκρών ή των τραυματισμένων 
μας αφήνει άναυδους. Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε τόσο 
μεγάλη θλίψη. Αλλά όπως με τον Ιώβ, κάθε άνθρωπος, από την 
Πτώση μέχρι το τέλος του κόσμου, μπορεί να ξέρει μόνο το δικό 
του πόνο. Φυσικά, δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε την ανθρώπινη 
θλίψη, και ως Χριστιανοί καλούμαστε να βοηθήσουμε όταν και ό-
ποτε μπορούμε όσους έχουν πληγωθεί (δείτε Ιακ. 1/α’ 27, Ματθ. 
25/κε’ 34-40). Ωστόσο, ανεξαρτήτου της θλίψης που υπάρχει στον 
κόσμο, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που κανείς δεν υποφέρει 
περισσότερο από όσο αντέχει, και αυτό είναι κάτι που θα εξηγή-
σουμε περαιτέρω στο μάθημα 12. 
ΣΚΕΨΗ: Συζητήστε σχετικά με το θέμα της ανθρώπινης θλίψης 
που περιορίζεται στο κάθε άτομο. Πώς αυτό μας βοηθάει να δούμε 
τα ζητήματα της ανθρώπινης θλίψης με διαφορετικό φως; 
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Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 
 

«ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΜΟΥ… ΧΑΝΟΝΤΑΙ» 
 

Αν και μας είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα ήταν να ζούμε 
για εκατοντάδες χρόνια (ο Μαθουσάλας ήταν 187 χρονών όταν 
γέννησε τον Λάμεχ και μετά έζησε άλλα 782 χρόνια – Γέν. 5/ε’), 
παρόλα αυτά ακόμη και οι προκατακλυσμιαίοι μπροστά στον θάνα-
το θα μίλησαν για το πόσο σύντομη ήταν η ζωή.  
Διαβάστε Ιώβ 7/ζ’ 1-11. Ποιο είναι το παράπονο του Ιώβ; Δείτε ε-
πίσης Ψαλμ. 39/λθ’ 5,11, Ιακ. 4/δ’ 14. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Μόλις πριν είδαμε τον Ιώβ να αποζητά την ανάπαυση και την ανα-
κούφιση που έρχεται με τον θάνατο, και τώρα θρηνεί για το πόσο 
γρήγορα περνά η ζωή. Στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι η ζωή, 
μέχρι να καταλήξουμε στο θάνατο, είναι σκληρή, γεμάτη θλίψη και 
πόνο. Πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε για το πόσο γρήγορα περνά 
η ζωή, παρά τις θλίψεις και τις συμφορές. 
Μία Αντβεντίστρια έγραψε ένα άρθρο για την μάχη της με την κα-
τάθλιψη και με τις σκέψεις της για αυτοκτονία. Σε κάποιο σημείο 
αναφέρει, «Το χειρότερο ήταν ότι ήμουν Αντβεντίστρια και ακολου-
θούσα έναν τρόπο ζωής που αποδεδειγμένα βάση επιστημονικών 
ερευνών θα μου επιμήκυνε κατά έξι χρόνια το προσδόκιμο ζωής.» 
Δεν ήταν λογικό. Φυσικά, όταν πονάς και υποφέρεις, πολλά πράγ-
ματα δεν είναι λογικά. Ορισμένες φορές μέσα στον πόνο μας, πα-
ραμερίζουμε την λογική και το μόνο που ξέρουμε είναι η θλίψη και 
ο φόβος, με αποτέλεσμα να απελπιζόμαστε. Ακόμη και ο Ιώβ (εδ. 
19/ιθ’ 25) φώναξε μέσα στην απελπισία του: «Ενθυμήθητι ότι η 
ζωή μου είναι άνεμος· ο οφθαλμός μου δεν θέλει επιστρέψει διά να 
ίδη αγαθόν» (Ιώβ 7/ζ’ 7). Ο Ιώβ που έβλεπε την προοπτική του 
θανάτου περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αναφέρθηκε στο πόσο 
σύντομη ήταν η ζωή του ανεξαρτήτου πόσο δυστυχισμένος ήταν 
εκείνη την εποχή. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η γνώση σας για την Πτώση, τον θάνατο, και την 
υπόσχεση για ανάσταση, σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το ζήτημα 
του πόσο σύντομα περνά η ζωή; 
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Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ; 
 

Για μία ακόμη φορά πρέπει να έρθουμε στη θέση του Ιώβ. Γιατί 
μου το κάνει αυτό ο Θεός, ή γιατί το επέτρεψε; Ο Ιώβ δεν έβλεπε 
την ευρύτερη εικόνα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε; Όλοι έχουμε 
βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. 
Διαβάστε Ιώβ 7/ζ’ 17-21. Τι λέει εδώ ο Ιώβ; Τι ρωτάει; Δεδομένου 
της κατάστασής του, γιατί αυτές οι ερωτήσεις είναι λογικές; 
……………………………………………………………………………. 
Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν πως ο Ιώβ ειρωνεύεται τα 
λόγια του ψαλμωδού στο Ψαλμ. 8/η’ 4-6, «Τι είναι ο άνθρωπος, 
ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επι-
σκέπτησαι αυτόν; Συ δε έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγ-
γέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας 
αυτόν κύριον επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκά-
τω των ποδών αυτού» (δείτε επίσης Ψαλμ. 144/ρμδ’ 3,4). Το θέμα 
είναι ότι το βιβλίο του Ιώβ γράφτηκε πολύ πριν τους Ψαλμούς. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Ψαλμω-
δός πιθανόν να απάντησε στον θρήνο του Ιώβ. Όπως και να έχει, η 
ερώτηση, «Τι είναι ο άνθρωπος;» είναι μία από τις σπουδαιότερες 
ερωτήσεις. Ποιοι είμαστε; Γιατί βρισκόμαστε εδώ; Ποιο είναι το νό-
ημα και ο σκοπός της ζωής μας; Στην περίπτωση του Ιώβ, επειδή 
πιστεύει ότι βρίσκεται στο «στόχαστρο» του Θεού, αναρωτιέται για-
τί ασχολείται ο Θεός μαζί του. Ο Θεός είναι τόσο Μεγάλος, η δημι-
ουργία Του αχανής, γιατί λοιπόν να ασχολείται μαζί του; Γιατί ο 
Θεός ασχολείται μαζί μας; 
Διαβάστε Ιωάν. 3/γ’ 16 και Α’ Ιωάν. 3/γ’ 1. Πώς αυτά τα εδάφια μας 
βοηθάνε να καταλάβουμε το γιατί ο Θεός ασχολείται με τον άν-
θρωπο; 
……………………………………………………………………………. 
«Καθώς ο Ιωάννης βλέπει το ύψος, το βάθος και το πλάτος της 
αγάπης του Πατέρα προς τη χαμένη φυλή, αισθάνεται ευλάβεια και 
δέος. Δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσει 
αυτήν την αγάπη, αλλά καλεί τον κόσμο να κρατηθούν σ’ αυτήν: 
‘‘Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομα-
σθώμεν τέκνα Θεού’’ Τι αξία δίνεται στον άνθρωπο! Εξαιτίας της 
αμαρτίας γίναμε υποτελείς του Σατανά. Μέσω της θυσίας του Χρι-
στού και της πίστης στο όνομά Του, οι υιοί του Αδάμ έγιναν υιοί του 
Θεού. Επειδή πήρε την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός εξύψωσε την 
ανθρωπότητα.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 4, σ. 
563. 
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Παρασκευή 28 Οκτωβρίου       Δύση ηλίου: 18:31’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 
«Ο άπειρος, αιώνιος Θεός θα γινόταν άνθρωπος σε μία συγκεκρι-
μένη ιστορική στιγμή για να θανατωθεί. Το ότι μία σύντομη ζωή 
πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, σε ένα άσημο και πρωτόγονο έθνος, 
σε έναν πλανήτη που πλέον ξέρουμε ότι δεν έχει καμία αξία μπρο-
στά στο άπειρο, αχανές, και απρόσωπο σύμπαν – αυτό το άσημο 
γεγονός θα είχε υπερκόσμια και αιώνια σημασία, δεν μπορεί να 
γίνεται αποδεκτό από κάποιον λογικό άνθρωπο. Το γεγονός ότι το 
σύμπαν θα έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον σ’ αυτό το μικρό μέρος της 
απεραντοσύνης – εάν έχει ‘‘ενδιαφέρον’’ – είναι από μόνο του α-
βάσιμο. Μπροστά στην απαίτηση των ανθρώπων για εμπειρική, 
επιστημονική επιβεβαίωση όλων των δηλώσεων πίστης, η έννοια 
της Χριστιανοσύνης ξεθώριασε.» Richard Tarnas, Passion of the 
Western Mind, σ. 305. 
Ποιο είναι το πρόβλημα σ’ αυτόν τον συλλογισμό; Τι διαφεύγει από 
τον συγγραφέα όσον αφορά την ύπαρξη του Θεού και της αγάπης 
Του για εμάς; Τι μας δείχνει αυτό για την ανάγκη να φανερωθεί η 
αλήθεια που η ανθρώπινη επιστήμη και η λογική δεν μπορούν από 
μόνες τους να ανακαλύψουν; 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς θα απαντούσατε ως Χριστιανοί την ερώτηση, «Τι είναι ο 
άνθρωπος»; Πώς διαφέρει η απάντηση των Χριστιανών μ’ εκείνη 
που δίνουν όσοι δεν δέχονται τον Θεό ή τον Λόγο Του; 
2.  Πώς η γνώση μας για την κατάσταση των νεκρών μάς δίνει 
ελπίδα για αυτούς που χάσαμε; Δεν μας παρηγορεί το γεγονός ότι 
αναπαύονται και έχουν απαλλαχθεί από τις θλίψεις της ζωής; 
3.  Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν οι άνθρωποι να ζουν, παρά την α-
σχήμια της ζωής; 
4.  Τι μας διδάσκει ο Σταυρός για την αξία της ανθρωπότητας, και 
κάθε ανθρώπινης ζωής ξεχωριστά; 
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29 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου                        Σάββατο απόγευμα 

 
6. ΚΑΤΑΡΑ ΔΙΧΩΣ ΑΙΤΙΑ; 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο άνθρωπος θέλει είσθαι δικαιότερος του 
Θεού; θέλει είσθαι ο άνθρωπος καθαρώτερος του Ποιητού αυτού;» 
Ιώβ 4/δ’ 17. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 119/ριθ’ 
65-72, Ιώβ 2/β’ 11-13, 4/δ’ 1-21, Ρωμ. 3/γ’ 19,20, Α’ Κορ. 3/γ’ 19, 
Εβρ. 12/ιβ’ 5, Ματθ. 7/ζ’ 1. 
 
Την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθήσαμε να βάλουμε τον εαυ-
τό μας στη θέση του Ιώβ. Υπό μία έννοια δεν ήταν πολύ δύσκολο 
γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί σ’ αυτή τη θέση και έχουμε πε-
ράσει από αδικαιολόγητη θλίψη. 
Ωστόσο, πρέπει να δούμε τα γεγονότα και από την πλευρά των 
φίλων του Ιώβ που πήγαν να τον παρηγορήσουν. 
Όλοι έχουμε δει ανθρώπους να υποφέρουν και έχουμε προσπα-
θήσει να τους παρηγορήσουμε στον πόνο ή στην απώλειά τους. 
Όλοι ξέρουμε πώς είναι να προσπαθείς να βρεις τα κατάλληλα λό-
για που θα βοηθήσουν εκείνους που πενθούν. 
Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται 
τους διαλόγους του Ιώβ με αυτούς τους άνδρες καθώς όλοι τους 
προσπαθούν να εξηγήσουν το ανεξήγητο: την ατελείωτη θλίψη και 
την ανθρώπινη τραγωδία σε έναν κόσμο δημιουργημένο από έναν 
παντοδύναμο, ισχυρό, και γεμάτο αγάπη Θεό. 
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Κυριακή 30 Οκτωβρίου 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Όλη η δράση στο βιβλίο του Ιώβ διαδραματίζεται στα δύο πρώτα 
κεφάλαια. Το πέπλο μεταξύ ουρανού και γης ανοίγει φανερώνο-
ντας μία άλλη πραγματικότητα που πριν ήταν κρυμμένη σ’ εμάς. 
Μπορεί με τα τηλεσκόπια να βλέπουμε μακριά στο σύμπαν, ωστό-
σο ούτε καν πλησιάζουμε αυτά που φανερώνονται στο βιβλίο του 
Ιώβ και γράφτηκαν χιλιάδες χρόνια πριν σε μία έρημο στην σημερι-
νή Σαουδική Αραβία. Στο βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε πόσο στενά 
συνδέεται η υπερφυσική πραγματικότητα, η Θεότητα και οι άγγελοι, 
με τον φυσικό κόσμο, τη γη και τους κατοίκους της. Με εξαίρεση τα 
δύο πρώτα κεφάλαια, το βιβλίο είναι γεμάτο διαλόγους. Οι διάλογοι 
γίνονται μεταξύ του Ιώβ και των φίλων του και αφορούν σοβαρά 
ζητήματα της ζωής όπως: θεολογία, πόνο, φιλοσοφία, πίστη, ζωή 
και θάνατο.  
Συνήθως καταπιανόμαστε με πεζά θέμα της καθημερινότητας αφή-
νοντας σημαντικά ζητήματα. Μία συμφορά δική μας ή άλλων, είναι 
ικανή να μας ξυπνήσει από τον πνευματικό λήθαργο και να μας 
κάνει να αναρωτηθούμε για σημαντικά ζητήματα.  
Διαβάστε Ψαλμ. 119/ριθ’ 65-72. Τι λέει ο ψαλμωδός; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Ο ψαλμωδός μπορούσε να διακρίνει το καλό που προέκυπτε από 
τις δοκιμασίες που βίωνε. Ορισμένες φορές οι δοκιμασίες φέρνουν 
ευλογίες καθώς μας επιστρέφουν στον Κύριο ή μας φέρνουν ακόμη 
πιο κοντά Του. Όλοι έχουμε ακούσει περιπτώσεις όπου ψυχές ήρ-
θαν ή επέστρεψαν στον Θεό μετά από μία κρίσιμη στιγμή στη ζωή 
τους. Ορισμένες φορές οι δοκιμασίες, όσο τραγικές είναι, μπορεί να 
οδηγήσουν σε κάτι καλό το οποίο θα φανεί αργότερα, ενώ άλλες 
φορές μοιάζουν ανεξήγητες και άσκοπες. 
ΣΚΕΨΗ: Θυμάστε κάτι το καλό που προέκυψε από παλαιότερες 
σας δοκιμασίες; Πώς αντιμετωπίσατε τις δοκιμασίες που δεν κατέ-
ληξαν σε κανένα καλό; 
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Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
 

«ΤΙΣ ΑΘΩΟΣ ΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΗ;» 
 
Διαβάστε Ιώβ 2/β’ 11-13. Πώς έβλεπαν την κατάσταση του Ιώβ οι 
φίλοι του; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μόλις έμαθαν τι συνέβη, οι άνδρες αυτοί συμφώνησαν να επισκε-
φτούν τον φίλο τους (Ιώβ 2/β’ 11). Σύμφωνα με το κείμενο, έμεινα 
έκπληκτοι με όσα είδαν και άρχισαν να πενθούν μαζί του. Κάθισαν 
δίπλα του χωρίς να πουν κουβέντα. Άλλωστε, τι μπορείς να πεις σε 
κάποιον που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, όπως ο Ιώβ; Ωστόσο, 
όταν ο Ιώβ εξέφρασε τα παράπονά του, οι άνδρες αυτοί είχαν πολ-
λά να του πουν. 
Διαβάστε Ιώβ 4/δ’ 1-11. Ποιο είναι το κύριο θέμα της ομιλίας του 
Ελιφάς στον Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Τα λόγια του Ελιφάς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εισα-
γωγή σε βιβλίο συμβουλών για πενθούντες. Το εισαγωγικό κεφά-
λαιο θα μπορούσε να έχει ως τίτλο, «Τι να μην πείτε σε κάποιον 
που πενθεί». Αν και είναι προφανές ότι αυτοί οι άνδρες συμπονού-
σαν τον Ιώβ, η συμπόνια τους δεν προχώρησε περισσότερο. Ό-
πως φαίνεται, για τον Ελιφάς η θεολογική αγνότητα ήταν πιο ση-
μαντική από τη στοιχειώδη παρηγοριά. Μας είναι δύσκολο να φα-
νταστούμε κάποιον να πηγαίνει σε έναν άνθρωπο δυστυχισμένο, 
όπως ο Ιώβ, και να του λέει: Άξιζε ό,τι έπαθες γιατί ο Θεός είναι 
δίκαιος, και μόνο οι ασεβείς υποφέρουν έτσι. 
Ακόμη κι έτσι αν ήταν τα πράγματα, πώς βοήθησε τον Ιώβ μ’ αυτά 
του τα λόγια; Ας υποθέσουμε ότι ένας οδηγός τρέχει πάνω από το 
όριο ταχύτητας και προκαλεί ατύχημα, με αποτέλεσμα να χάσει όλη 
του την οικογένεια. Φανταστείτε κάποιον να πηγαίνει και να του 
λέει: Ο Θεός σε τιμώρησε, επειδή έτρεχες. 
Το πρόβλημα του Ελιφάς δεν ήταν μόνο οι θεολογικές του από-
ψεις, αλλά κυρίως το ότι έμεινε ασυγκίνητος μπροστά σ’ αυτά που 
περνούσε ο Ιώβ.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποια στιγμή που παρηγορηθήκατε από άλ-
λους όταν βρισκόσασταν σε δύσκολη θέση. Τι σας είπαν και πώς 
σας μίλησαν; Τι διδαχτήκατε από την εμπειρία σας αυτή που θα 
σας βοηθήσει όταν κι εσείς με τη σειρά σας κληθείτε να παρηγορή-
σετε κάποιον; 
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Τρίτη 1 Νοεμβρίου 
 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ 
 

Ο Ελιφάς δεν είχε ίχνος ευγένειας και στοργής σ’ αυτά που είπε. 
Βασικά, υποστήριζε πως ήταν εύκολο για τον Ιώβ να είναι το φως 
και να παρηγορεί τους άλλους όταν όλα ήταν εντάξει. Τώρα όμως 
που το κακό έπεσε σ’ αυτόν «προβληματίστηκε». Ωστόσο, δεν θα 
έπρεπε. Ο Θεός είναι δίκαιος και ό,τι κακό μας συμβαίνει, το αξί-
ζουμε.  
Διαβάστε Ιώβ 4/δ’ 12-21. Τι άλλα επιχειρήματα φέρνει ο Ελιφάς 
στον Ιώβ; 
…………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………… 
Υπάρχουν πολλά συναρπαστικά πράγματα που μπορεί κάποιος 
να δει εδώ, όπως το πώς αυτοί οι άνδρες αντιλαμβάνονται την φύ-
ση και τον χαρακτήρα του αληθινού Θεού πριν από την δημιουργία 
ακόμη του λαού Ισραήλ. Από αυτό το βιβλίο βλέπουμε πως υπήρ-
χαν και άλλοι εκτός από τους Πατριάρχες, και αργότερα τους Ισρα-
ηλίτες, που γνώριζαν τον Κύριο. Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε 
τον Ελιφάς να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα του 
Θεού.  
Εκείνο το οποίο ο Ελιφάς άκουσε, «εν μέσω των στοχασμών διά τα 
οράματα της νυκτός» ήταν από πολλές απόψεις σωστό θεολογικά 
(δείτε Ψαλμ. 103/ργ’ 14, Ησ. 64/ξδ’ 7, Ρωμ. 3/γ’ 19,20). Εμείς οι 
άνθρωποι είμαστε πηλός, προσωρινοί και μπορούμε πολύ εύκολα 
να αφανισθούμε. Και φυσικά, ποιος άνθρωπος είναι δικαιότερος 
του Θεού; 
Από την άλλη, το θέμα δεν ήταν εάν ο Ιώβ ήταν καλύτερος από τον 
Θεό. Δεν ήταν άλλωστε αυτό το παράπονο του. Ποτέ δεν είπε ότι 
ήταν πιο δίκαιος από τον Θεό, απλώς μίλησε για τον πόνο και την 
δυστυχία του. Σύμφωνα με τον Ελιφάς όμως, ο Θεός είναι δίκαιος 
και το κακό συμβαίνει μόνο στους κακούς, οπότε ο Ιώβ θα πρέπει 
να έχει κάνει κάτι που να αξίζει όλο αυτό το κακό. Επομένως, τα 
παράπονά του ήταν άδικα. Ανυπομονώντας να υπερασπιστεί τον 
Θεό, ο Ελιφάς αρχίζει να επιπλήττει τον Ιώβ. Πέρα από την γνώση 
που πίστευε ότι είχε για τον Θεό, ο Ελιφάς πίστευε πως είχε κά-
ποιου είδους υπερφυσικής αποκάλυψης που στήριζε τη θέση του. 
Το πρόβλημα είναι ότι με τη θέση του αυτή έχασε το πραγματικό 
νόημα. 
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν την αναφορά για 
τον κίνδυνο ότι ακόμη κι αν είναι σωστές οι απόψεις μας μπορεί να 
μην εκφραστούν στοργικά; 
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Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 
 

«ΕΙΔΟΝ ΤΟΝ ΑΦΡΟΝΑ ΡΙΖΟΥΜΕΝΟΝ» 
 
Στο 5

ο

 κεφάλαιο, ο Ελιφάς συνεχίζει την επιχειρηματολογία του. 
Λίγο πολύ λέει τα ίδια με τα προηγούμενα κεφάλαια: το κακό συμ-
βαίνει μόνο στους κακούς ανθρώπους. Φανταστείτε πώς αισθανό-
ταν ο Ιώβ που ήξερε ότι ο Ελιφάς είχε άδικο και ότι σίγουρα δεν του 
άξιζε αυτή η κατάσταση. 
Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα: δεν είναι όλα τα λόγια του Ελιφάς 
λάθος. Απεναντίας, πολλές από αυτές τις σκέψεις βρίσκονται και 
σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. 
Πώς τα παρακάτω εδάφια αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις που 
εκφράζονται στο Ιώβ 5/ε’; 
Ψαλμ. 37/λζ’ 10………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Παρ. 26/κς’ 2…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Λουκάν 1/α’ 52…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Α’ Κορ. 3/γ’ 19……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ψαλμ. 34/λδ’ 6…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Εβρ. 12/ιβ’ 5……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ωσ. 6/ς’ 1…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ψαλμ. 33/λγ’ 19………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 
 

ΒΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 
Τα περισσότερα λόγια του Ελιφάς προς τον Ιώβ ήταν σωστά. Πολ-
λά από τα σημεία που αναφέρει τα συναντάμε και αλλού στην Αγία 
Γραφή. Ωστόσο, έκανε ένα μεγάλο λάθος με την απάντησή του 
στον Ιώβ. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σ’ αυτά που είπε, αλλά στο 
πλαίσιο στο οποίο τα είπε. Τα όσα είπε δεν εφάρμοζαν στη συγκε-
κριμένη περίπτωση. Ο κόσμος μας είναι περίπλοκος. Μπορεί να 
δούμε μία περίσταση και να αναφέρουμε Βιβλικά εδάφια που πι-
στεύουμε ότι ταιριάζουν. Ορισμένες φορές ταιριάζουν, πολλές φο-
ρές όμως όχι. Η Ε. Χουάιτ έγραψε σχετικά: «Καμιά άλλη αλήθεια δε 
διδάσκει ευκρινέστερα η Γραφή από εκείνη που λέει πως ό,τι κά-
νουμε, απορρέει από αυτό που είμαστε. Κατά ένα μεγάλο βαθμό, 
οι εμπειρίες της ζωής είναι η κάρπωση των ατομικών μας σκέψεων 
και πράξεων.» Ε. σ. 133. Αυτή είναι μία σπουδαία αλήθεια. Μπο-
ρείτε όμως να φανταστείτε κάποιους αγίους να πηγαίνουν με καλή 
πρόθεση σε κάποιον που βρίσκεται σε ανάλογη θέση μ’ αυτή του 
Ιώβ και να του λένε την παραπάνω δήλωση της Ε. Χουάιτ; (Δυστυ-
χώς, είναι κάτι που συμβαίνει.) Πόσο καλύτερα θα ήταν εάν αυτοί 
οι καλοπροαίρετοι άγιοι ακολουθούσαν οι ίδιοι αυτήν την δήλωση; 
«Πολλοί νομίζουν ότι παριστάνουν με τη ζωή τους τη δικαιοσύνη 
του Θεού, ενώ αποτυγχάνουν οικτρά να παραστήσουν την τρυφε-
ρότητα και τη μεγάλη Του αγάπη. Συχνά συμβαίνει αυτοί στους 
οποίους φέρονται με τραχύτητα και με αυστηρότητα να βρίσκονται 
κάτω από την πίεση του πειρασμού. Ο Σατανάς αγωνίζεται με τις 
ψυχές αυτές και τα απότομα, ψυχρά λόγια τις αποθαρρύνουν και 
τις κάνουν να πέφτουν λεία στη δύναμη του πειραστή.» Ε. Χουάιτ 
Ζ.Υ σ. 132. 
Το γεγονός είναι ότι έγιναν πράγματα που ο Ελιφάς, και οι υπόλοι-
ποι, συμπεριλαμβανομένου και του Ιώβ, δεν γνώριζαν. Έτσι, ο Ε-
λιφάς βιάστηκε να κρίνει, και παρά τη σωστή του θεολογία, η αντί-
δραση του δεν ήταν η καλύτερη, βάση των συνθηκών. 
Γιατί πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου τα ακόλουθα εδάφια όταν 
έχουμε να κάνουμε με άτομα που πιστεύουμε ότι έχουν αμαρτήσει; 
Ματθ. 7/ζ’ 1,2, Ρωμ. 2/β’ 1-3, Α’ Κορ. 4/δ’ 5. 
……………………………………………………………………………. 
Ακόμη κι αν ο Ελιφάς είχε δίκιο, και όλα αυτά συνέβησαν εξαιτίας 
των αμαρτιών του Ιώβ, τα λόγια του ήταν απερίσκεπτα. Ο Ιώβ 
συμβολίζει όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι εμπλεκόμαστε στη 
Μεγάλη Διαμάχη και υποφέρουμε. Και όλοι χρειαζόμαστε στήριξη 
και συμπόνια και όχι ηθικολογίες. Υπάρχει καιρός και για επιπλή-
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ξεις. Όταν όμως ένας άνθρωπος κάθεται στις στάχτες, η ζωή του 
έχει καταστραφεί, τα παιδιά του έχουν πεθάνει και το σώμα του 
είναι γεμάτο πληγές, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. 
 
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:23’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Όπως είδαμε, ο Ελιφάς δεν ήταν ότι δεν συμπονούσε τον Ιώβ, αλ-
λά ότι η συμπόνια του παραμερίστηκε από την ανάγκη του να υπε-
ρασπιστεί τον χαρακτήρα του Θεού. Εφόσον, ο Θεός είναι δίκαιος, 
άρα ο Ιώβ έκανε κάτι και υποφέρει έτσι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη 
του Θεού, συμπεραίνει ο Ελιφάς. Άρα, ο Ιώβ δεν πρέπει να παρα-
πονιέται.  
Φυσικά και είναι ο Θεός δίκαιος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η δι-
καιοσύνη Του εκδηλώνεται σε κάθε περιστατικό που συμβαίνει σ’ 
αυτόν τον έκπτωτο κόσμο. Η δικαιοσύνη και η κρίση θα έρθουν, 
αλλά όχι απαραιτήτως τώρα (Αποκ. 20/κ’ 12). Το να ζούμε με πί-
στη σημαίνει πως εμπιστευόμαστε τον Θεό ότι θα αποδώσει μία 
μέρα την δικαιοσύνη που αυτός ο κόσμος στερείται. Η στάση του 
Ελιφάς μας θυμίζει λίγο τη στάση των Γραμματέων και Φαρισαίων 
προς τον Ιησού. Ενδιαφέρονταν τόσο πολύ να είναι «πιστοί» και 
θρησκευόμενοι, που εξοργίζονταν με τα θαύματα του Κυρίου το 
Σάββατο αντί να χαίρονται για την ανακούφιση που έβρισκαν οι 
άρρωστοι με τη θεραπεία τους. Εμείς που αγαπάμε τον Θεό και 
έχουμε ζήλο για Εκείνον, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε τα λόγια 
του Ιησού: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, 
διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και 
αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την 
πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε» (Ματθ. 
23/κγ’ 23). 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τη διαφορά πότε κάποιος χρειά-
ζεται στήριξη και συμπόνια, και πότε ηθικολογίες και επίπληξη; 
Γιατί είναι καλύτερο το να δείχνουμε συμπόνια σε εκείνους που 
θλίβονται, ακόμη κι αν είναι εξαιτίας των λαθών τους; 
2.  Διαβάστε ξανά τα λόγια του Ελιφάς στο Ιώβ 4/δ’ και 5/ε’. Σε 
ποια περίπτωση θα ήταν κατάλληλα αυτά τα λόγια; 
3.  Ας υποθέσουμε ότι ήσασταν φίλος του Ιώβ και τον επισκεφθή-
κατε. Τι θα του λέγατε, και γιατί; Εάν ήσασταν στη θέση του, τι θα 
θέλατε να σας πουν; 
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5 Νοεμβρίου – 11 Νοεμβρίου                        Σάββατο απόγευμα 

 
7. ΚΡΙΣΗ – ΤΙΜΩΡΙΑ 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Δύνασαι να εξιχνιάσης τα βάθη του Θεού; 
δύνασαι να εξιχνιάσης τον Παντοδύναμον με εντέλειαν;» Ιώβ 11/ια’ 
7. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 8/η’ 1-22, 
11/ια’ 1-20, Ησ. 40/μ’ 12-14, Γέν. 6/ς’ 5-8, Β’ Πέτρ. 3/γ’ 5-7. 
 
Το πρόβλημα της ανθρώπινης θλίψης εξακολουθεί να απασχολεί 
την ανθρωπότητα. Βλέπουμε τους «καλούς» να υποφέρουν, ενώ οι 
«κακοί» παραμένουν ατιμώρητοι. Πριν από μερικά χρόνια εκδόθη-
κε ένα βιβλίο με τίτλο, «Γιατί Συμβαίνουν Κακά Πράγματα Σε Κα-
λούς Ανθρώπους;» Ήταν μία από τις πολλές προσπάθειες για να 
δοθεί μία ικανοποιητική απάντηση σ’ αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, 
δεν απαντήθηκε. Πολλοί συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν γρά-
ψει για την ανθρώπινη θλίψη, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να 
βρουν την σωστή απάντηση. 
Αυτό το θέμα πραγματεύεται και το βιβλίο του Ιώβ, και στη συνέ-
χεια της μελέτης μας θα δούμε γιατί «καλοί» άνθρωποι, όπως ο 
Ιώβ, υποφέρουν σ’ αυτόν τον κόσμο. Η βασική διαφορά ανάμεσα 
στο βιβλίο του Ιώβ και στα άλλα, είναι ότι το βιβλίο του Ιώβ δεν βα-
σίζεται στο πώς προσεγγίζει ο άνθρωπος τη θλίψη, αλλά επειδή 
είναι βιβλίο της Αγίας Γραφής, μας δείχνει πώς προσεγγίζει ο Θεός 
αυτό το πρόβλημα.  
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε τις ομιλίες των φίλων του Ιώβ 
που πήγαν να τον παρηγορήσουν και θα δούμε τι διδάγματα μπο-
ρούμε να αντλήσουμε μέσα από τα λάθη που έκαναν στην προ-
σπάθειά τους να προσεγγίσουν το πρόβλημα του πόνου. 
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Κυριακή 6 Νοεμβρίου 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Σαν να μην έφτανε το κήρυγμα του Ελιφά, ο Ιώβ είχε να αντιμετω-
πίσει και τον Βιλδάδ που του μίλησε ακόμη πιο σκληρά. Φαντα-
στείτε να πηγαίνετε σε κάποιον που έχασε τα παιδιά του και να του 
λέτε: «Εάν οι υιοί σου ημάρτησαν εις αυτόν, παρέδωκεν αυτούς εις 
την χείρα της ανομίας αυτών» (Ιώβ 8/η’ 4). Η ειρωνεία είναι ότι στο 
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου (Ιώβ 1/α’ 5) είδαμε πως ο Ιώβ πρό-
σφερε θυσίες για τα παιδιά του σε περίπτωση που είχαν αμαρτή-
σει. Εδώ, βλέπουμε την αντίθεση μεταξύ της αντίληψης για την χά-
ρη (όπως εκδηλώνεται στις πράξεις του Ιώβ) με τον σκληρό νομι-
κισμό που εκφράζεται στα λόγια του Βιλδάδ. Το χειρότερο είναι ότι 
ο Βιλδάδ μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθώντας να υπερα-
σπιστεί τον χαρακτήρα του Θεού. 
Διαβάστε Ιώβ 8/η’ 1-22. Ποιο είναι το επιχείρημα του Βιλδάδ και 
πόση αλήθεια εμπεριέχεται σ’ αυτό; Εάν απομονώνατε τα λόγια 
του, και ξεχνούσατε την κατάσταση στην οποία ειπώθηκαν, τι λά-
θος θα βρίσκατε σ’ αυτά; 
……………………………………………………………………..……… 
Ποιος μπορεί να βρει πταίσμα στα λόγια αυτά; «Διότι ημείς είμεθα 
χθεσινοί, και δεν εξεύρομεν ουδέν, επειδή αι ημέραι ημών επί της 
γης είναι σκιά» (Ιώβ 8/η’ 9). Αυτή είναι μία δυνατή, αληθινή και πο-
λύ Βιβλική δήλωση (Ιακ. 4/δ’ 14). Ή πού βρίσκεται λάθος στην 
προειδοποίηση του ότι στον ασεβή που στηρίζει την ελπίδα του 
στα επίγεια πράγματα, κάποια στιγμή «η ελπίς αυτού θέλει κοπή, 
και το θάρρος αυτού θέλει είσθαι ιστός αράχνης»; (Ιώβ 8/η’ 14.) 
Αυτή η σκέψη σίγουρα είναι Βιβλική. Πιθανόν το πρόβλημα βρίσκε-
ται στο ότι ο Βιλδάδ παρουσιάζει τη μία μόνο πλευρά του χαρακτή-
ρα του Θεού. Δεν πρέπει να εστιάζουμε στη μία μόνο πλευρά. Για 
παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να εστιάσει στο νόμο, στη δι-
καιοσύνη και στην υπακοή ενώ κάποιος άλλος να εστιάσει στη χά-
ρη, στη συγχώρηση και στην αντικατάσταση. Όταν εστιάζουμε μό-
νο στην μία πλευρά θα έχουμε μία διαστρεβλωμένη εικόνα του 
Θεού και της αλήθειας. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. 
ΣΚΕΨΗ: Θα πρέπει πάντοτε να κρατάμε την ισορροπία μεταξύ 
νόμου και χάρης, τόσο στην θεολογία μας όσο και στις σχέσεις μας 
με τους άλλους ανθρώπους. Εάν όμως έπρεπε να τείνουμε περισ-
σότερο σε μία πλευρά – όταν έχουμε να κάνουμε με τα σφάλματα 
των άλλων – σε ποια πλευρά θα ήταν καλύτερα να τείνουμε, και 
γιατί; 
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Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 
 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΣΟ ΑΞΙΖΕΙΣ 
 
«Δύνασαι να εξιχνιάσης τα βάθη του Θεού; δύνασαι να εξιχνιάσης 
τον Παντοδύναμον με εντέλειαν; Ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρα-
νού· τι δύνασαι να κάμης; είναι βαθύτερα του άδου· τι δύνασαι να 
γνωρίσης; Το μέτρον αυτών είναι μακρότερον της γης, και πλατύ-
τερον της θαλάσσης.» (Ιώβ 11/ια’ 7-9, δείτε επίσης Ησ. 40/μ’12-
14). Ποια αλήθεια βλέπουμε σ’ αυτά τα λόγια και γιατί είναι σημα-
ντικό να την θυμόμαστε πάντα; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Με όμορφο τρόπο παρουσιάζεται εδώ το πόσο λίγα γνωρίζουμε 
για τον Θεό, και ακόμη κι αν δαπανήσουμε όλες μας τις δυνάμεις 
προς αναζήτησή Του, πάλι θα γνωρίζουμε ελάχιστα. Ένας από 
τους πιο γνωστούς φιλοσόφους του 20

ου

 αι. ο Richard Rorty, υπο-
στήριξε πως ποτέ δεν θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την 
πραγματικότητα και την αλήθεια, γι’ αυτό καλό είναι να αφήσουμε 
την προσπάθεια και να αρκεστούμε σ’ αυτό. Πόσο απογοητευτικό 
είναι 2600 χρόνια Δυτικής φιλοσοφίας να αποκορυφώνονται σ’ αυ-
τήν την ηττοπαθή έκφραση. Εάν μετά από όλες τις έρευνες παρα-
μένουμε στο σκοτάδι για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, 
τότε ποιος μπορεί μέσα από την «έρευνα» να καταλάβει τον Δημι-
ουργό – τον Ύψιστο και τον θεμελιωτή της πραγματικότητας; Ο 
Rorty επιβεβαίωσε απλώς τα λόγια του Σωφάρ, του τρίτου φίλου 
του Ιώβ, που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του Ιώβ. 
Διαβάστε Ιώβ 11/ια’ 1-20. Τι το σωστό λέει ο Σωφάρ, αλλά και πού 
βρίσκεται το λάθος στο επιχείρημά του; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μας είναι δύσκολο να φανταστούμε κάποιον να λέει σε κάποιον 
που υποφέρει όπως ο Ιώβ, ότι πήρε αυτό που του άξιζε, και μάλι-
στα ότι του άξιζε να πάθει πολλά περισσότερα. Το χειρότερο είναι 
ότι το κάνει στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί την καλοσύνη 
και την δικαιοσύνη του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Ορισμένες φορές, το ότι ξέρουμε εν μέρει κάποιες αλήθει-
ες για τον χαρακτήρα του Θεού, δεν σημαίνει αυτομάτως και ότι τις 
αντικατοπτρίζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να αντικατοπτρίζουμε 
τον χαρακτήρα του Θεού; 
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Τρίτη 8 Νοεμβρίου 
 

ΘΕΪΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ 
 

Οι τρείς φίλοι του Ιώβ είχαν σίγουρα κάποια γνώση για τον Θεό. 
Επίσης, ήταν ειλικρινείς στην προσπάθειά τους να Τον υπερασπι-
στούν. Και όπως είδαμε, τα διαστρεβλωμένα λόγια τους στον Ιώβ 
(ιδιαίτερα λόγω της κατάστασής του), έλεγαν κάποιες σημαντικές 
αλήθειες. Κεντρικό σημείο στα επιχειρήματά τους ήταν ότι ο Θεός 
είναι δίκαιος και ότι η αμαρτία οδηγεί στην θεϊκή τιμωρία, ενώ ως 
αμοιβή για το καλό έρχονται ιδιαίτερες ευλογίες. Παρότι δεν γνωρί-
ζουμε την ακριβή περίοδο στην οποία έζησαν, επειδή πιστεύουμε 
πως ο Μωυσής έγραψε το βιβλίο όσο ήταν στη Μαδιάμ, πιθανόν 
να έζησαν σε κάποια εποχή πριν την Έξοδο και μετά τον Κατακλυ-
σμό. 
Διαβάστε Γέν. 6/ς’ 5-8. Παρότι δεν ξέρουμε τι γνώριζαν ο Ελιφάς, ο 
Βιλδάδ και ο Σωφάρ για τον Κατακλυσμό; Πώς βλέπουμε ότι αυτό 
το γεγονός έχει επηρεάσει τη θεολογία τους; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Είναι ξεκάθαρο πως ο Κατακλυσμός αποτελεί παράδειγμα της θεϊ-
κής τιμωρίας για την αμαρτία. Ο Θεός τιμώρησε άμεσα εκείνους 
που άξιζαν την τιμωρία. Ωστόσο, ακόμη και εδώ φανερώνεται η 
έννοια της χάρης, όπως την βλέπουμε στη Γέν. 6/ς’ 8. Η Ε. Χουάιτ 
έγραψε ότι «το κάθε χτύπημα (του σφυριού) για την κιβωτό ήταν 
ένα κήρυγμα για τους ανθρώπους.» The Spirit of Prophecy, τομ. 1, 
σ. 70. Ως ένα σημείο, μπορούμε να δούμε σ’ αυτήν την ιστορία ένα 
παράδειγμα του τι κήρυτταν αυτοί οι άνδρες στον Ιώβ. 
Πώς φαίνεται η έννοια της Θεϊκής κρίσης στη Γέν. 13/ιγ’ 13, 18/ιη’ 
20-32, 19/ιθ’ 24,25; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Είτε γνώριζαν είτε όχι αυτά τα περιστατικά, αναφέρονται στην άμε-
ση κρίση του Θεού για το κακό. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε απλώς 
τους αμαρτωλούς στην αμαρτία τους αφήνοντάς τους να κατα-
στραφούν. Όπως έγινε και με τον Κατακλυσμό, ο Θεός ήταν Αυτός 
που τους τιμώρησε. Ενήργησε κρίνοντας και καταστρέφοντας την 
ανομία και το κακό. 
ΣΚΕΨΗ: Όσο κι αν θέλουμε να εστιάσουμε στη χάρη και στην α-
γάπη του Θεού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και την δικαιοσύνη 
Του; Σκεφτείτε όλο το κακό που μένει ατιμώρητο. Τι μας λέει αυτό 
για την ανάγκη που υπάρχει για Θεϊκή τιμωρία, όταν και όπως θα 
έρθει; 
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Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 
 

«ΕΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΜΗ ΘΑΥΜΑ» 
 

Στην Αγία Γραφή θα συναντήσουμε πολλές περιπτώσεις άμεσης 
Θεϊκής τιμωρίας για το κακό, αλλά και πολλές ευλογίες για τους 
πιστούς. 
Ποια σπουδαία υπόσχεση δίνεται για την υπακοή; Δευτ. 6/ς’ 24,25. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη υποσχέσεις για ευλογίες και ευημε-
ρία που θα φέρει ο Θεός στο λαό Του εάν Τον υπακούσουν. Έτσι, 
εδώ μπορούμε να δούμε παραδείγματα που οι φίλοι του Ιώβ ανέ-
φεραν για τις ευλογίες του Θεού στους πιστούς, σε εκείνους που 
υπακούουν στις εντολές Του και ζουν μία θεοσεβούμενη και ενάρε-
τη ζωή. Φυσικά, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν και πολλές προ-
ειδοποιήσεις για την τιμωρία που θα έρθει ως αποτέλεσμα της πα-
ρακοής. Σε μεγάλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως μετά τη 
διαθήκη με το Ισραήλ στο Σινά, ο Θεός προειδοποιεί τους Ισραηλί-
τες για τις συνέπειες της ανυπακοής τους. «Εάν όμως δεν υπακού-
ητε εις την φωνήν του Κυρίου, αλλά στασιάζητε εναντίον της προ-
σταγής του Κυρίου, τότε η χειρ του Κυρίου θέλει είσθαι εναντίον 
σας, καθώς εστάθη εναντίον των πατέρων σας» (Α’ Σαμ. 12/ιβ’ 15). 
Διαβάστε Αρ. 16/ις’ 1-33. Τι μας διδάσκει αυτό το περιστατικό για 
το γεγονός της Θεϊκής τιμωρίας; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Δεδομένου του πώς θανατώθηκαν οι αποστάτες δεν χωρά αμφιβο-
λία πως αυτό το περιστατικό έχει να κάνει με το ότι «η αμαρτία 
φέρνει τη δική της τιμωρία». Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι 
με την Θεϊκή τιμωρία για την αμαρτία και την αποστασία τους. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση βλέπουμε υπερφυσική εκδήλωση της δύνα-
μης του Θεού μιας και οι νόμοι της φύσης φαίνεται να αλλάζουν. 
«Εάν όμως ο Κύριος κάμη θαύμα, και ανοίξη η γη το στόμα αυτής 
και καταπίη αυτούς και πάντα τα αυτών και καταβώσι ζώντες εις 
τον άδην, τότε θέλετε γνωρίσει ότι παρώξυναν οι άνθρωποι ούτοι 
τον Κύριον» (Αρ. 16/ς’ 30). Το ρήμα «κάμη» εδώ έχει την ίδια ρίζα 
με το ρήμα «εποίησεν» στη Γέν. 1/α’ 1. Ο Κύριος ήθελε να γνωρί-
ζουν όλοι ότι Εκείνος απέδωσε την τιμωρία στους αποστάτες. 



 
53

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 
 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
 

Σίγουρα η μεγαλύτερη και εντονότερη εκδήλωση της Θεϊκής κρίσης 
θα γίνει στο τέλος όταν οι ασεβείς θα καταστραφούν, και όπως λέει 
η Αγία Γραφή «ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος» (Αποκ. 20/κ’ 14). 
Αυτός δεν είναι ο θάνατος στον οποίο υπόκεινται όλοι οι απόγονοι 
του Αδάμ. Αυτός είναι ο θάνατος από τον οποίο ο δεύτερος Αδάμ, 
ο Ιησούς Χριστός, θα ελευθερώσει τους δίκαιους στο τέλος του κό-
σμου (Α’ Κορ. 15/ιε’ 26). Ο δεύτερος θάνατος, όπως και κάποιες 
άλλες τιμωρίες που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η άμεση 
τιμωρία του Θεού στους αμαρτωλούς που δεν έχουν μετανοήσει 
και δεν έχουν λάβει την σωτηρία μέσω του Χριστού. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 5-7. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για την 
κατάληξη των ασεβών; 
…………………………………………………………………………….. 
«Ο Θεός ρίχνει φωτιά από τον ουρανό. Η γη διαλύεται. Κρυμμένα 
στα σπλάχνα της, τα όπλα της γης βγαίνουν στην επιφάνεια. Γιγα-
ντιαίες, καταναλωτικές φλόγες ξεχύνονται από κάθε ορθάνοιχτο 
χάσμα. Και αυτά τα βράχια ακόμη φλέγονται… Η επιφάνεια της γης 
μοιάζει με λιωμένο μέταλλο – μία απέραντη κοχλάζουσα λίμνη φω-
τιάς. Αυτή είναι η ώρα της κρίσης και του εξολοθρεμού  των ασε-
βών ανθρώπων. Είναι η ‘ημέρα της εκδικήσεως του Κυρίου, ενιαυ-
τός ανταποδόσεων διά την κρίσιν της Σιών.’ (Ησ. 34/λδ’ 8.)» Ε. 
Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 802. 
Μπορεί η τιμωρία να έρχεται ως συνέπεια της αμαρτίας, σίγουρα 
όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Ίδιος ο Θεός φέρνει την τι-
μωρία για την αμαρτία, όπως ισχυρίζονταν και οι φίλοι του Ιώβ. Οι 
συμφορές αυτού του κόσμου είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, ω-
στόσο δεν είναι όλες οι συμφορές Θεϊκή τιμωρία. Αυτό σίγουρα δεν 
ίσχυε στην περίπτωση του Ιώβ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. 
Το γεγονός είναι πως όλοι εμπλεκόμαστε στη Μεγάλη Διαμάχη και 
ότι υπάρχει ένας εχθρός που θέλει το κακό μας. Το αισιόδοξο είναι 
ότι ο Θεός είναι εδώ για εμάς. Όποιες κι αν είναι οι δοκιμασίες που 
αντιμετωπίζουμε, και όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμά τους, είμαστε 
βέβαιοι για την αγάπη του Θεού, μία αγάπη τόσο μεγάλη που ο 
Ιησούς σταυρώθηκε για εμάς, μία πράξη που από μόνη της υπό-
σχεται το τέλος κάθε θλίψης.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η θλίψη κάποιου 
είναι αποτέλεσμα Θεϊκής τιμωρίας; Εάν δεν είμαστε σίγουροι, τότε 
τι μπορούμε να κάνουμε για το πρόσωπο που θλίβεται, ή για τη 
δική μας θλίψη; 
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Παρασκευή 11 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:17’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Όπως ήδη αναφέραμε, αυτήν την τριμηνία είναι σημαντικό να θέ-
σουμε τον εαυτό μας στη θέση των χαρακτήρων της ιστορίας, ε-
πειδή έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα και τις 
πράξεις τους. Δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν όπως εμείς τη μάχη 
που εξελισσόταν στο παρασκήνιο, κι έτσι έγιναν επικριτικοί ενώ δεν 
ήταν καν σε θέση να κρίνουν. 
«Είναι φυσικό να νομίζουμε πως οι μεγάλες καταστροφές είναι α-
ποτέλεσμα μεγάλων εγκλημάτων και τρομερών αμαρτιών, όμως 
πολλές φορές ως άνθρωποι σφάλλουμε στις κρίσεις που κάνουμε. 
Το καλό και το κακό έχουν αναμιχθεί και συμφορές συμβαίνουν σε 
όλους. Ορισμένες φορές οι άνθρωποι ξεφεύγουν από την προστα-
σία του Θεού, και ο Σατανάς τους επιτίθεται. Ο Ιώβ είχε πληχθεί και 
οι φίλοι του θέλησαν να τον πείσουν πως ήταν καταδικασμένος και 
η θλίψη του ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Παρουσίασαν την κα-
τάστασή του σαν να ήταν κάποιος τρομερά αμαρτωλός, όμως ο 
Κύριος τούς επίπληξε για την κρίση τους στον πιστό Του δούλο.» 
Ε. Χουάιτ, SDA Bible Commentary, τομ. 3, σ. 1140. 
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς προσεγγίζουμε το όλο θέ-
μα της θλίψης. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που είναι πιο εύκολο να 
το κατανοήσουμε. Κάποιος που καπνίζει παθαίνει καρκίνο του 
πνεύμονα, πόσο πιο κατανοητό! Τι γίνεται όμως με εκείνους που 
καπνίζουν όλη τους τη ζωή και δεν παθαίνουν τίποτα; Ο Θεός τι-
μωρεί τον έναν και όχι τους άλλους; Εν τέλει, όπως οι τρεις φίλοι, 
δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί έρχονται οι συμφορές. Υπό μία έν-
νοια δεν έχει και τόση σημασία. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι 
ο τρόπος που ανταποκρινόμαστε σ’ αυτές. Αυτό είναι το σημείο 
στο οποίο οι τρεις άνδρες έσφαλλαν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Αυτοί οι άνδρες δεν μπορούσαν να καταλάβουν όλα αυτά που 
συνέβησαν στη θλίψη του Ιώβ. Αλλά ούτε κι εμείς μπορούμε να 
καταλάβουμε όλους τους λόγους για την ανθρώπινη θλίψη. Πώς 
αυτή η συνειδητοποίηση θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο συμπονε-
τικοί προς αυτούς που θλίβονται;  
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12 Νοεμβρίου – 18 Νοεμβρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 

8. ΑΘΩΟ ΑΙΜΑ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Είναι δε η πίστις, ελπιζομένων πεποίθησις, 
βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.» Εβραίους 11/ια’ 1. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 10/ι’, Ησ. 
53/νγ’ 6, Ρωμ. 3/γ’ 10-20, Ιώβ 15/ιε’ 14-16, Ιώβ 1/α’ 18-20, Ματθ. 
6/ς’ 34. 
 
Ο Αλγερινός συγγραφέας Albert Camus διαπραγματευόταν με το 
θέμα της ανθρώπινης θλίψης. Στο βιβλίο του, The Plague, χρησι-
μοποίησε μία πληγή ως μεταφορά για τις αρρώστιες που φέρνουν 
πόνο και θλίψη στην ανθρωπότητα. Περιγράφει μία σκηνή στην 
οποία ένα μικρό αγόρι προσβεβλημένο από βουβωνική πανώλη 
έχει έναν οδυνηρό θάνατο. Ο ιερέας που είναι μπροστά, λέει στον 
γιατρό: «Αυτές οι καταστάσεις είναι αποτροπιαστικές επειδή δεν 
μπορούν να γίνουν κατανοητές. Ίσως όμως πρέπει να αγαπήσου-
με αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.» Ο γιατρός θυμω-
μένος απαντάει: «Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχω διαφορετική 
άποψη για την αγάπη. Και μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω δεν θα 
αγαπήσω μία κατάσταση που επιτρέπει τον μαρτυρικό θάνατο 
παιδιών.» Albert Camus, The Plague, σ. 218. 
Αυτή η σκηνή αντικατοπτρίζει αυτά που είδαμε στον Ιώβ: άμεσες 
και αστήρικτες απαντήσεις σε κάτι που η λύση του δεν είναι απλή. 
Ο Ιώβ ήξερε, όπως ο γιατρός της παραπάνω ιστορίας, ότι οι απα-
ντήσεις που δόθηκαν δεν ταίριαζαν με την πραγματικότητα. Και 
αυτή είναι η πρόκληση: Πώς μπορούμε να βρούμε λογικές απα-
ντήσεις σε κάτι που δείχνει παράλογο;  



 
56

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 
 

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΒ 
 
Ο Ελιφάς, ο Βιλδάδ, και ο Σωφάρ είχαν δίκιο σε ένα σημείο: ο Θεός 
τιμωρεί το κακό. Στην περίπτωση όμως του Ιώβ δεν υπήρχε τιμω-
ρία. Ο Θεός δεν τον τιμωρούσε για τις αμαρτίες του, όπως έκανε με 
τον Κορέ, τον Δαθάν, και τον Αβειράμ. Ούτε θέριζε ο Ιώβ αυτά που 
έσπειρε, όπως γίνεται συνήθως. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος άνθρωπος, 
κάτι που μας το λέει ο ίδιος ο Θεός (Ιώβ 1/α’ 8), και όλα αυτά δεν 
τα άξιζε, και το γνώριζε. Γι’ αυτό και το παράπονο του είναι έντονο 
και πικρό.  
Διαβάστε Ιώβ 10/ι’. Τι λέει εδώ στον Θεό, και γιατί είναι λογικό, βά-
ση της κατάστασής του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σε στιγμές μεγάλης τραγωδίας και οι πιστοί δεν λένε παρόμοια λό-
για; Γιατί, με δημιούργησες; Ή, Γιατί μου το κάνεις αυτό; Καλύτερα 
να μην είχα γεννηθεί. 
Επειδή ήταν πιστός στον Θεό, ο Ιώβ δυσκολεύεται να κατανοήσει 
κάποια πράγματα. Φώναξε σ’ Εκείνον: «Ενώ εξεύρεις ότι δεν ησέ-
βησα· και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ των χειρών σου» (Ιώβ 10/ι’ 
7). 
Αντίθετα από τα λόγια των φίλων του, ο Ιώβ δεν υπέφερε εξαιτίας 
των αμαρτιών του. Υπέφερε επειδή ήταν πιστός και αυτό το βλέ-
πουμε καθαρά στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου. Ο Ιώβ όμως 
δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό, αλλά κι αν το γνώριζε η πικρία και 
η σύγχυσή του θα ήταν μεγαλύτερη.  
Όσο μοναδική κι αν ήταν η περίπτωση του Ιώβ, αφορά το γενικό-
τερο ζήτημα της θλίψης, ιδιαίτερα όταν η θλίψη μοιάζει άδικη. 
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορείτε να πείτε σε κάποιον που πιστεύει ότι υποφέ-
ρει άδικα; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 
 

ΑΘΩΟ ΑΙΜΑ; 
 

Συχνά ακούμε να λένε πόσο υποφέρουν οι «αθώοι». Η Αγία Γραφή 
μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση «αίμα αθώον» (Ησ. 59/νθ’ 7, Ιερ. 
22/κβ’ 17, Ιωήλ 3/γ’ 19), στα πλαίσια της επίθεσης, του φόνου ή 
όταν συμβαίνει στους ανθρώπους κάτι που δεν το αξίζουν. Εάν 
ερμηνεύσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο την φράση «αίμα αθώον», 
τότε, ο κόσμος μας είναι γεμάτος παραδείγματα. 
Από την άλλη, όταν η Αγία Γραφή μάς μιλάει για την αμαρτωλή 
κατάσταση και διαφθορά του ανθρώπου, γεννάται εύλογα το ερώ-
τημα: Εφόσον όλοι είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε παραβεί το νόμο 
του Θεού, τότε ποιος είναι πραγματικά αθώος; Κι όπως είπε κά-
ποιος, «Το πιστοποιητικό της γέννησής σου είναι απόδειξη της ε-
νοχής σου.» 
Παρά τις συζητήσεις μεταξύ θεολόγων και σχολιαστών ανά τους 
αιώνες όσον αφορά τη σχέση ανθρώπου και αμαρτίας, η Αγία 
Γραφή είναι ξεκάθαρη στο ότι η αμαρτία έχει επηρεάσει όλους τους 
ανθρώπους. Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν υποστηρίζεται η 
άποψη πως ο άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Αντίθετα, στην Καινή 
Διαθήκη διευρύνονται εκτενέστερα τα γραπτά της Παλαιάς Διαθή-
κης για το θέμα. 
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την πραγματικότητα της 
αμαρτίας; Α’ Βασ. 8/η’ 46, Ψαλμ. 51/να’ 5, Παρ. 20/κ’ 9, Ησ. 53/νγ’ 
6, Ρωμ. 3/γ’ 10-20. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Παρά την ξεκάθαρη μαρτυρία των Γραφών, οποιοσδήποτε που 
έχει γνωρίσει τον Κύριο προσωπικά και έχει δει την καλοσύνη και 
την αγιοσύνη Του, γνωρίζει την αμαρτωλή κατάσταση του ανθρώ-
που. Υπό αυτήν την έννοια, ποιος είναι πραγματικά «αθώος»; 
Από την άλλη, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ο Ιώβ ήταν αμαρτω-
λός, και υπό αυτήν την έννοια δεν ήταν αθώος, όπως και τα παιδιά 
του δεν ήταν αθώα. Τι έκαναν όμως για να αξίζουν αυτές τις συμ-
φορές; Αυτή δεν είναι η απόλυτη ερώτηση όσον αφορά την αν-
θρώπινη θλίψη; Σε αντίθεση με τα «προπύργια χώματος»  των 
φίλων του (Ιώβ 13/ιγ’ 12), ο Ιώβ ήξερε πως δεν άξιζε όλα αυτά που 
του συνέβησαν. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορεί η εμπειρία να γνωρίσουμε τον Θεό και την 
αγιοσύνη Του να μας βοηθήσει να δούμε την απόλυτη ανάγκη μας 
για τον Σταυρό; 
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Τρίτη 15 Νοεμβρίου 
 

ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
 
Διαβάστε Ιώβ 15/ιε’ 14-16. Ποια αλήθεια παρουσιάζει ο Ελιφάς 
στον Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
Για μία ακόμη φορά ο Ελιφάς λέει την αλήθεια (όπως έκαναν και οι 
υπόλοιποι), όσον αφορά την αμαρτωλή κατάσταση όλης της αν-
θρωπότητας. Η αμαρτία είναι γεγονός στην επίγεια ζωή, το ίδιο και 
η θλίψη που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και αναμφίβολα ο 
Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει την θλίψη για να μας διδάξει ση-
μαντικά μαθήματα. «Ανέκαθεν ο Θεός δοκίμαζε τα τέκνα Του στο 
καμίνι της οδύνης. Στου καμινιού τη θέρμανση αποχωρίζεται η 
σκουριά από το πραγματικό χρυσάφι του χριστιανικού χαρακτήρα» 
Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 106. 
Υπάρχει, ωστόσο, ένα βαθύτερο πρόβλημα με την θλίψη. Τι γίνεται 
όταν δεν βλέπουμε να βγαίνει κάποιο καλό από αυτήν; Τι γίνεται με 
τη θλίψη εκείνων που δεν καθαρίζει τη σκουριά από το χρυσάφι 
του χαρακτήρα γιατί πεθαίνουν αμέσως; Τι γίνεται με εκείνους που 
υποφέρουν χωρίς να ξέρουν τον αληθινό Θεό ή οτιδήποτε γι’ Αυ-
τόν; Τι γίνεται με εκείνους που η θλίψη τούς φέρνει πικρία, θυμό 
και αγανάκτηση ενάντια στον Θεό; Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε 
αυτά τα παραδείγματα ή να τα βάλουμε στο ίδιο πλαίσιο γιατί έτσι 
θα κάνουμε το ίδιο λάθος με τους κατήγορους του Ιώβ. Επίσης, τι 
καλό προκύπτει από τον θάνατο των ζώων που καίγονται στις 
πυρκαγιές των δασών; Ή από τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων 
εξαιτίας φυσικών καταστροφών ή πολέμων; Τι μπορεί να διδάχτη-
καν όταν χάνονται; Κάποιος επίσης θα μπορούσε να αναρωτηθεί, 
όχι μόνο για τα δέκα παιδιά του Ιώβ αλλά και για τους δούλους του 
που σκοτώθηκαν «εν στόματι μαχαίρας» (Ιώβ 1/α’ 15,17) ή εκεί-
νους που φωτιά από τον ουρανό «κατέφαγεν αυτούς» (Ιώβ 1/α’ 
16). Όποιο κι αν ήταν το μάθημα που θα έπαιρνε ο Ιώβ και οι κα-
τήγοροί του, και ανεξάρτητα από την ήττα που θα είχε ο Σατανάς 
εξαιτίας της πιστότητας του Ιώβ, ο θάνατός τους δεν φαίνεται να 
ήταν δίκαιος. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά δεν είναι δίκαια και σω-
στά. Σήμερα αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις. Παιδιά να 
πεθαίνουν από καρκίνο, κοπέλες να βιάζονται, μητέρες να σκοτώ-
νονται σε τροχαία, και χιλιάδες άνθρωποι να πεθαίνουν σε σει-
σμούς. Κανένα από τα παραπάνω περιστατικά δεν είναι δίκαιο. 
Ήταν όλοι τους ένοχοι για κάτι; Εάν όχι, τότε ο θάνατός τους δεν 
ήταν δίκαιος. Αυτές είναι οι δύσκολες ερωτήσεις. 
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Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
 

«ΑΡΚΕΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ…» 
 

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και σκεφτείτε ποια ήταν η κατάληξη 
όσων αναφέρονται σ’ αυτά. Πόσο σκληρή ήταν η ζωή μαζί τους; 
Ιώβ 1/α’ 18-20……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Γέν. 4/δ’ 8………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Έξ. 12/ιβ’ 29,30…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Β’ Σαμ. 11/ια’ 17…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Ιερ. 38/λη’ 6………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Ματθ. 14/ιδ’ 10…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Εβρ. 11/ια’ 35-38………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Η Αγία Γραφή επιβεβαιώνει ότι σ’ αυτόν τον έκπτωτο κόσμο το κα-
κό και η θλίψη είναι υπαρκτά. Μόνο εάν διαβάσει κάποιος επιφα-
νειακά και αποσπασματικά τον Λόγο του Θεού θα βγάλει το συ-
μπέρασμα πως η ζωή στη γη θα είναι καλή και δίκαιη για τους πι-
στούς. Είναι αλήθεια πως η πιστότητα φέρνει σπουδαίες ανταμοι-
βές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι προστατεύει τον πιστό απόλυτα 
από την θλίψη και τον πόνο. Στην Επί του Όρους Ομιλία, ο Ιησούς 
εξήγησε πως πρέπει να εμπιστευόμαστε πλήρως τον Θεό και να 
μην ανησυχούμε για την πόση, την βρώση και την ένδυσή μας. Με 
παραδείγματα από τη φύση μας διαβεβαίωσε για τους λόγους που 
έχουμε να εμπιστευόμαστε την καλοσύνη του Θεού για την κάλυψη 
των αναγκών μας. Στο Ματθ. 6/ς’ 34, διαβάζουμε τα πολύ γνωστά 
λόγια: «Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον 
θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν 
αυτής». Προσέξτε τη φράση, «αρκετόν είναι εις την ημέραν το κα-
κόν αυτής». Ο Ιησούς δεν αρνήθηκε την παρουσία του κακού στη 
ζωή μας, και μάλιστα σε καθημερινή βάση. Ως Κύριος, γνώριζε για 
το κακό στον κόσμο, το οποίο και εμείς γνωρίσαμε αρκετά. 
ΣΚΕΨΗ: Και ποιος δεν έχει γευθεί πόσο πικρή και άδικη είναι η 
ζωή; Πώς μπορεί να μας βοηθήσει και να μας ενθαρρύνει το γεγο-
νός ότι ο Ιησούς αναγνωρίζει την ύπαρξη του κακού; 
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Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 
 
Διαβάστε Παρ. 3/γ’ 5. Ποιο σημαντικό μήνυμα έχει για εμάς αυτό το 
εδάφιο στα πλαίσια της μελέτης μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
Αν και ακραία, η περίπτωση του Ιώβ αντιπροσωπεύει την οδυνηρή 
πραγματικότητα της ανθρώπινης θλίψης στον έκπτωτο κόσμο μας. 
Φυσικά, δεν χρειαζόμαστε την ιστορία του Ιώβ ή κάποια άλλη ιστο-
ρία από την Αγία Γραφή για να δούμε αυτήν την πραγματικότητα. Η 
θλίψη υπάρχει παντού, και ως ένα σημείο τη ζούμε. «Άνθρωπος 
γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής· α-
ναβλαστάνει ως άνθος και κόπτεται· φεύγει ως σκιά και δεν διαμέ-
νει» (Ιώβ 14/ιδ’ 1,2). Έτσι, το ερώτημα που παραμένει είναι: Πώς 
αντιμετωπίζουμε την θλίψη που φαίνεται να μην έχει κάποιο σκοπό 
και καταλήγει στο χαμό αθώου αίματος;  
Όπως είδαμε στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ, και 
όπως βλέπουμε και αλλού στην Αγία Γραφή, ο Σατανάς είναι υ-
παρκτός και ευθύνεται για όλη την θλίψη. Στο 2ο μάθημα, είδαμε 
πως η Μεγάλη Διαμάχη μας βοηθάει να κατανοήσουμε την ύπαρξη 
του κακού στον κόσμο μας. Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο κάποιες 
φορές να καταλάβουμε το γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. 
Πολλές φορές δεν υπάρχει εξήγηση. Τότε είναι που πρέπει να δεί-
ξουμε εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού. Πρέπει να μάθουμε 
να εμπιστευόμαστε τον Θεό, ακόμη και όταν οι απαντήσεις δεν εί-
ναι εμφανείς, και όταν δεν βλέπουμε κανένα καλό να βγαίνει από 
το κακό και την θλίψη που βιώνουμε.  
ΣΚΕΨΗ: Στην Εβρ. 11/ια’ 1 διαβάζουμε: «Είναι δε η πίστις ελπιζο-
μένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων». Πώς 
μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό μ’ αυτά που βλέπουμε, για 
όσα δεν μπορούμε να δούμε; Πώς έμαθε ο Ιώβ να το κάνει αυτό 
και πώς μπορούμε να μάθουμε κι εμείς να το κάνουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Παρασκευή 18 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:12’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
Σίγουρα, δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε στο πρόβλημα της αν-
θρώπινης θλίψης. Το βιβλίο του Ιώβ ανοίγει την κουρτίνα και μας 
παρουσιάζει την ευρύτερη εικόνα, παρόλα αυτά εξακολουθεί να 
έχει κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Υπάρχει ωστόσο μία σημαντι-
κή διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που αγωνίζονται χωρίς τον Θεό 
να βρουν απαντήσεις στο θέμα της θλίψης, και σε εκείνους που 
αγωνίζονται με τον Θεό. Είναι αλήθεια πως το πρόβλημα του πό-
νου και της θλίψης γίνεται ακόμη πιο οδυνηρό όταν πιστεύεις στην 
ύπαρξη του Θεού, εξαιτίας των αναπάντητων ερωτημάτων μπρο-
στά στο πόνο και το κακό.  
Από την άλλη, έχουμε αυτό που οι αθεϊστές δεν έχουν, την προο-
πτική για απαντήσεις και λύσεις. Έχουμε την ελπίδα ότι «θέλει εξα-
λείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνα-
τος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος 
δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκ. 
21/κα’ 4). Ακόμη κι αν κάποιος δεν πιστεύει σ’ αυτήν την υπόσχεση 
ή σε άλλες της Αγίας Γραφής, οφείλει να παραδεχτεί ότι η ζωή θα 
ήταν πολύ καλύτερη μ’ αυτήν την ελπίδα σε αντίθεση με την προο-
πτική μιας ανώφελης ζωής γεμάτη δυσκολίες και στεναχώριες.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ορισμένοι λένε, «Είναι αλήθεια πως υπάρχει το κακό στον κό-
σμο, αλλά υπάρχει και το καλό που ισορροπεί την κατάσταση.» 
Όσον αφορά αυτήν την άποψη, γεννάται το ερώτημα, Πώς ξέρουμε 
ότι το καλό ισορροπεί το κακό; 
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19 Νοεμβρίου – 25 Νοεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

9.  ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αυτός μάλιστα θέλει είσθαι η σωτηρία μου· 
διότι δεν θέλει ελθεί ενώπιον αυτού υποκριτής» Ιώβ 13/ιγ’ 16. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Παρ. 17/ιζ’ 28, 
Ιώβ 13/ιγ’ 1-15, Ιακ. 2/β’ 20-22, Α’ Κορ. 15/ιε’ 11-20, Α’ Πέτρ. 1/α’ 
18-20, Γέν. 22/κβ’ 8. 
 
«Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο,» γράφει ο δοκιμιογράφος William 
Hazlitt, «που γελάει και κλαίει, γιατί είναι το μόνο ζώο που ξέρει τη 
διαφορά ανάμεσα στο πώς είναι τα πράγματα και στο πώς θα έ-
πρεπε να είναι.» 
Τα πράγματα σίγουρα δεν είναι όπως θα έπρεπε. Ωστόσο, για έ-
ναν Χριστιανό που ζει με την υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας, 
υπάρχει μία μεγάλη ελπίδα για το πώς θα γίνουν τα πράγματα (Β’ 
Πέτρ. 3/γ’ 13). Θα γίνουν τόσο υπέροχα που εμείς με τον σκοτι-
σμένο από την αμαρτία νου (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 12) μετά βίας μπορούμε 
να φανταστούμε. Ο κόσμος έχει χάσει αυτή την ελπίδα εδώ και πο-
λύ καιρό.  
Αυτήν την εβδομάδα, καθώς θα συνεχίσουμε την έρευνα πάνω στο 
θέμα της θλίψης στο βιβλίο του Ιώβ, θα δούμε ότι παρά τις άδικες 
συμφορές που τον βρήκαν, ο Ιώβ μπόρεσε να πει ελπιδοφόρα λό-
για. 
Ποια ήταν αυτή η ελπίδα, και τι μας λέει σχετικά με το πού να ελπί-
ζουμε; 
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Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
 

«ΕΦΕΥΡΕΤΑΙ ΨΕΥΔΟΥΣ» 
Παροιμίες 17/ιζ’ 28 

 
Ο Ιώβ σίγουρα δεν καθόταν μέσα στην θλίψη του να ακούει τις κα-
τηγορίες των φίλων του. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο μέρος του βι-
βλίου ασχολείται με την αντεπίθεσή του σ’ αυτό που ξέρει ότι είναι 
σωστό, αναμιγμένο με λάθος. Όπως είδαμε αυτοί οι άνδρες δεν 
έδειχναν έλεος ούτε συμπάθεια και ισχυρίζονταν πως εκπροσω-
πούσαν τον Θεό. Για όσα συνέβησαν στον Ιώβ, ισχυρίζονταν πως 
του άξιζαν, αυτά και ακόμη περισσότερα!. 
Διαβάστε Ιώβ 13/ιγ’ 1-14. Τι τακτική εφαρμόζει εδώ ο Ιώβ καθώς 
απαντάει στις κατηγορίες που του εξαπέλυσαν; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Στο 2

ο

 κεφάλαιο είδαμε πως όταν οι φίλοι του Ιώβ τον επισκέφθη-
καν, για επτά ημέρες κάθονταν απλώς εκεί χωρίς να πουν τίποτα. 
Σύμφωνα με τα λόγια που ξεστόμισαν αργότερα, αυτό ήταν το κα-
λύτερο. Σίγουρα αυτό θα σκέφθηκε και ο Ιώβ. Αξιοσημείωτο είναι 
πως ο Ιώβ λέει ότι αυτοί οι άνδρες δεν ψεύδονταν απλώς, αλλά 
είπαν ψέματα και για τον Θεό. (Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, 
δεδομένου του τι συνέβη στο τέλος του βιβλίου – δείτε Ιώβ 42/μβ’ 
7). Σίγουρα, η σιωπή είναι καλύτερη από το να λες πράγματα που 
δεν είναι σωστά. Αλλά το να πεις πράγματα για τον Θεό που δεν 
είναι σωστά, είναι ακόμη χειρότερο. Η ειρωνεία είναι ότι αυτοί οι 
άνδρες νόμιζαν πως υπερασπίζονταν τον Θεό και τον χαρακτήρα 
Του ενάντια στα πικρά σχόλια του Ιώβ γι’ αυτά που του συνέβη-
σαν. Παρότι ο Ιώβ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί του συνέβη-
σαν όλα αυτά, ήξερε ότι αυτοί οι άνδρες ήταν «εφευρέται ψεύδους» 
(Ιώβ 13/ιγ’ 4). 
ΣΚΕΨΗ: Πολλές φορές είπαμε πράγματα που δεν ήταν σωστά και 
δεν έπρεπε να τα ξεστομίσουμε; Πώς μπορεί αυτή η εμπειρία να 
μας βοηθήσει να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη; 
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Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 
 

«ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟΝΗ» 
 

Στην αρχή της τριμηνίας μελετήσαμε το τέλος του βιβλίου και είδα-
με πως όλα πήγαν καλά για τον Ιώβ. Είδαμε πως παρά τη μεγάλη 
θλίψη του ο Ιώβ είχε κάτι για το οποίο να ελπίζει. Γνωρίζοντας το 
τέλος βλέπουμε πως είχε περισσότερα πράγματα να ελπίζει από 
όσα φανταζόταν εκείνη τη στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά του σκο-
τώθηκαν, η περιουσία του χάθηκε και η υγεία του καταστράφηκε, ο 
Ιώβ δεν ήξερε πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Το μόνο που 
ήξερε ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Την ίδια στιγμή, μέσα 
στους θρήνους και την επιθυμία του να μην είχε γεννηθεί, ο Ιώβ 
εξέφρασε την ελπίδα του στον Θεό παρότι πίστευε ότι του είχε 
φερθεί πολύ άδικα. 
Διαβάστε Ιώβ 13/ιγ’ 15. Τι ελπίδα δίνεται σ’ αυτό το εδάφιο; Τι λέει 
εδώ ο Ιώβ; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
«Και αν με θανατόνη, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν». Τι υπέροχη εκ-
δήλωση πίστης! Παρά τα όσα του συνέβησαν, ο Ιώβ ήξερε πως το 
μόνο που του είχε απομείνει ήταν ο θάνατος τον οποίο ο Θεός θα 
έφερνε, και παρόλα αυτά, δήλωσε πως και στο θάνατο η εμπιστο-
σύνη του θα ήταν στον Κύριο. 
«Ο πλούτος της χάρης του Χριστού πρέπει να είναι πάντα στο νου 
μας. Φυλάξτε σαν θησαυρό τα μαθήματα που η αγάπη Του μας 
παρέχει. Είθε η πίστη σας να είναι σαν του Ιώβ για να πείτε, ‘Και αν 
με θανατόνη, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν.’ Στηριχθείτε στις υπο-
σχέσεις του Ουράνιου Πατέρα και θυμηθείτε ό,τι έχει κάνει σε σας 
και στους δούλους Του, γιατί τα ‘πάντα συνεργούσι προς το αγα-
θόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν’.» Ε. Χουάιτ, The Advent Review 
and Sabbath Herald, 20 Οκτωβρίου 1910. 
Ανθρωπίνως, ο Ιώβ δεν είχε κανένα λόγο να ελπίζει σε κάτι. Το 
θέμα όμως είναι πως ο Ιώβ δεν ενεργούσε με την ανθρώπινη αντί-
ληψη, αλλά έκανε αυτήν την θαυμάσια δήλωση πίστης και ελπίδας 
δείχνοντας εμπιστοσύνη στον Θεό. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπόρεσε ο Ιώβ να διατηρήσει την πίστη του στον 
Θεό παρά τα όσα του συνέβησαν; Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 1 και Ιακ. 2/β’ 
20-22. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για τη σπουδαιότητα της πίστης 
και της υπακοής στην Χριστιανική μας ζωή;  
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Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
 

ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 
 
Διαβάστε Ιώβ 13/ιγ’ 16. Πώς αυτό το εδάφιο επιβεβαιώνει ότι ο Ιώβ 
είχε ελπίδα, και ότι η ελπίδα του ήταν στον Θεό; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Ακόμη κι αν πέθαινε, ακόμη κι αν ο Θεός τον θανάτωνε, ο Ιώβ εξα-
κολουθούσε να εμπιστεύεται τον Θεό. Μπορεί να είναι μία παράξε-
νη αντίθεση, ωστόσο είναι απόλυτα κατανοητή. Άλλωστε η σωτη-
ρία δεν είναι απελευθέρωση από τον θάνατο; Και ο θάνατος, του-
λάχιστον για τους σωσμένους, δεν είναι μία σύντομη στιγμή ανά-
παυσης, ένας ύπνος που τον διαδέχεται η ανάσταση για αιώνια 
ζωή; Η ελπίδα της ανάστασης για αιώνια ζωή, δεν είναι η μεγαλύ-
τερη ελπίδα των παιδιών του Θεού; Αυτή ήταν και η ελπίδα του 
Ιώβ. 
Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 11-20. Τι ελπίδα μας προσφέρεται; Γιατί 
χωρίς αυτήν την ελπίδα, δεν μπορούμε να έχουμε καθόλου ελπίδα; 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μετά από αυτήν την έντονη πίστη στην σωτηρία, ο Ιώβ λέει «διότι 
δεν θέλει ελθεί ενώπιον αυτού υποκριτής». Η εβραϊκή ρίζα για την 
λέξη υποκριτής έχει πολύ αρνητική έννοια. Ο Ιώβ ήξερε πως η σω-
τηρία του βρίσκεται μόνο στον Θεό, σε μία ζωή υποταγμένη σ’ Αυ-
τόν. Γι’ αυτόν τον λόγο ο υποκριτής δεν έχει αυτήν την ελπίδα. Ο 
Ιώβ ισχυρίζεται πως κατανοεί την «διαβεβαίωση της σωτηρίας». 
Παρότι πρόσφερε με πίστη τις θυσίες περί αμαρτίας, δεν ξέρουμε 
ωστόσο κατά πόσο κατανοούσε τη σημασία αυτών των θυσιών. Οι 
πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου που έζησαν πριν το Σταυρό (όπως ο 
Ιώβ), σίγουρα δεν είχαν κατανοήσει πλήρως τη σωτηρία όπως ε-
μείς. Παρόλα αυτά, ο Ιώβ γνώριζε πως η ελπίδα του για σωτηρία 
μπορεί να βρεθεί μόνο στον Κύριο, και ότι οι θυσίες έδειχναν τον 
τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί η σωτηρία. 
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Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
 

ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

Ποιος από εμάς, μετά από όσα πέρασε ο Ιώβ, θα εξέφραζε τέτοια 
ελπιδοφόρα λόγια; Τα λόγια του μαρτυρούν την πίστη και την υπα-
κοή του. Ο Ιώβ είχε ελπίδα γιατί υπηρετούσε τον Θεό της ελπίδας. 
Ακόμη και στις φρικτές ιστορίες της αμαρτωλής ανθρωπότητας, 
από την Πτώση στην Εδέμ (Γέν. 3/γ’) μέχρι το τέλος και την πτώση 
της Βαβυλώνας (Αποκ. 14/ιδ’ 8), η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο γε-
μάτο ελπίδα, με όραμα για κάτι πέρα από αυτό που ο κόσμος 
προσφέρει.  
«Ο Πατέρας εμπιστεύθηκε τον κόσμο στο Χριστό και μέσο του 
Χριστού έρχεται κάθε ευλογία του Πατέρα στην αμαρτωλή ανθρω-
πότητα. Ο Χριστός ήταν Λυτρωτής τόσο πριν όσο και μετά την εν-
σάρκωσή Του. Από τη στιγμή που εμφανίσθηκε η αμαρτία, πα-
ρουσιάσθηκε και ο Σωτήρας.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 180. Και ποιος 
άλλος μπορεί να είναι ο Σωτήρας μας εκτός από την Πηγή της ελ-
πίδας μας; 
Πώς αυτά τα εδάφια επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπέροχη δή-
λωση της αδ. Χουάιτ; Εφεσ. 1/α’ 4, Τίτον 1/α’ 2, Β’ Τιμ. 1/α’ 8,9, Α’ 
Πέτρ. 1/α’ 18-20. 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά τα εδάφια μας διδάσκουν την θαυμάσια αλήθεια ότι ο Πάνσο-
φος Θεός ήξερε πριν τη δημιουργία του κόσμου ότι ο άνθρωπος θα 
έπεφτε στην αμαρτία. Στη Β’ Τιμ. 1/α’ 9 διαβάζουμε «όστις έσωσεν 
ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά 
κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χρι-
στώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων.» Έτσι, η χάρη δεν μας δίνεται 
λόγω των έργων μας, αλλά μας δίνεται μέσω του Ιησού. Ακόμη και 
πριν την ύπαρξή μας, ο Θεός έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να 
δώσει στην ανθρωπότητα την ελπίδα για αιώνια ζωή. Η ελπίδα δεν 
εμφανίστηκε όταν την χρειαστήκαμε, αλλά ήταν έτοιμη για όταν την 
χρειαστούμε. Ως Χριστιανοί έχουμε πολλούς λόγους για να ελπί-
ζουμε. Ζούμε σε ένα σύμπαν δημιουργημένο από τον Θεό που μας 
αγαπάει (Ιωάν. 3/γ’ 16), τον Θεό που μας λύτρωσε (Τίτον 2/β’ 14), 
τον Θεό που ακούει τις προσευχές μας (Ματθ. 6/ς’ 6), τον Θεό που 
μεσιτεύει για εμάς (Εβρ. 7/ζ’ 25), τον Θεό που υπόσχεται να είναι 
πάντοτε μαζί μας (Εβρ. 13/ιγ’ 5), τον Θεό που υπόσχεται να μας 
αναστήσει (Ησ. 26/κς’ 19), και να μας χαρίσει αιώνια ζωή μαζί Του 
(Ιωάν. 14/ιδ’ 2,3). 
ΣΚΕΨΗ: «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι 
υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ' ημών;» (Ρωμ. 8/η’ 31). Πώς μπο-
ρείτε να κάνετε αυτήν την ελπίδα δική σας, ανεξάρτητα από τις δυ-
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σκολίες που αντιμετωπίζετε; 
 
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 
 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Τι ελπίδα βρίσκουμε σ’ αυτά; 
Γέν. 3/γ’ 15……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Γέν. 22/κβ’ 8……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Λευιτ. 17/ιζ’ 11…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ιωάν. 1/α’ 29……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Γαλ. 2/β’ 16………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Φιλιπ. 1/α’ 6………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Α’ Κορ. 10/ι’ 13…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Δαν. 7/ζ’ 22……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Δαν. 12/ιβ’ 1,2……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ματθ. 24/κδ’ 27………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Δαν. 2/β’ 44………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε την εξέλιξη των σκέψεων όπως παρουσιάζονται 
στα παραπάνω εδάφια. Τι μας λένε για την ελπίδα που πρέπει ως 
Χριστιανοί να έχουμε στον Ιησού; 
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Παρασκευή 25 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:08’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη υπέροχα ελπιδοφόρα λόγια. «Ταύτα 
ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω 
θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον» (Ιωάν. 
16/ις’ 33). «Ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της 
συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28/κη’ 20). «Ο Χριστός εξηγόρασεν 
ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών» 
(Γαλ. 3/γ’ 13). «Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον 
εμάκρυνεν αφ' ημών τας ανομίας ημών» (Ψαλμ. 103/ργ’ 12). «Ε-
πειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι 
ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα 
ούτε βάθος ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από 
της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών» (Ρωμ. 
8/η’ 38,39). «Και το τόξον θέλει είσθαι εν τη νεφέλη· και θέλω βλέ-
πει αυτό, διά να ενθυμώμαι την παντοτεινήν διαθήκην την μεταξύ 
Θεού και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός ήτις είναι επί της 
γης» (Γέν. 9/θ’ 16). «Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πα-
τήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού. Διά τούτο ο κόσμος δεν 
γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν» (Α’ Ιωάν. 3/γ’ 1). «Γνω-
ρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός· αυτός έκαμεν ημάς, και ουχί η-
μείς· ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού» 
(Ψαλμ. 100/ρ’ 3). Αυτά τα εδάφια είναι ένα μικρό μόνο δείγμα που 
βρίσκουμε στην Αγία Γραφή για το πώς είναι ο Θεός και τι μας 
προσφέρει. Όλοι οι λόγοι για να έχουμε ελπίδα βρίσκονται στην 
Αγία Γραφή. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποια άλλα εδάφια μπορείτε να σκεφτείτε που σας δίνουν ελπί-
δα και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εσάς; 
2.  Ποιο δόγμα της εκκλησίας βρίσκεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο; 
3.  Μέσα στις προσωπικές δοκιμασίες, τις τραγωδίες, και τις δυ-
σκολίες της ζωής, πώς μπορούμε να χαιρόμαστε με την ελπίδα 
που μας δίνει η Αγία Γραφή; Γιατί είναι τόσο εύκολο να αποθαρ-
ρυνθούμε από τα γεγονότα, παρά την ελπίδα που έχουμε; Τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να έχουμε πάντοτε αυτή την ελπίδα και να 
είμαστε χαρούμενοι; 
4.  «Να έχετε την ελπίδα και την πίστη σας στον Θεό. Να Τον ευ-
χαριστείτε. Να είστε χαρούμενοι και να ελπίζετε στον Χριστό. Εκ-
παιδευτείτε στο να Τον δοξάζετε. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο 
για τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος.» Ε. Χουάιτ, Mind, 
Character, and Personality, τομ. 2, σ. 492. Πώς η δοξολογία μάς 
βοηθάει να διατηρήσουμε την ελπίδα μας στον Κύριο; 
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26 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

10. Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΙΟΥ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλ' όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της 
γης, ούτως αι οδοί μου είναι υψηλότεραι των οδών υμών και αι 
βουλαί μου των βουλών υμών.» Ησαΐας 55/νε’ 9. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 13/ιγ’ 28, 
28/κη’ 28, 32/λβ’ 1-5, 34/λδ’ 10-15, Ιεζ. 28/κη’ 12-17, Ιώβ 1/α’-2/β’ 
10. 
 
Και έτσι συνεχίζεται η λεκτική μάχη μεταξύ του Ιώβ και των τριών 
αυτών ανδρών, όπου κάποιες στιγμές λέγονται πράγματα βαθυ-
στόχαστα, όμορφα και αληθινά. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε 
λόγια του Ιώβ, του Ελιφάς, του Βιλδάδ και του Σωφάρ. Και αυτό 
επειδή, όπως είπαμε, είχαν πολλά καλά πράγματα να πουν. Όμως 
δεν τα είπαν την κατάλληλη στιγμή και υπό τις σωστές συνθήκες. 
Αυτό δείχνει την υπέροχη αλήθεια που βρίσκουμε στα εδάφια στις 
Παρ. 25/κε’ 11-13, «Λόγος λαληθείς πρεπόντως είναι μήλα χρυσά 
εις ποικίλματα αργυρά. Ως ενώτιον χρυσούν και στολίδιον καθαρού 
χρυσίου, είναι ο σοφός ο ελέγχων ωτίον υπήκοον. Ως το ψύχος της 
χιόνος εν καιρώ του θερισμού, ούτως είναι ο πιστός πρέσβυς εις 
τους αποστέλλοντας αυτόν· διότι αναπαύει την ψυχήν των κυρίων 
αυτού.» 
Δυστυχώς, ο Ιώβ δεν άκουσε τέτοια λόγια από τους φίλους του. Για 
την ακρίβεια τα πράγματα θα χειροτέρευαν αφού εμφανίζεται ένα 
νέο πρόσωπο για να τον επικρίνει. 
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Κυριακή 27 Νοεμβρίου 
 

ΑΘΛΙΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΕΣ 
 
Ακόμη και μετά την δυνατή έκφραση πίστης του Ιώβ (Ιώβ 13/ιγ’ 
15,16), η αντιπαράθεση επιχειρημάτων συνεχίστηκε πάνω σε ση-
μαντικά θέματα όσον αφορά τον Θεό, την αμαρτία, τον θάνατο, την 
δικαιοσύνη, την ασέβεια, την σοφία και την προσωρινότητα της 
ανθρώπινης φύσης. 
Τι αλήθειες λέγονται στα παρακάτω εδάφια; 
Ιώβ 13/ιγ’ 28……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ιώβ 15/ιε’ 14-16…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ιώβ 19/ιθ’ 25-27…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ιώβ 28/κη’ 28……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σε όλα αυτά τα κεφάλαια η διαμάχη συνεχίζεται χωρίς καμία υπο-
χώρηση. Ο Ελιφάς, ο Βιλδάδ και ο Σωφάρ, ο καθένας με το δικό 
του τρόπο, τόνισαν πως οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που τους αξί-
ζει στη ζωή και ότι ο Ιώβ τιμωρήθηκε δίκαια για τις αμαρτίες του. Ο 
Ιώβ από την άλλη συνέχισε να θρηνεί για τις δυσκολίες που τον 
βρήκαν και τόνισε πως τίποτε από αυτά δεν του άξιζε.  
Στο τέλος, κανείς, συμπεριλαμβανομένου και του Ιώβ, δεν είχαν 
καταλάβει τι συνέβη. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Μιλούσαν χω-
ρίς να έχουν την πλήρη εικόνα των πραγμάτων, όπως όλοι μας 
άλλωστε. Εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να διδαχθούμε από το 
βιβλίο του Ιώβ είναι ότι ως άνθρωποι πρέπει να μιλάμε με ταπει-
νοφροσύνη για τον Θεό και τα σχέδιά Του. Μπορεί να ξέρουμε κά-
ποιες αλήθειες, αλλά ορισμένες φορές δεν ξέρουμε απαραίτητα 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εφαρμόσουμε τις αλήθειες που 
ξέρουμε. 
ΣΚΕΨΗ: Δείτε γύρω σας τον φυσικό κόσμο. Πώς αυτό και μόνο 
μας δείχνει πόσο περιορισμένη είναι η γνώση μας ακόμη και για τα 
πιο απλά πράγματα; 
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Δευτέρα 28 Νοεμβρίου  
 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΙΟΥ  
 

Από το 26
ο

 μέχρι το 31
ο

 κεφάλαιο ο Ιώβ, βλέπουμε την τελευταία 
απόκριση του Ιώβ προς τους τρεις φίλους του. Στην πραγματικότη-
τα επαναλαμβάνει την πεποίθησή του: Τίποτα από όσα έπαθα δεν 
μου άξιζε.  
Ο Ιώβ εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν χωρίς 
να το αξίζουν. Και η πιο δύσκολη ερώτηση είναι – γιατί; Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις η απάντηση για τις δυσκολίες είναι σχετικά εύκο-
λη. Συχνά, οι άνθρωποι από μόνοι τους προκαλούν τις δυσκολίες. 
Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως του Ιώβ που αυτό δεν ισχύ-
ει. Προς το τέλος του 31

ου

 κεφαλαίου, ο Ιώβ αναφέρεται στη ζωή 
του και στο ότι τίποτα δεν δικαιολογεί αυτά που του συνέβησαν. 
Έτσι, το κεφάλαιο τελειώνει με τα εξής λόγια, «Ετελείωσαν οι λόγοι 
του Ιώβ» (Ιώβ 31/λα’ 40). 
Διαβάστε Ιώβ 32/λβ’ 1-5. Τι συμβαίνει εδώ και γιατί ο Ελιού κατη-
γορεί τον Ιώβ και τους άλλους άνδρες; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ για πρώτη φορά, γίνεται αναφορά στον Ελιού. Προφανώς ά-
κουσε τους διαλόγους τους, παρότι δεν μας αναφέρεται πότε ακρι-
βώς εμφανίστηκε. Θα πρέπει να ήρθε κάποια στιγμή αργότερα για-
τί δεν αναφέρεται όταν οι τρεις φίλοι πήγαν να δουν τον Ιώβ. Αυτό 
που ξέρουμε ωστόσο είναι ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τα 
λόγια που ειπώθηκαν. Για την ακρίβεια, σ’ αυτά τα πέντε εδάφια 
αναφέρεται τέσσερις φορές ο «θυμός» του γι’ αυτά που άκουσε. 
Στα επόμενα έξι κεφάλαια, ο Ελιού δίνει την δική του εξήγηση στα 
ζητήματα που σχολιάστηκαν από όλους όσον αφορά την δυστυχία 
που βρήκε τον Ιώβ.  
ΣΚΕΨΗ: Στο Ιώβ 32/λβ’ 2 διαβάζουμε ότι ο Ελιού θύμωσε με τον 
Ιώβ γιατί «εδικαίονεν εαυτόν μάλλον παρά τον Θεόν», μία παρερ-
μηνεία της πραγματικής θέσης του Ιώβ. Πόσο προσεκτικοί πρέπει 
να είμαστε με τον τρόπο που ερμηνεύουμε τα λόγια των άλλων; 
Πώς μπορούμε να μάθουμε να ερμηνεύουμε σωστά τα λόγια των 
άλλων και όχι να τα παρερμηνεύουμε; 



 
72

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
 

Ο ΕΛΙΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

Πολλά έχουν γραφτεί για τον Ελιού και την ομιλία του, και ορισμέ-
νοι πιστεύουν πως η ομιλία του άλλαξε τη ροή του διαλόγου. Ω-
στόσο, δεν φαίνεται να προσθέτει κάτι νέο. Αντιθέτως, φαίνεται να 
δίνει τα ίδια επιχειρήματα με τους άλλους τρεις στην προσπάθειά 
τους να υπερασπιστούν τον χαρακτήρα του Θεού απέναντι στην 
κατηγορία για αδικία όσον αφορά τις συμφορές του Ιώβ. 
Διαβάστε Ιώβ 34/λδ’ 10-15. Ποιες αλήθειες αναφέρει εδώ ο Ελιού; 
Πώς παραλληλίζονται με τα λόγια των άλλων ανδρών; Αν και αλη-
θινά, γιατί δεν άρμοζαν τα λόγια του στην παρούσα κατάσταση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτό που βλέπουμε στα λόγια του Ελιού, όπως και στους άλλους 
άνδρες, είναι ο φόβος ότι ο Θεός δεν είναι Αυτός που νομίζουν ότι 
είναι. Θέλουν να πιστεύουν στην καλοσύνη, στην δικαιοσύνη και 
στη δύναμη του Θεού, και έτσι αυτό που κάνει ο Ελιού είναι να α-
ναφερθεί σε σχετικές αλήθειες για τον Θεό. 
«Διότι οι οφθαλμοί αυτού είναι επί τας οδούς του ανθρώπου, Και 
βλέπει πάντα τα βήματα αυτού. Δεν είναι σκότος ουδέ σκιά θανά-
του, όπου οι εργάται της ανομίας να κρυφθώσιν» (Ιώβ 34/λδ’ 
21,22). «Ιδού, ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί ουδένα· 
ισχυρός εις δύναμιν σοφίας. Δεν θέλει ζωοποιήσει τον ασεβή· εις 
δε τους πτωχούς δίδει το δίκαιον. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς 
αυτού από των δικαίων, αλλά και μετά βασιλέων βάλλει αυτούς επί 
θρόνου· μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός, και είναι υψωμένοι.» 
(Ιώβ 36/λς’ 5-7). «Τον Παντοδύναμον, δεν δυνάμεθα να εννοήσω-
μεν αυτόν· είναι υπέροχος κατά την δύναμιν και κατά την κρίσιν και 
κατά το πλήθος της δικαιοσύνης, δεν καταθλίβει. Διά τούτο οι άν-
θρωποι φοβούνται αυτόν· ουδείς σοφός την καρδίαν δύναται να 
εννοήση αυτόν.» (Ιώβ 37/λζ’ 23,24). 
Εφόσον όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε το μόνο λογικό συμπέρασμα 
είναι ότι ο Ιώβ έλαβε αυτό που του άξιζε. Τι άλλο; Ο Ελιού προ-
σπάθησε να προστατέψει τη δική του αντίληψη για τον Θεό μπρο-
στά σ’ αυτό το τρομερό κακό που βρήκε έναν καλό άνθρωπο όπως 
ο Ιώβ.  
ΣΚΕΨΗ: Έχει συμβεί ποτέ κάτι που να σας κάνει να φοβηθείτε για 
την πίστη σας; Πώς αντιδράσατε; Θα αλλάζατε κάτι; 
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Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 
 

ΤΟ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 
 

Και οι τέσσερις αυτοί άνδρες, πιστοί στον Θεό, ήρθαν αντιμέτωποι 
με το πώς να δώσουν λογική εξήγηση για την περίπτωση του Ιώβ 
που να συμφωνεί με την εικόνα που είχαν για τον χαρακτήρα του 
Θεού. Δυστυχώς, πήραν μία λανθασμένη θέση στην προσπάθειά 
τους να κατανοήσουν το κακό ή τουλάχιστον το κακό που έπεσε 
στον Ιώβ. 
Η Ε. Χουάιτ κάνει ένα πολύ δυνατό σχόλιο πάνω σ’ αυτό το θέμα, 
«Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί η προέλευση της αμαρτίας κατά 
τρόπο που να δικαιολογεί την ύπαρξή της… Η αμαρτία είναι πα-
ρείσακτη και καμία δικαιολογία δεν μπορεί να βρεθεί για την εμφά-
νισή της. Είναι μυστηριώδης, ασύλληπτη. Να τη δικαιολογεί κανείς 
είναι σαν να την υποστηρίζει. Αν μπορούσε να βρεθεί αιτία ή να 
παρουσιασθεί λόγος που να δικαιολογεί την ύπαρξή της, τότε θα 
έπαυε να είναι αμαρτία.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 587,588. 
Εάν στο παραπάνω απόσπασμα αντικαταστήσουμε τη λέξη αμαρ-
τία με τον παραπλήσιο όρο «κακό», τότε θα έχουμε το εξής σχόλιο: 
Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί η προέλευση του κακού κατά τρόπο 
που να δικαιολογεί την ύπαρξή του… Το κακό είναι παρείσακτο και 
καμία δικαιολογία δεν μπορεί να βρεθεί για την εμφάνισή του. Είναι 
μυστηριώδες, ασύλληπτο. Να το δικαιολογεί κανείς είναι σαν να το 
υποστηρίζει. Αν μπορούσε να βρεθεί αιτία ή να παρουσιασθεί λό-
γος που να δικαιολογεί την ύπαρξή του, τότε θα έπαυε να είναι κα-
κό. Πολλές φορές, μπροστά σε μία τραγωδία οι άνθρωποι λένε, 
«Δεν το καταλαβαίνω», ή «Δεν είναι λογικό». Αυτό ήταν και το πα-
ράπονο του Ιώβ εξ αρχής. Υπάρχει λόγος που ο Ιώβ και οι φίλοι 
του δεν μπορούσαν να δώσουν κάποια εξήγηση. Το κακό δεν έχει 
εξήγηση. Εάν μπορούσαμε να το κατανοήσουμε, εάν ήταν λογικό, 
τότε δεν θα ήταν τόσο κακό και τόσο τραγικό, επειδή θα εξυπηρε-
τούσε κάποιον λογικό σκοπό. 
Διαβάστε Ιεζ. 28/κη’ 12-17 για την πτώση του Σατανά και την 
προέλευση του κακού. Πόσο κατανοητή είναι η πτώση του; 
……………………………………………………………………………. 
Έχουμε ένα τέλειο ον, δημιουργημένο από τον Θεό, σε ένα τέλειο 
περιβάλλον. Είναι εξυψωμένο, πλήρης σοφίας, τέλειο σε ομορφιά, 
καλυμμένο με πολύτιμους λίθους, «χερούβ κεχρισμένον» στο άγιο 
όρος του Θεού. Και παρόλα αυτά, διαφθάρηκε και άφησε το κακό 
να το κυριέψει. Πόσο ανεξήγητο είναι το κακό που μόλυνε τον Διά-
βολο; 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η δική σας εμπειρία με τον ανεξήγητο του κα-
κού; 
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Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 
 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
 

Σίγουρα οι βασικοί χαρακτήρες του βιβλίου του Ιώβ, ως απλοί άν-
θρωποι έβλεπαν «διά κατόπτρου αινιγματωδώς» (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 
12) και τη στιγμή που η κατανόηση τους για τον φυσικό κόσμο ήταν 
περιορισμένη, πόσο πιο περιορισμένη ήταν για τον πνευματικό. 
Είναι αξιοσημείωτο, ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις για το κακό, 
κανένας, συμπεριλαμβανομένου και του Ιώβ, δεν αναφέρθηκε στον 
ρόλο του Διαβόλου – την άμεση αιτία όλων των συμφορών του 
Ιώβ. Και παρά την πεποίθησή τους για το πόσο δίκιο είχαν, ιδιαίτε-
ρα ο Ελιού (δείτε Ιώβ 36/λς’ 1-4), δεν μπόρεσαν να δώσουν λογική 
εξήγηση για τις θλίψεις του Ιώβ.  
Πόσο λογική εξήγηση μπορούμε να δώσουμε για το κακό που 
βρήκε τον Ιώβ; Διαβάστε Ιώβ 1/α’ -2/β’ 10. Παρά τα όσα μας φανε-
ρώνονται, ποια ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Από τα πρώτα κεφάλαια μας δίνονται πληροφορίες που αυτοί οι 
άνδρες δεν γνώριζαν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια ζητήματα 
που μας είναι δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Από όσα είδαμε, η 
πιστότητα του Ιώβ έκανε τον Διάβολο να προκαλέσει τον Θεό. Άρα 
η πιστότητά του και η προθυμία του να είναι υπάκουος στον Θεό 
ήταν η αιτία όλων αυτών των συμφορών; Πώς είναι δυνατόν; Έτσι, 
πόσο δίκαια ήταν όλα αυτά που συνέβησαν στον Ιώβ και στην οι-
κογένειά του; Στο μεταξύ, παρότι ο Θεός κέρδισε στην πρόκληση 
αυτή του Σατανά, ο Σατανάς δεν αναγνώρισε την ήττα του (Αποκ. 
12/ιβ’ 12), έτσι λοιπόν ποιος ο σκοπός; Και τέλος, παρά την απο-
κατάσταση του Ιώβ, σε τι έφταιγαν τόσοι άνθρωποι που πέθαναν 
κατά τη διάρκεια της θλίψης του; Αν αυτές είναι κάποιες από τις 
απορίες που έχουμε εμείς, φανταστείτε πόσες περισσότερες είχε ο 
Ιώβ! Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε να ζούμε με 
πίστη, και όχι σύμφωνα μ’ αυτά που βλέπουμε. Να εμπιστευόμα-
στε τον Θεό όπως ο Ιώβ, και να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε 
τα πάντα με την λογική. Ζούμε με πίστη όταν εμπιστευόμαστε και 
υπακούμε τον Θεό ακόμη και όταν όλα όσα μας συμβαίνουν φαί-
νονται παράλογα. 
ΣΚΕΨΗ: Για ποια πράγματα πρέπει να δείξετε εμπιστοσύνη στον 
Θεό, ακόμη κι αν δεν τα κατανοείτε; Πώς μπορείτε να χτίσετε αυτήν 
την εμπιστοσύνη ακόμη κι όταν δεν έχετε απαντήσεις; 
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Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:06’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Σε μία συζήτηση γύρω από το θέμα της πίστης και της αιτίας, ο 
συγγραφέας John Hedley Brooke έγραψε για τον γερμανό φιλόσο-
φο Immanuel Kant (1724-1804) και την προσπάθειά του να κατα-
νοήσει τα όρια της ανθρώπινης γνώσης, κυρίως σε ό,τι έχει να κά-
νει με τον Θεό. Για τον Kant, «το θέμα της δικαίωσης των έργων 
του Θεού για τον άνθρωπο έχει να κάνει με την πίστη και όχι με την 
γνώση. Για τη θέση του, ο Kant χρησιμοποίησε τον Ιώβ, που τα 
έχασε όλα, εκτός από την καθαρή συνείδηση. Είχε κάθε δικαίωμα 
να εναντιωθεί στη συμβουλή των φίλων του που προσπάθησαν να 
εκλογικεύσουν τη δυστυχία του. Η δύναμη της θέσης του Ιώβ είχε 
να κάνει με τη σταθερότητά του σ’ αυτά που ήξερε: τι σκεφτόταν ο 
Θεός όταν του έστειλε όλες αυτές τις συμφορές.» Science and Re-
ligion, σ. 207,208. Οι άνδρες αυτοί στο βιβλίο του Ιώβ, τώρα και ο 
Ελιού, νόμιζαν πως μπορούσαν να εξηγήσουν αυτά που συνέβη-
σαν στον Ιώβ λέγοντας ότι οι θλίψεις του ήταν εξαιτίας των αμαρ-
τιών του. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν πιο λογικό; Παρόλα αυτά ο 
συλλογισμός τους ήταν λανθασμένος, και δεν είναι απαραίτητο να 
γίνει αντιληπτό με τη δική μας κατανόηση το πώς λειτουργεί ο Θεός 
και ο κόσμος που δημιούργησε. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Όπως είπαμε, σε κανέναν από τους διαλόγους δεν γίνεται α-
ναφορά στον Διάβολο. Γιατί; Πόσο περιορισμένη ήταν η γνώση 
αυτών των ανθρώπων παρά τις αλήθειες που γνώριζαν; Τι μπο-
ρούμε να διδαχθούμε από την άγνοια τους σχετικά με τις αλήθειες 
που γνωρίζουμε; 
2.  «Όταν εμείς αναλαμβάνουμε να χειρισθούμε από μόνοι μας τα 
ζητήματα που μας απασχολούν, εξαρτώντας την επιτυχία από τη 
δική μας σοφία, επωμιζόμαστε φορτία που ο Θεός δε μας έχει α-
ναθέσει, και προσπαθούμε να τα σηκώσουμε χωρίς τη βοήθειά 
Του… Όταν όμως πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Θεός μάς αγαπάει 
και ότι θέλει το καλό μας, τότε θα παύσουμε να στενοχωρούμαστε 
για το μέλλον… Τότε οι σκοτούρες και τα βάσανά μας θα εξαφανι-
σθούν, επειδή το θέλημά μας θα έχει αφομοιωθεί με το θέλημα του 
Θεού» Ε. Χουάιτ, Ε.Ο.Ο σ. 124. Πώς μπορούμε να διδαχθούμε 
αυτήν την εμπιστοσύνη και την πίστη; Ποιες επιλογές μας μπορούν 
να ενδυναμώσουν την πίστη μας, και ποιες να την αποδυναμώ-
σουν; 



 
76

3 Δεκεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πού ήσο ότε εθεμελίονον την γην; απάγγει-
λον, 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 κα-
τανοούσαν. Και με τα περισσότερα από αυτά συμφωνούμε. Άλλω-
στε 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 θα-
λάσσης θέλουσι σοι διηγηθή. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει, 
ότι η χειρ του Κυρίου έκαμε ταύτα; Εν τη χειρί του οποίου είναι ψυ-
χή 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 Κύρι-
ος εμφανίζεται και πάλι στο βιβλίο του Ιώβ εντελώς ξαφνικά. 
Τίποτα δεν προετοιμάζει τον αναγνώστη γι’ αυτήν την ξαφνική εμ-
φάνιση του Θεού. Το 37

ο

 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 άλ-
λος.  
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 Ελισ-
σαιέ 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 φανερώθη-
κε 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 βλέ-
πουμε 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 δημιούργη-
σε 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 ατε-
λείωτη, 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 ερωτή-
σεις 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 Δημιουρ-
γό 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 ά-
γνοια 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 σει-
ρά ρητορικών ερωτήσεων, που δεν καλύπτουν απλώς τα θεμέλια 
της γης αλλά και τα μυστήρια του ουρανού και των άστρων. «Δύ-
νασαι να δεσμεύσης τας γλυκείας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύ-
σης 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 ελά-
χιστη γνώση στα φαινόμενα τα οποία ο Κύριος ανέφερε. Σκοπός 
του Θεού ήταν να δείξει στον Ιώβ ότι παρόλη τη σοφία και τη γνώ-
ση 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! 



 
80

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 
 

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ 
 

Σήμερα, βλέποντας τις ερωτήσεις που έκανε ο Θεός στον Ιώβ συ-
νειδητοποιούμε πόσο δύσκολο ήταν ένας άνθρωπος που έζησε 
χιλιάδες χρόνια πριν να αντιληφθεί τον δημιουργημένο κόσμο. Μέ-
χρι 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, έχου-
με 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 εκτέλε-
σε ο Θεός το έργο της δημιουργίας είναι κάτι που δεν αποκάλυψε 
στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη επιστήμη δεν είναι ικανή να εξε-
ρευνήσει 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 χρό-
νια, η Δημιουργία εξακολουθεί να είναι γεμάτη από θαυμάσια μυ-
στήρια που δεν μπορούμε να εξιχνιάσουμε. Όσα περισσότερα μα-
θαίνουμε για την δημιουργία, τόσο πιο εκπληκτικός και μυστηριώ-
δες 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 πρώ-
τη ερώτηση που του είχε κάνει ο Θεός. Πλέον, ο Ιώβ ήξερε την α-
πάντηση: ο ίδιος ο Ιώβ μίλησε για πράγματα που δεν γνώριζε. Εί-
ναι αξιοσημείωτα και τα λόγια του στο 42/μβ’ 5. Πριν είχε ακούσει 
μόνο για τον Θεό, τώρα όμως που ο Θεός του αποκαλύφθηκε, α-
ντιλήφθηκε καλύτερα και τη δική του κατάσταση. Γι’ αυτό και αντέ-
δρασε 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 εκδήλω-
ση μίας βασικής Βιβλικής αλήθειας, και αυτή είναι η αμαρτωλή κα-
τάσταση 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 α-
μαρτωλή μας φύση μας φέρνει σε αντίθεση με τον Θεό. Γι’ αυτό 
κανείς δεν θα μπορέσει να σωθεί από μόνος του, κανείς δεν μπο-
ρεί να κάνει καλά έργα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Γι’ αυ-
τό 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 Σω-
τήρα, και αυτός είναι μόνο ο Ιησούς. 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε ότι σας αποκαλυπτόταν ο Θεός. Ποια θα ή-
ταν 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 επεκτείνε-
ται πέρα από τα αποκαλυπτικά όρια του Θεού, όταν οι θεωρίες μας 
δεν αντιφάσκουν με τα βιβλικά δεδομένα. Αυτοί όμως που εγκατα-
λείπουν το λόγο του Θεού και προσπαθούν να εξηγήσουν τα δημι-
ουργικά 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 υφιστά-
μενες σχέσεις μεταξύ επιστήμης και αποκάλυψης. Επειδή ο Πλά-
στης και τα έργα Του απέχουν τόσο πολύ από την κατανόηση των 
επιστημόνων ώστε αυτοί αδυνατούν να τα εξηγήσουν με τους φυ-
σικούς 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 πε-
ρισσότερο για να αμφιβάλουν ακόμη και για την ύπαρξη του Θεού. 
Και τότε, με χαμένη την άγκυρά τους, εγκαταλείπονται και παρα-
δέρνονται 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 δι-
δάσκει η επιστήμη έρχονται σε αντίθεση με τον Λόγο του Θεού; 
2.  Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν ακούμε «διανοούμε-
νους» να διδάσκουν πράγματα που αντιτίθενται στον Λόγο του 
Θεού;  
3.  Ποια αξιοθαύμαστα της Δημιουργίας μάς έχει εξηγήσει η επι-
στήμη σήμερα που την εποχή του Ιώβ δεν μπορούσαν να κατα-
νοήσουν; Πώς αυτά μας μιλούν ακόμη πιο καθαρά για την απίστευ-
τη δημιουργική δύναμη του Κυρίου μας; 
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10 Δεκεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

12.  Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΒ 
  

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε, 
και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τε-
τραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού, και τεταλαιπωρημέ-
νον.» Ησαΐας 53/νγ’ 4. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 19/ιθ’ 25-27, 
Ιωάν. 1/α’ 1-14, Ιώβ 10/ι’, 4,5, Λουκ. 2/β’ 11, Γαλ. 4/δ’ 19, Λουκ. 
9/θ’ 22, Ησ. 53/νγ’ 1-6. 
 
Η ιστορία του Ιώβ κορυφώνεται με την ξαφνική εμφάνιση του Κυρί-
ου στην αρχή του 38

ου

 κεφαλαίου. Ο Θεός φανερώνεται στον Ιώβ 
μ’ έναν θαυμαστό τρόπο που τον κάνει να συναισθανθεί την αμαρ-
τωλή του κατάσταση. Στη συνέχεια, ο Θεός επιπλήττει τους τρεις 
φίλους του Ιώβ για τα λόγια τους, ενώ ο Ιώβ προσεύχεται για εκεί-
νους. «Και έστρεψεν ο Κύριος την αιχμαλωσίαν του Ιώβ, αφού 
προσηυχήθη υπέρ των φίλων αυτού· και έδωκεν ο Κύριος εις τον 
Ιώβ διπλάσια πάντων των όσα είχε πρότερον» (Ιώβ 42/μβ’ 10), και 
ο Ιώβ έζησε μία πλήρη ζωή.  
Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν μας καλύπτει καθώς τελειώνει η 
ιστορία. Η μάχη μεταξύ του Θεού και του Σατανά στον ουρανό, δι-
εκπεραιώθηκε εδώ στη γη στη ζωή και στη σάρκα του δύστυχου 
Ιώβ; Δεν είναι δίκαιο, ούτε σωστό, να δέχεται ο Ιώβ τα πυρά αυτής 
της διαμάχης, και ο Κύριος απλώς να παρακολουθεί από τον ου-
ρανό. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι ακόμη. 
Και όντως υπάρχει, και το βλέπουμε χρόνια μετά στον Ιησού και 
στη σταυρική Του θυσία. Στον Ιησού μόνο μπορούμε να βρούμε τις 
απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν από το βιβλίο του 
Ιώβ. 
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Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΟΥ ΖΕΙ 
 

Όταν ο Θεός εμφανίστηκε στον Ιώβ στο 38
ο

 κεφάλαιο, αποκαλύφ-
θηκε ως ο Δημιουργός που «ήνοιξε ρύακας διά τας ραγδαίας βρο-
χάς, ή δρόμον διά την αστραπήν της βροντής, διά να φέρη βροχήν 
επί γην ακατοίκητον, εις έρημον, όπου άνθρωπος δεν υπάρχει.» 
(εδ. 25,26). Ο Κύριός μας ωστόσο δεν είναι μόνο Δημιουργός, αλ-
λά και κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό.  
Διαβάστε Ιώβ 19/ιθ’ 25-27. Τι βλέπουμε εδώ για την ελπίδα του 
Ιώβ όσον αφορά τη σωτηρία; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Μ’ αυτά τα γνωστά εδάφια ο Ιώβ δείχνει πως είχε κάποια γνώση 
για τον Λυτρωτή, και ότι είχε ελπίδα για μετά το θάνατο, και αυτή 
του την ελπίδα την στήριζε στον Λυτρωτή που θα ερχόταν μία μέρα 
στη γη. Τα λόγια αυτά του Ιώβ δείχνουν στην πιο σημαντική αλή-
θεια της Αγίας Γραφής: Ο Θεός είναι ο Λυτρωτής μας. Είναι αλή-
θεια πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας, αλλά σ’ αυτόν τον αμαρ-
τωλό κόσμο, όπου ως αμαρτωλοί είμαστε καταδικασμένοι να πε-
θάνουμε για τις αμαρτίες μας, χρειαζόμαστε και έναν Λυτρωτή. Και 
αυτό ακριβώς είναι ο Θεός μας: Δημιουργός και Λυτρωτής μας 
(δείτε Ησ. 48/μη’ 13-17), και σ’ Αυτόν έχουμε την ελπίδα μας για 
αιώνια ζωή.  
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 1-14. Πώς σ’ αυτήν την περικοπή συνδέει ο 
Ιωάννης τον Ιησού ως Δημιουργό και Λυτρωτή μας; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Η νύξη στη Γέν. 1/α’ 1 στον Θεό ως Δημιουργό, είναι εμφανής και 
στο Ιωάν. 1/α’ 1. Και επιπλέον τα λόγια, «Ήτο εν τω κόσμω, και ο 
κόσμος έγεινε δι' αυτού… Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς 
έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις 
το όνομα αυτού» (Ιωάν. 1/α’ 10-12), δείχνουν πως ο Ιησούς είναι 
Δημιουργός και Λυτρωτής, έννοιες αδιαχώριστες. Ουσιαστικά, ε-
πειδή ακριβώς είναι ο Δημιουργός μας, μπορεί να είναι και ο Λυ-
τρωτής μας. 
ΣΚΕΨΗ: Εάν είχαμε μόνο Δημιουργό και όχι Λυτρωτή, ποια η ελ-
πίδα μας; Πώς αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε 
τον Ιησού ως Λυτρωτή μας; 
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Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου πήραμε μία ιδέα της Μεγάλης 
Διαμάχης μεταξύ του Χριστού και του Σατανά. Όπως ξέρουμε, αυτή 
η μάχη ξεκίνησε στον ουρανό αλλά στην πορεία μεταφέρθηκε στη 
γη (δείτε Αποκ. 12/ιβ’ 7-12). Στο βιβλίο του Ιώβ είδαμε το ίδιο μοτί-
βο: μία διαμάχη που ξεκίνησε στον ουρανό, συνεχίστηκε στη γη. 
Δυστυχώς για τον Ιώβ η μάχη στη γη επικεντρώθηκε σ’ αυτόν.  
Διαβάστε Ιώβ 10/ι’ 4,5. Ποιο ήταν το παράπονο του Ιώβ; Είχε δίκιο; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτό που είπε ο Ιώβ ήταν: Είσαι ο Θεός, ο Κυρίαρχος του σύμπα-
ντος, ο Δημιουργός. Πώς μπορείς να ξέρεις πώς είναι να είσαι άν-
θρωπος, να υποφέρεις όπως αυτός; 
Πώς τα παρακάτω εδάφια, απαντούν στο ερώτημα του Ιώβ; Λουκ. 
2/β’ 11, Ιωάν. 1/α’ 14, Λουκ. 19/ιθ’ 10, Ματθ. 4/δ’ 2, Α’ Τιμ. 2/β’ 5, 
Εβρ. 4/δ’ 15. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Το παράπονο του Ιώβ, ότι ο Θεός δεν μπορεί να καταλάβει την 
ανθρώπινη θλίψη επειδή δεν είναι άνθρωπος, απαντήθηκε πλήρως 
με την ενσάρκωση του Ιησού. Αν και ποτέ δεν έχασε τη θεότητά 
Του, ο Ιησούς ήταν κατά πάντα άνθρωπος και υπέφερε όπως όλοι 
μας, και όπως ο Ιώβ. Στα Ευαγγέλια διαβάζουμε για τις θλίψεις του 
Ιησού και όλα όσα υπέφερε. Ο Ιησούς είναι η απάντηση σε όλα τα 
παράπονα του Ιώβ.  
«Η ενσάρκωση του Ιησού δεν ήταν εικονική. Πήρε την ανθρώπινη 
φύση και έζησε ως άνθρωπος… Δεν ενσαρκώθηκε απλώς αλλά 
έγινε καθομοίωση της αμαρτωλής σάρκας.» Ε. Χουάιτ, The SDA 
Bible Commentary, τομ. 5, σ. 1124. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τι σημαίνει το ότι ο Ιησούς πήρε την ανθρώπινη 
φύση. Τι σημαίνει αυτό για το πόσο στενά μπορεί να συσχετιστεί 
μαζί σας στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε; 
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Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για τον Ιησού και για το πώς 
πρέπει να Τον βλέπουμε; 
Α’ Ιωάν. 2/β’ 6…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Γαλ. 4/δ’ 19……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Αναμφίβολα, ο Ιησούς είναι το πρότυπό μας. Η ζωή και ο χαρα-
κτήρας Του είναι παράδειγμα για όσους Τον ακολουθούν και ζη-
τούν τη χάρη του Θεού. Ο Ιησούς είναι το μόνο τέλειο παράδειγμα 
που έχουμε όσον αφορά το πώς πρέπει να ζούμε και να συμπερι-
φερόμαστε σύμφωνα με την κλήση του Θεού. 
Όμως ο Ιησούς δεν ήρθε μόνο για να μας αφήσει ένα παράδειγμα. 
Η αμαρτωλή μας κατάσταση δεν χρειαζόταν απλώς μία βελτίωση 
του χαρακτήρα, μιας και η μεταμόρφωση και η συμμόρφωσή μας 
κατά την εικόνα Του δεν ήταν ο μοναδικός σκοπός του έργου Του 
ως Λυτρωτής. Χρειαζόμασταν κάτι περισσότερο, έναν Αντικατα-
στάτη. Κάποιον που να πλήρωνε το τίμημα για τις δικές μας αμαρ-
τίες. Δεν ήρθε απλά για να ζήσει μία τέλεια ζωή και να είναι το πα-
ράδειγμά μας, αλλά για να πεθάνει τον θάνατο που άρμοζε σε μας, 
και η τέλεια ζωή Του να θεωρηθεί δική μας.  
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την αναγκαιότητα της 
θυσίας του Χριστού; Μάρκ. 8/η’ 31, Λουκ. 9/θ’ 22, Λουκ. 24/κδ’ 7, 
Γαλ. 2/β’ 21. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει στη θέση μας επειδή η υπακοή στο 
νόμο, παρότι είναι βασική στην Χριστιανική ζωή, δεν μπορεί να 
σώσει τον αμαρτωλό. «Ο νόμος λοιπόν εναντίος των επαγγελιών 
του Θεού είναι; Μη γένοιτο. Διότι εάν ήθελε δοθή νόμος δυνάμενος 
να ζωοποιήση, η δικαιοσύνη ήθελεν είσθαι τωόντι εκ του νόμου» 
(Γαλ. 3/γ’ 21). Ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να μας σώσει. 
Μόνο η τέλεια ζωή του Ιησού μπορούσε να μας σώσει, και έτσι ο 
Χριστός ήρθε και προσφέρθηκε να γίνει «θυσίαν υπέρ αμαρτιών» 
(Εβρ. 10/ι’ 12). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η προσπάθειά σας να τηρήσετε τον νόμο δείχνει την 
ανάγκη σας για έναν Αντικαταστάτη; 
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Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 
 

ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Διαβάστε Ησ. 53/νγ’ 1-6. Τι διαβάζουμε για τις θλίψεις του Κυρίου 
μας στο Σταυρό; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
Στο Ησ. 53/νγ’ 4 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς πήρε τις δικές μας θλί-
ψεις και στεναχώριες. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι θλίψεις 
του Ιώβ καθώς και όλου του κόσμου. Ο Ιησούς πέθανε για τις α-
μαρτίες όλων των ανθρώπων. Έτσι, μόνο υπό το πρίσμα του 
Σταυρού το βιβλίο του Ιώβ μπορεί να μελετηθεί σωστά. Εδώ, έ-
χουμε τον ίδιο Θεό που αποκαλύφθηκε στον Ιώβ – τον Δημιουργό 
και Συντηρητή του κόσμου – να υποφέρει περισσότερο από κάθε 
άνθρωπο, ακόμη και από τον Ιώβ. Τις θλίψεις και τις στεναχώριες 
που εμείς γνωρίζουμε μεμονωμένα, Εκείνος τις βίωσε στο σύνολό 
τους, γι’ αυτό κανείς δεν μπορεί να μιλήσει στον Χριστό για θλίψη, 
όταν ο Ίδιος έγινε άνθρωπος και επιφορτίστηκε όλη τη θλίψη που η 
αμαρτία προκαλεί. Εμείς ξέρουμε μόνο τις δικές μας θλίψεις, ο Ιη-
σούς όμως στο σταυρό τις βίωσε όλες. 
Ο Θεός που ρώτησε τον Ιώβ, «Γνωρίζεις τους νόμους του ουρα-
νού; δύνασαι να διατάξης τας επιρροάς αυτού επί την γην;» (Ιώβ 
38/λη’ 33) γίνεται ακόμη πιο Θαυμαστός όταν συνειδητοποιήσουμε 
πως Αυτός που γνωρίζει τους νόμους του ουρανού, ενσαρκώθηκε 
και πέθανε για να «καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κρά-
τος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον» (Εβρ. 2/β’ 14). 
Υπό το φως του Σταυρού, το βιβλίο του Ιώβ γίνεται πιο κατανοητό, 
επειδή στο Σταυρό δίνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα του βι-
βλίου. Ακόμη και για το κατά πόσο ήταν δίκαιο ο Θεός να παρακο-
λουθεί άπραγος στον ουρανό τον Ιώβ να υποφέρει στη γη προκει-
μένου να αντικρουστούν οι κατηγορίες του Σατανά. Όσο κι αν υπέ-
φερε ο Ιώβ ή κάποιος άλλος άνθρωπος, στο Σταυρό ο Κύριός μας 
υπέφερε οικειοθελώς πολύ περισσότερο, ώστε να μας προσφέρει 
ελπίδα και υπόσχεση για σωτηρία.  
Ο Ιώβ είδε τον Θεό ως Δημιουργό και Λυτρωτή Του. Και εμείς μετά 
τον Σταυρό Τον βλέπουμε ως Δημιουργό που έγινε και Λυτρωτής 
μας (Φιλιπ. 2/β’ 6-8). Και για να γίνει αυτό έπρεπε να υποφέρει έτσι 
όπως κανένας άνθρωπος δεν υπέφερε ή θα υποφέρει ποτέ. Έτσι, 
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μπροστά σ’ αυτό είναι να πού-
με όπως ο Ιώβ, «διά τούτο βδελύττομαι εμαυτόν, και μετανοώ εν 
χώματι και σποδώ» (Ιώβ 42/μβ’ 6). 
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Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ 
 

Διαβάστε Ιωάν. 12/ιβ’ 30-32. Τι λέει εδώ ο Ιησούς για τον Σατανά 
στα πλαίσια του Σταυρού και της Μεγάλης Διαμάχης; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού αναφέρθηκε στην σταυρική θυσία του Ιησού, η Ε. Χουάιτ έ-
γραψε για το αντίκτυπο που είχε στον ουρανό και σε όλο το σύ-
μπαν. «Οι ψευδείς κατηγορίες του Σατανά για το θείο χαρακτήρα 
και τη θεϊκή ηγεσία παρουσιάσθηκαν κάτω από το πραγματικό 
τους φως. Είχε κατηγορήσει τον Θεό ότι, απαιτώντας υποταγή και 
υπακοή από τα πλάσματά Του, επεδίωκε μόνο να εξυψωθεί ο ίδι-
ος. Είχε διακηρύξει ότι ενώ ο Δημιουργός ζητούσε αυταπάρνηση 
από όλους τους άλλους, ο ίδιος όμως καμία αυταπάρνηση δεν ε-
ξασκούσε και σε καμία θυσία δεν υποβάλλονταν. Τώρα αποδεί-
χθηκε ότι για τη σωτηρία της πεσμένης, αμαρτωλής φυλής ο Αρχη-
γός του σύμπαντος είχε υποστεί τη μεγαλύτερη θυσία που μπο-
ρούσε να εμπνεύσει η αγάπη. ‘‘Δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ, 
διαλλάσων τον κόσμον προς Εαυτόν.’’ (Β’ Κορ. 5/ε’ 19) Αποκα-
λύφθηκε επίσης ότι ενώ ο Εωσφόρος, με τον ακατανίκητο πόθο 
του για δόξα και υπεροχή άνοιξε διάπλατα τις πύλες για την είσοδο 
της αμαρτίας, αντίθετα ο Χριστός, για να επιφέρει την εξόντωση της 
αμαρτίας, ταπεινώθηκε ‘‘γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου’’.» 
Τ.Π.Σ. σ. 599. 
Διαβάστε Β’ Κορ. 5/ε’ 19. Πώς η θυσία του Χριστού συμφιλίωσε τον 
Θεό με τον άνθρωπο; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο κόσμος έπεσε στην αμαρτία, στην αποστασία – αφέθηκε στις 
μηχανορραφίες του Σατανά, όπως πολύ ξεκάθαρα φαίνεται στο 
βιβλίο του Ιώβ. Ο Ιησούς, μέσα από την ενσάρκωσή Του, χωρίς να 
χάσει τη Θεότητά Του, δημιούργησε έναν δυνατό δεσμό μεταξύ 
ουρανού και γης, και με τον θάνατό Του εγγυήθηκε το τέλος της 
αμαρτίας και του Σατανά. Στο Σταυρό, ο Ιησούς πλήρωσε το τίμη-
μα για την αμαρτία και συμφιλίωσε τον έκπτωτο κόσμο με τον Θεό. 
Αν και είμαστε αμαρτωλοί, καταδικασμένοι σε θάνατο, μέσω της 
πίστης στον Ιησού μπορούμε να έχουμε την υπόσχεση για αιώνια 
ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: Όποιες κι αν είναι οι αμαρτίες σας ο Ιησούς πλήρωσε το 
τίμημά τους στο σταυρό. Πώς αυτή η θαυμαστή αλήθεια μπορεί να 
αλλάξει τη ζωή σας και να σας δώσει τη θέληση να ζήσετε υπα-
κούοντας σ’ Αυτόν; 
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Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:07’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Χριστός συνέχισε, ‘‘Τώρα είναι η κρίσις του κόσμου τούτου, 
τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή έξω, και Εγώ, εάν 
υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς Εμαυτόν. (Τούτο δε 
έλεγε, δεικνύων με ποίον θάνατον έμελλε να αποθάνη.)’’ Αυτή είναι 
η κρίση του κόσμου. Αν γίνω ο εξιλασμός για τις αμαρτίες των αν-
θρώπων, ο κόσμος θα φωτιστεί. Η εξουσία που ασκεί ο Σατανάς 
επάνω στους ανθρώπους θα συντριβεί. Η παραμορφωμένη εικόνα 
του Θεού θα αποκατασταθεί στην ανθρωπότητα και μία οικογένεια 
αγίων πιστών θα κληρονομήσει τελικά την ουράνια κατοικία. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα του θανάτου του Χριστού. Ο Σωτήρας παρέ-
μεινε απορροφημένος από τους στοχασμούς Του για τη θριαμβευ-
τική σκηνή που εξελίσσονταν μπροστά Του. Έβλεπε το σταυρό, το 
σκληρό, ατιμωτικό σταυρό, με όλες τις τρομερές επιπλοκές του να 
αστράφτει από δόξα. Το έργο όμως της ανθρώπινης απολύτρω-
σης, δεν είναι το μόνο που πραγματοποιείται με την σταύρωση. 
Είναι επίσης η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται στο σύμπαν. Ο 
άρχοντας αυτού του κόσμου εκβάλλεται έξω. Οι κατηγορίες που ο 
Σατανάς πρόβαλλε κατά του Θεού διαψεύδονται. Η μομφή την ο-
ποία είχε αποδώσει στον ουρανό εκλείπει για πάντα. Άγγελοι και 
άνθρωποι έλκονται στο Λυτρωτή.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 598. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Με ποιον άλλον τρόπο η ζωή και ο θάνατος του Ιησού απαντά-
νε στα ερωτήματα που αφήνει το βιβλίο του Ιώβ; 
2.  Σκεφτείτε τι μας δείχνει ο Σταυρός για τον χαρακτήρα του 
Θεού, ιδιαίτερα όταν συνειδητοποιούμε πως Εκείνος που μας δη-
μιούργησε, πέθανε και για μας στο σταυρό. Γιατί αυτό το γεγονός 
πρέπει να μας δίνει ελπίδα και να μας παρηγορεί, άσχετα από τις 
δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε; Πώς μπορεί αυτή η θαυμάσια 
αλήθεια να μας βοηθήσει να εμπιστευτούμε τον Θεό και την καλο-
σύνη Του; (δείτε Ρωμ. 8/η’ 32). 
3.  Όπως είδαμε, το βιβλίο του Ιώβ μας έδειξε πως η Μεγάλη Δια-
μάχη είναι ένα υπερκόσμιο γεγονός και ότι η διαμάχη μεταξύ Χρι-
στού και Σατανά επεκτείνεται και πέρα από τη γη. Φανταστείτε πως 
θα ήταν για τις υπάρξεις του ουρανού που ήξεραν τον Ιησού με την 
ουράνια δόξα Του, να υποφέρει στο σταυρό. Πώς αυτή η σκέψη 
μάς βοηθά να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο όλα όσα μας προ-
σφέρθηκαν μέσω του Ιησού; 
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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; 
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24 Δεκεμβρίου – 30 Δεκεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 

 
14. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, μακαρίζομεν τους υπομένοντας· ηκού-
σατε την υπομονήν του Ιώβ, και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι εί-
ναι πολυεύσπλαγχνος ο Κύριος και οικτίρμων.» Ιακώβου 5/ε’ 11. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Κορ. 5/ε’ 7, 
Ιώβ 1/α’ – 2/β’ 8, Ματθ. 4/δ’ 10, 13/ιγ’ 39, Ιωάν. 8/η’ 1-11, Εβρ. 
11/ια’ 10, 4/δ’ 15. 
 
Φθάσαμε στο τέλος αυτής της τριμηνίας και της μελέτης μας. Πα-
ρότι καλύψαμε μεγάλο μέρος του βιβλίου, πρέπει να παραδεχθού-
με πως αφήσαμε πολλά σημεία, και συνεπώς πολλά διδάγματα. Το 
ίδιο ισχύει και με τα κοσμικά ζητήματα, όσο περισσότερο μαθαίνεις 
τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι έχεις να μάθεις περισσότερα 
πράγματα. Και αν αυτό ισχύει για ό,τι αφορά τη φυσική, την αστρο-
νομία και τις μαθηματικές εξισώσεις, πόσο μάλλον για τον Λόγο 
του Θεού! 
«Δεν πρέπει να αμφιβάλουμε για το λόγο του Θεού επειδή αδυνα-
τούμε να καταλάβουμε τα μυστήρια της πρόνοιάς Του. Στο φυσικό 
κόσμο διαρκώς περιβαλλόμαστε από θαυμάσια πράγματα που 
υπερβαίνουν την ικανότητα της νοημοσύνης μας. Πρέπει λοιπόν να 
παραξενευόμαστε αν στον πνευματικό κόσμο ανακαλύπτουμε μυ-
στήρια που δεν είμαστε ικανοί να βυθομετρήσουμε; Η δυσκολία 
βρίσκεται μόνο στην αδυναμία και στη στενότητα της ανθρώπινης 
αντίληψης.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 158. 
Είναι αλήθεια πως πολλά μυστήρια παραμένουν, ιδιαίτερα σε βι-
βλία όπως αυτό του Ιώβ όπου τίθενται οι δυσκολότερες ερωτήσεις 
της ζωής. Παρόλα αυτά θα κοιτάξουμε να πάρουμε κάποια διδάγ-
ματα από αυτή την ιστορία που θα μας βοηθήσουν να παραμεί-
νουμε πιστοί στον Κύριο, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες.  
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Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 
 

ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
 
Διαβάστε Β’ Κορ. 5/ε’ 7 και 4/δ’ 18. Ποιες σημαντικές αλήθειες α-
ναφέρονται σ’ αυτά τα εδάφια; Πώς αυτές οι αλήθειες μπορούν να 
μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας να είμαστε πιστοί ακόλουθοι 
του Κυρίου; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Το άμεσο μήνυμα του εδαφίου στην Β’ Κορ. 4/δ’ 18 είναι εσχατο-
λογικό και αναφέρεται στη στιγμή που θα ενδυθούμε την αθανασία, 
μία σπουδαία υπόσχεση που μέλλει να εκπληρωθεί. Αυτή την υ-
πόσχεση πρέπει να την περιμένουμε με πίστη, μιας και είναι κάτι 
που ακόμη δεν έχει γίνει. Παρομοίως, το βιβλίο του Ιώβ μας δείχνει 
ότι υπάρχει μία πραγματικότητα πέρα από αυτήν που βλέπουμε. 
Αυτό ωστόσο, δεν πρέπει να μας δυσκολεύει στο να το κατανοή-
σουμε, όταν η επιστήμη έχει δείξει την ύπαρξη αόρατων δυνάμεων 
γύρω μας.  
Ένας ποιμένας στάθηκε μπροστά στην εκκλησία μίας μεγάλης πό-
λης. Ζήτησε από τη συνάθροιση να κάνουν ησυχία. Έπειτα έβγαλε 
ένα ράδιο και έψαχνε σταθμούς. Διάφοροι θόρυβοι ακούγονταν 
από το ράδιο. Στην συνέχεια είπε: «Από πού ήρθαν αυτοί οι ήχοι; 
Από το ίδιο το ράδιο; Όχι, αυτοί οι ήχοι ήταν στον αέρα, μιας και τα 
ραδιοκύματα είναι το ίδιο υπαρκτά όσο και η φωνή μου. Το γεγο-
νός ότι δεν τα βλέπουμε, δεν τα αισθανόμαστε ή δεν τα ακούμε, 
δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν.» 
Ποια άλλα πράγματα που δεν βλέπουμε, υπάρχουν γύρω μας; Τι 
πνευματικά διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από το γεγονός ότι 
αυτές οι αόρατες δυνάμεις υπάρχουν, και επηρεάζουν τη ζωή μας; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Όπως είδαμε, στο βιβλίο του Ιώβ, κανένας από τους ήρωες δεν 
κατανοούσε το τι πραγματικά συνέβη. Πίστευαν στον Θεό και είχαν 
κάποια αντίληψη για Εκείνον, τον χαρακτήρα και την δημιουργική 
Του δύναμη. Πέρα όμως από την πραγματικότητα που μπορούσαν 
να δουν – τις συμφορές του Ιώβ – δεν είχαν ιδέα για το τι συνέβαι-
νε στο παρασκήνιο. Το ίδιο και εμείς, μπορεί να μην έχουμε ιδέα 
για το τι γίνεται με τις αόρατες δυνάμεις γύρω μας. Το βιβλίο του 
Ιώβ μας διδάσκει ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πίστη, ανα-
γνωρίζοντας τις αδυναμίες μας και πόσο περιορισμένη είναι η 
γνώση μας. 
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Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 
 

Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 
 

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχουν απασχολήσει την 
ανθρώπινη σκέψη, έχει να κάνει με το κακό. Παρότι κάποιοι φιλό-
σοφοι, ακόμη και θεολόγοι, έχουν αρνηθεί την ύπαρξη του κακού, 
οι περισσότεροι άνθρωποι διαφωνούν μαζί τους. Το κακό υπάρχει 
και είναι μέρος αυτού του κόσμου. Αν και υπάρχουν διαφωνίες ως 
προς το τι είναι κακό και τι όχι, οι περισσότεροι από εμάς, το ξέ-
ρουμε όταν το βλέπουμε. Το κακό μπορεί να χωριστεί σε δύο κα-
τηγορίες: φυσικό και ηθικό. Το φυσικό κακό είναι αυτό που προέρ-
χεται από φυσικές καταστροφές όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύ-
ρες, ή οι λοιμοί. Το ηθικό κακό είναι αποτέλεσμα ενεργειών άλλων 
ανθρώπων, όπως ο φόνος και η ληστεία. Υπάρχουν πολλές θεω-
ρίες, παλαιές και σύγχρονες, σχετικά με την ύπαρξη του κακού. Ως 
Αντβεντιστές πιστεύουμε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ότι το κακό 
προέρχεται από ένα δημιουργημένο ον, τον Σατανά. Πολλοί αρ-
νούνται την ύπαρξη του Σατανά. Αυτό όμως έρχεται σε πλήρη α-
ντίθεση με την ξεκάθαρη διδασκαλία της Αγίας Γραφής ότι ο Σατα-
νάς είναι ένα υπαρκτό ον που θέλει να βλάψει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο τους ανθρώπους. Αυτήν την αλήθεια την βλέπουμε ι-
διαίτερα στο βιβλίο του Ιώβ. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 1 – 2/β’ 8. Πώς αυτά τα δύο κεφάλαια μας βοη-
θάνε να καταλάβουμε το ρόλο του Σατανά και του κακού στον κό-
σμο; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Στην περίπτωση του Ιώβ, ο Σατανάς ευθυνόταν τόσο για το φυσικό 
όσο και για το ηθικό κακό που τον βρήκε. Αυτό όμως που βλέπου-
με στο ομώνυμο βιβλίο είναι ότι δεν σχετίζεται απαραίτητα η κάθε 
θλίψη με δαιμονική δραστηριότητα. Το γεγονός είναι ότι όπως οι 
ήρωες του βιβλίου, έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους 
τους λόγους που συμβαίνουν οι συμφορές. Στους διαλόγους μάλι-
στα, πουθενά δεν αναφέρθηκε πως ο Σατανάς ήταν ο υπαίτιος των 
δυστυχιών του Ιώβ. Οι ομιλητές κατηγόρησαν τον Θεό, τον Ιώβ, 
αλλά ποτέ τον Σατανά. Παρόλα αυτά, στο βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε 
ποιος πραγματικά ευθύνεται για το κακό στη γη.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την ύπαρξη του Σατανά; 
Αποκ. 22/κβ’ 12, Ματθ. 4/δ’ 10, 13/ιγ’ 39, Λουκ. 8/η’ 12, 13/ιγ’ 16, 
22/κβ’ 3,31, Πράξ. 5/ε’ 3, Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8. Τι παραδείγματα έχετε 
από την επιρροή του Σατανά στη ζωή σας; Πώς μπορείτε να προ-
στατευθείτε από αυτόν; 
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Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 
 

ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ… 
 
Οι άνδρες που επισκέφθηκαν τον Ιώβ, είχαν καλά κίνητρα. Άκου-
σαν τα δυσάρεστα γεγονότα και πήγαν «να συλλυπηθώσιν αυτόν 
και να παρηγορήσωσιν αυτόν» (Ιώβ 2/β’ 11). Ωστόσο, αφότου ά-
κουσαν τον Ιώβ να θρηνεί για τις συμφορές που τον βρήκαν, αι-
σθάνθηκαν πως ήταν πιο σωστό να του καταδείξουν το λάθος του 
και να διορθώσουν την θεολογία του, παρά να τον ενθαρρύνουν 
και να τον παρηγορήσουν στη θλίψη του. Τελικά όλοι τους είχαν 
άδικο. Φανταστείτε όμως να είχαν δίκιο! Ας υποθέσουμε πως όλα 
όσα συνέβησαν στον Ιώβ ήταν επειδή τα άξιζε. Ακόμη κι αν είχαν 
δίκιο, τι θα κέρδιζαν μ’ αυτό; Τι χρειαζόταν ο Ιώβ, τη σωστή θεολο-
γία ή μήπως κάτι εντελώς διαφορετικό; 
Διαβάστε Ιωάν. 8/η’ 1-11. Σε τι αναφέρεται ο Ιησούς που αυτοί οι 
άνδρες στερούνταν; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Σ’ αυτήν την ιστορία υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της μοιχαλί-
δας και των κατηγόρων της από τη μία, και του Ιώβ και των κατη-
γόρων του από την άλλη. Η γυναίκα ήταν ένοχη. Μπορεί να ήταν 
λιγότερο ένοχη από εκείνους που την κατηγορούσαν, ωστόσο πα-
ρέμενε ένοχη. Απεναντίας, ο Ιώβ δεν ήταν ένοχος, τουλάχιστον όχι 
γι’ αυτό που τον κατηγορούσαν. Αλλά ακόμη κι αν ήταν ένοχος 
όπως αυτή η γυναίκα, ο Ιώβ χρειαζόταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν 
και εκείνη, καθώς και όλοι όσοι υποφέρουν: χάρη και συγχώρηση. 
«Με τη συγχώρηση αυτής της γυναίκας και με την ενθάρρυνση που 
της έδωσε για να ζήσει μία καλύτερη ζωή, ο χαρακτήρας του Χρι-
στού ακτινοβολεί στα πλαίσια της ομορφιάς της τέλειας δικαιοσύ-
νης. Χωρίς να δικαιολογεί την αμαρτία ούτε και να μειώνει το αί-
σθημα της ενοχής, ο Χριστός αποβλέπει όχι στο να καταδικάσει 
αλλά στο να σώσει. Το μόνο που είχε να προσφέρει την αμαρτωλή 
αυτή γυναίκα ο κόσμος ήταν η καταδίκη και ο χλευασμός, αλλά ο 
Ιησούς προφέρει λόγια παρηγοριάς και ελπίδας.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 
σ. 435. 
Αυτό που μας διδάσκει το βιβλίο του Ιώβ είναι να φερόμαστε στους 
άλλους όπως θα θέλαμε να μας φερθούν εάν ήμασταν στη θέση 
τους.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να είμαστε πιο συμπονετικοί 
προς εκείνους που υποφέρουν, ακόμη κι αν υποφέρουν από δικά 
τους λάθη; 
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Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΙΑ 
 
Όπως όλοι γνωρίζουμε η ζωή είναι σκληρή. Μετά την Πτώση, ο 
Κύριος είπε στους προπάτορές μας ποια θα ήταν τα αποτελέσματα 
της παράβασής τους (δείτε Γέν. 3/γ’ 16-24) και ότι τα πράγματα θα 
δυσκόλευαν περισσότερο. Άλλωστε, εάν οι δυσκολίες μας ήταν 
μόνο τα αγκάθια και τα τριβόλια, η ανθρώπινη ύπαρξη θα ήταν ε-
ντελώς διαφορετική από αυτή που ξέρουμε σήμερα. Αν κοιτάξουμε 
γύρω, το μόνο που βλέπουμε είναι θλίψη, αρρώστιες, φτώχεια, 
πόλεμοι, εγκλήματα, κατάθλιψη, μόλυνση, αδικία. Ο ιστορικός Η-
ρόδοτος, έγραψε για μία κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι θρη-
νούσαν όποτε ένα μωρό γεννιόταν, επειδή ήξεραν πως αναπόφευ-
κτα θα γνώριζε την θλίψη και θα υπέφερε όσο μεγάλωνε. Κανείς 
δεν μπορεί να αρνηθεί την λογική που υπάρχει σ’ αυτήν την σκέψη.  
Στο βιβλίο του Ιώβ υπάρχει ένα μήνυμα για την ανθρώπινη κατά-
σταση. Όπως είδαμε, ο Ιώβ θα μπορούσε να θεωρηθεί σύμβολο 
όλης της ανθρωπότητας, μιας και όλοι έχουμε υποφέρει, και πολ-
λές φορές άδικα σε σχέση με τις αμαρτίες που κάναμε. Δεν ήταν 
δίκαιο για τον Ιώβ, όπως δεν ήταν δίκαιο και για εμάς. Και παρόλα 
αυτά, στο βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε ότι ο Θεός είναι Παρών, ξέρει τι 
γίνεται, και υπόσχεται ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Οι σύγ-
χρονοι άθεοι συγγραφείς προσπαθούν να συμβιβαστούν με την 
ματαιότητα της ζωής που σταματάει για πάντα στον θάνατο. Αγω-
νίζονται να βρουν απαντήσεις, αλλά δεν τα καταφέρνουν επειδή 
αυτή η ζωή από μόνη της δεν έχει κάτι να μας προσφέρει. Υπάρχει 
μία αθεϊστική φιλοσοφία, ο «μηδενισμός». Σύμφωνα μ’ αυτήν ο 
κόσμος και η ζωή μας σ’ αυτόν, δεν έχουν καμία σημασία. 
Το βιβλίο του Ιώβ όμως μας οδηγεί σε μία πραγματικότητα πέρα 
από αυτήν που ο μηδενισμός απειλεί τη θνητή ζωή μας. Μας 
στρέφει στον Θεό και στην ύπαρξη ενός μέρους από όπου μπο-
ρούμε να πάρουμε ελπίδα. Βλέπουμε πως ό,τι μας συμβαίνει δεν 
γίνεται άσκοπα και ότι ο Θεός που ξέρει τα πάντα, υπόσχεται μία 
μέρα να τα τακτοποιήσει όλα. Παρά τα αναπάντητα ερωτήματα 
που υπάρχουν στο βιβλίο του Ιώβ (δείτε Γέν. 3/γ’ 19, Ιώβ 2/β’ 8), 
μας δίνεται ελπίδα για κάτι μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε να 
αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια εδάφια της Αγίας Γραφής δείχνουν την μεγάλη ελπί-
δα που υπερβαίνει καθετί που ο κόσμος προσφέρει; (δείτε για πα-
ράδειγμα Εβρ. 11/ια’ 10, Αποκ. 21/κα’ 2.) 
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Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΙΩΒ 
 

Βιβλικοί μελετητές ανά τους αιώνες, προσπάθησαν να βρουν πα-
ραλληλισμούς στην ιστορία του Ιώβ με του Ιησού. Και παρότι ο Ιώβ 
δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακριβώς «τύπος» του Ιησού 
(όπως ήταν τα ζώα που θυσιάζονταν στο τελετουργικό σύστημα), 
υπάρχουν κάποιοι παραλληλισμοί. Μέσα από αυτούς μπορούμε να 
πάρουμε ένα ακόμη μάθημα: τι στοιχίζει η σωτηρία μας στον Κύρι-
ο. 
Συγκρίνετε Ιώβ 1/α’ 1 με Α’ Ιωάν. 2/β’ 1, Ιακ. 5/ε’ 6 και Πράξ. 3/γ’ 
14. Τι παραλληλισμούς βρίσκουμε εδώ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 1-11. Τι παραλληλισμοί υπάρχουν εδώ μεταξύ 
του Ιησού και του Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 61, Λουκ. 11/ια’ 15,16 και Ιωάν. 18/ιη’ 30. 
Πώς αυτά τα εδάφια σχετίζονται με την εμπειρία του Ιώβ; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Συγκρίνετε Ιώβ 1/α’ 22 με Εβρ. 4/δ’ 15. Τι παραλληλισμοί υπάρ-
χουν; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ιώβ φυσικά δεν ήταν αναμάρτητος όπως ο Ιησούς, παρόλα αυτά 
ήταν πιστός και δίκαιος και έδινε δόξα στον Πατέρα. Ο Ιώβ δοκιμά-
στηκε από τον Διάβολο όπως ακριβώς και ο Ιησούς. Σε όλο το βι-
βλίο, ο Ιώβ δέχεται ψευδείς κατηγορίες όπως ακριβώς και ο Ιη-
σούς. Τέλος, ίσως και το πιο σημαντικό, παρά τα όσα συνέβησαν, 
ο Ιώβ παρέμεινε πιστός στον Κύριο. Και για εμάς σημαντικό είναι 
ότι και ο Ιησούς παρέμεινε πιστός. Παρά τα όσα Του συνέβησαν, ο 
Ιησούς έζησε μία αναμάρτητη ζωή, κατά πάντα σύμφωνη με τον 
Θεό. Ο Ιησούς ήταν «απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υ-
ποστάσεως αυτού» (Εβρ. 1/α’ 3), και έτσι απέκτησε τη δικαιοσύνη 
για τη σωτηρία, «δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χρι-
στού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρ-
χει διαφορά» (Ρωμ. 3/γ’ 22). Και πάλι όμως η θλίψη και η πιστότη-
τα του Ιώβ δεν ήταν παρά μόνο μία μικρή και ατελής απεικόνιση 
όσων ο Ιησούς, ο Λυτρωτής του, θα αντιμετώπιζε για τον ίδιο αλλά 
και για εμάς όταν θα ερχόταν «εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής» 
(Ιώβ 19/ιθ’ 25). 
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Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:14’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ανά τους αιώνες το βιβλίο του Ιώβ προκάλεσε ρίγος και ενθουσια-
σμό, σε Ιουδαίους, Χριστιανούς, ακόμη και Μουσουλμάνους ανα-
γνώστες (οι οποίοι έχουν κάποιες διαφορές με την Βιβλική αναφο-
ρά). Όπως είδαμε, στο βιβλίο υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερω-
τήματα. Ως ένα σημείο, αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Άλλω-
στε, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, ποιο βιβλίο δεν έχει α-
ναπάντητα ερωτήματα; Η Αγία Γραφή στο σύνολό της δεν απαντά-
ει σε κάθε θέμα που θίγει. Εάν θέματα όπως η πτώση της ανθρω-
πότητας και η σωτηρία, θα μελετούνται στην αιωνιότητα, πώς είναι 
δυνατόν σ’ αυτό το βιβλίο, παρότι είναι εμπνευσμένο από τον Κύ-
ριο (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16), να δίνονται απαντήσεις σε όλα; 
Το βιβλίο του Ιώβ ωστόσο δεν είναι το μοναδικό. Αποτελεί μέρος 
μίας μεγαλύτερης εικόνας όπως φανερώνεται στο Λόγο του Θεού. 
Και ως μέρος αυτού του μεγάλου πνευματικού και θεολογικού μω-
σαϊκού, δίνει ένα δυνατό παγκόσμιο μήνυμα για όλους τους ακό-
λουθους του Θεού. Και το μήνυμα είναι: πίστη μέσα στις αντιξοότη-
τες. Ο Ιώβ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των λόγων του Ιησού: 
«Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή» (Ματθ. 24/κδ’ 13). 
Και ποιος πιστός, δεν αδικήθηκε; Και ποιος πιστός, δεν δέχθηκε 
προκλήσεις στην πίστη του και κατηγορήθηκε τη στιγμή που είχε 
ανάγκη να παρηγορηθεί; Στο βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε την ιστορία 
κάποιου που τα υπέφερε όλα αυτά, και διατήρησε την πίστη και την 
ακεραιότητά του. Και καθώς μέσω της πίστης και της χάρης εμπι-
στευόμαστε Εκείνον που πέθανε στο σταυρό για εμάς, το μήνυμα 
για εμάς είναι, «Ύπαγε και συ, κάμνε ομοίως» (Λουκ. 10/ι’ 37). 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ελάτε στη θέση ενός Ιουδαίου που μελέτησε το βιβλίο του Ιώβ 
αλλά έζησε πολύ πριν την έλευση του Ιησού. Τι ερωτήσεις πιστεύε-
τε μπορεί να είχε που εμείς σήμερα δεν έχουμε; Πώς η ιστορία του 
Ιησού και όσα έχει κάνει για εμάς, μας βοηθάει να καταλάβουμε 
καλύτερα το βιβλίο του Ιώβ; 

2.  Όταν δείτε τον Ιώβ, τι θα τον ρωτήσετε; 

3.  Ποιο ήταν το βασικό πνευματικό δίδαγμα που πήρατε αυτή την 
τριμηνία;  


