ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 2ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2020

Πώς να ερμηνεύουμε την

Αγία Γραφή
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Η μοναδικότητα της Αγίας Γραφής
Η προέλευση και η φύση της Αγίας Γραφής
Οι απόψεις του Ιησού και των αποστόλων για την Αγία
Γραφή
Η Αγία Γραφή – Η επίσημη πηγή της θεολογίας μας
Η Αγία Γραφή μόνο – Sola Scriptura
Γιατί είναι απαραίτητη η ερμηνεία;
Γλώσσα-Κείμενο-και Πλαίσια
Δημιουργία: η Γένεση ως θεμέλιο – μέρος Α’
Δημιουργία: η Γένεση ως θεμέλιο – μέρος Β’
Η Αγία Γραφή ως ιστορία
Η Αγία Γραφή και η προφητεία
Αντιμετωπίζοντας δύσκολα κείμενα
Ζώντας με τον Λόγο του Θεού

Συγγραφείς: Frank M. Hasel
Απόδοση στα Ελληνικά: Γιαντζακλίδου Άννυ
Υπολογιστής, Επιμέλεια: Ελληνική Αποστολή
Τιμή Τεύχους: 5 Ευρώ
Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού: 20 Ευρώ
Ετήσια Συνδρομή Εξωτερικού: 32 Δολάρια Η.Π.Α

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΒΕΝΤΙΣΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Κεραμεικού 18, 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 52 24 962, 210 52 33 543
Fax. 210 52 33 013
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πώς να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή
Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, είμαστε
Διαμαρτυρόμενοι που σημαίνει ότι την πίστη και τα δόγματά μας τα
στηρίζουμε εξολοκλήρου στην Αγία Γραφή. Αυτό φαίνεται να ισχύει
ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες όπου σύμφωνα με την Ε. Χουάιτ, «ο
Θεός θα έχει ένα λαό στη γη ο οποίος θα υπερασπίζεται τη Γραφή
και μόνο τη Γραφή σαν γνώμονα κάθε διδασκαλίας και βάση κάθε
μεταρρύθμισης.» Τ.Π.Σ. σ. 710.
Φυσικά δεν είμαστε οι μόνοι Διαμαρτυρόμενοι που
ισχυριζόμαστε ότι έχουμε «τη Γραφή και μόνο τη Γραφή» ως
θεμέλιο της πίστης μας, παρότι οι άλλοι που το ισχυρίζονται,
πιστεύουν ότι η Κυριακή αντικατέστησε την έβδομη ημέρα του
Σαββάτου, πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, στην κόλαση και
τον αιώνιο βασανισμό των ασεβών, στην μυστική αρπαγή,
σύμφωνα με την οποία ο Ιησούς επιστρέφει αθόρυβα στη γη και
αρπάζει τους σωσμένους αφήνοντας τους υπόλοιπους να
απορούν για την εξαφάνισή τους.
Με άλλα λόγια, το να έχουμε απλά την Αγία Γραφή και να
ισχυριζόμαστε ότι την πιστεύουμε δεν είναι αρκετό, όσο σημαντικό
κι αν είναι. Όπως από τα πολλά λανθασμένα δόγματα (τα οποία
υποτίθεται στηρίζονται στην Αγία Γραφή), εξίσου σημαντικό είναι
να ξέρουμε πώς να ερμηνεύουμε σωστά την Αγία Γραφή.
Το θέμα μας αυτήν την τριμηνία είναι, «Πώς να ερμηνεύουμε την
Γραφή». Ξεκινάμε με την προϋπόθεση ότι η Αγία Γραφή, ως ο
Λόγος του Θεού, «είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματός
Του. Είναι το πρότυπο του χαρακτήρα, η δοκιμή της πείρας, ο
έγκυρος αποκαλυπτής των διδασκαλιών και η αξιόπιστη
καταγραφή των πράξεων του Θεού στην ιστορία.» 28 Βασικά
Πιστεύω σ. 4. Εν ολίγοις η Αγία Γραφή είναι το θεμέλιο των
αληθειών που πιστεύουμε και διακηρύττουμε στον κόσμο. Όπως
και η ίδια η Γραφή λέει, «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και
ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν,
προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16). «Όλη
η Γραφή», ακόμη και τα σημεία της που δεν μας αρέσουν, μας
ενοχλούν, και μπορεί να μην είναι «πολιτικά ορθά».
Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης όπου θα δούμε πως η Αγία
Γραφή μας διδάσκει να την ερμηνεύουμε. Αντί δηλαδή να
στραφούμε πρώτα στις επιστήμες, όπως στη φιλοσοφία και την
ιστορία (η σωστή χρήση των οποίων μπορεί να είναι μεγάλη
ευλογία), θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις μεγάλες
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αλήθειες μέσα από τα βιβλικά εδάφια που βρίσκονται στις ιερές
σελίδες της. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι, «υπό του Πνεύματος
του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β’
Πέτρ. 1/α’ 21). Και πιστεύουμε ότι μέσα σ’ αυτά που είπαν,
υπάρχουν και τα κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε
τον Λόγο του Θεού.
Για παράδειγμα, πώς ερμήνευσαν ο Παύλος και οι συγγραφείς
των Ευαγγελίων, την Παλαιά Διαθήκη; Εάν αυτά που έγραψαν
ήταν υπό την θεϊκή έμπνευση τότε σίγουρα και ο τρόπος που
διάβαζαν και ερμήνευαν τη Γραφή θα μας βοηθήσει να μάθουμε να
κάνουμε το ίδιο. Και πώς ο Ιησούς ερμήνευε τις Γραφές; Δεν
μπορούμε να βρούμε καλύτερο παράδειγμα από τον Ιησού.
Την ίδια στιγμή θα δούμε πως μέσα από τις δικές μας
προϋποθέσεις, και λογική για τα περιεχόμενά της, τη γλώσσα, τον
πολιτισμό και την ιστορία, πως επηρεάστηκε ο τρόπος που
μελετάμε και κατανοούμε τον Λόγο του Θεού. Πώς πρέπει να
ερμηνεύσουμε τις παραβολές, τις προφητείες, την ιερή ιστορία, τις
προτροπές, τις δοξολογίες, τα προφητικά οράματα και τα όνειρα –
όλα τα εμπνευσμένα γραπτά που βρίσκουμε στις Γραφές;
Αυτήν την τριμηνία θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις απορίες,
και πολλές άλλες, γιατί όπως είδαμε, με τα δόγματα της αιώνιας
κόλασης, και την ιεροσύνη της Κυριακής, δεν είναι αρκετό να
πιστεύουμε απλά στην Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να ξέρουμε και
πώς να την ερμηνεύουμε.
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28 Μαρτίου – 3 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

1. Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος
σου, και φως εις τας τρίβους μου» Ψαλμοί 119/ριθ’ 105.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 32/λβ’ 4547, Γεν. 49/μθ’ 8-12, Ησ.53/νγ’ 3-7, Α’ Κορ. 15/ιε’3-5, 51-55,
Ρωμ.12/ιβ' 2.
Αποτελούμενη από 66 βιβλία, γραμμένη σε τρεις διαφορετικές
ηπείρους (Ασία, Αφρική και Ευρώπη) σε μία περίοδο 1500
χρόνων, και με περισσότερους από 40 συγγραφείς, η Αγία Γραφή
είναι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, ιερό ή θρησκευτικό, όπως
η Αγία Γραφή. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί είναι
ο Λόγος του Θεού.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 24.600 χειρόγραφα
της Καινής Διαθήκης γραμμένα τους τέσσερις πρώτους αιώνες
μετά Χριστόν. Από τα πρωτότυπα χειρόγραφα του Πλάτωνα
έχουμε επτά, από τον Ηρόδοτο οκτώ, ενώ η Ιλιάδα του Ομήρου
έχει περίπου 263 αντίγραφα. Συνεπώς, τα στοιχεία για την
αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης είναι ισχυρά. Η Αγία Γραφή είναι το
πρώτο γνωστό βιβλίο που έχει μεταφραστεί, το πρώτο βιβλίο της
Δύσης που τυπώθηκε, και το πρώτο βιβλίο που έχει μεταφραστεί
σε τόσες πολλές γλώσσες που να μπορεί να αναγνωστεί από το
95% του σημερινού παγκόσμιου πληθυσμού. Η Αγία Γραφή είναι
επίσης μοναδική και ως προς το περιεχόμενο και το μήνυμα,
εστιάζοντας στις λυτρωτικές ενέργειες του Θεού στην ιστορία. Η
ιστορία αυτή είναι αλληλένδετη με την προφητεία, καθώς προλέγει
τα μελλοντικά σχέδια του Θεού και την αιώνια βασιλεία Του. Ο
Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, επειδή το ίδιο Πνεύμα του Θεού
που αποτελεί πηγή έμπνευσης των Γραπτών (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16,17)
υπόσχεται να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια καθώς μελετάμε
τον Λόγο (Ιωάν. 14/ιδ’ 16,17, 15/ιε’ 26, 16/ις’ 13).
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Κυριακή 29 Μαρτίου
Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Τα πιο σημαντικά λόγια κάποιου συνήθως είναι τα τελευταία του. Ο
Μωυσής, ο συγγραφέας των πρώτων πέντε θεμελιωδών βιβλίων
της Αγίας Γραφής, πριν τον θάνατό του λέει έναν ύμνο στον λαό
(Δευτ. 31/λα’ 30 – 32/λβ’ 43).
Διαβάστε Δευτ. 32/λβ’ 45-47. Πώς περιγράφει ο Μωυσής τον Λόγο
του Θεού και τη δύναμή του στη ζωή των Εβραίων λίγο πριν την
είσοδό τους στη γη της Επαγγελίας;
……………………………………………………………………………..
Στα τελευταία λόγια του Μωυσή βρίσκεται μία έντονη προτροπή.
Τονίζει στον λαό πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν πιστοί στον
Θεό και να κάνουν το θέλημά Του στη ζωή τους, βάζοντας τα λόγια
Του στην καρδιά τους. Επίσης, καλούνταν να διδάξουν αυτά τα
λόγια στα παιδιά τους, μεταδίδοντας έτσι τη διαθήκη του Θεού και
το σχέδιο της σωτηρίας από γενιά σε γενιά. Είναι αξιοσημείωτο ότι
δεν ήταν στη δικαιοδοσία τους να επιλέξουν το τι θα ακολουθήσουν
και τι θα υπακούσουν, αλλά έπρεπε «να προσέχωσιν εις το να
εκτελώσι, πάντας τους λόγους του νόμου τούτου» (Δευτ. 32/λβ’
46). Στο τέλος της ιστορίας του κόσμου, ο Θεός θα έχει έναν λαό
που θα παραμείνει πιστός σε όλη την Αγία Γραφή, θα τηρεί δηλαδή
τις εντολές του Θεού και θα έχει την πίστη του Ιησού (Αποκ. 12/ιβ’
17). Οι άνθρωποι αυτοί θα παραμείνουν πιστοί στη διδασκαλία της
Αγίας Γραφής, όχι μόνο επειδή τους εγγυάται πλήρη ζωή εδώ στη
γη, αλλά και αιώνια ζωή στην κατοικία που ο Ιησούς ετοιμάζει για
εμάς (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3).
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 1-5,14, 14/ιδ’ 6. Τι μας διδάσκουν αυτά τα
εδάφια για τον Ιησού και την αιώνια ζωή; Πώς το ότι ο Λόγος έγινε
σάρκα σχετίζεται με την αποκάλυψη και την θεοπνευστία των
Γραπτών;
……………………………………………………………………………..
Ο Ιησούς είναι κεντρικό σημείο στο οποίο εστιάζει όλη η Αγία
Γραφή. Η ενσάρκωσή Του και η έλευσή Του ως Μεσσίας ήταν η
εκπλήρωση των υποσχέσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Η ζωή, ο
θάνατος, και η ανάστασή Του, εκτός του ότι επιβεβαιώνουν τις
Γραφές, μας βεβαιώνουν και για την σπουδαία υπόσχεση της
αιώνιας ζωής σε μία νέα δημιουργία.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Δευτ. 32/λβ’ 47. Πώς είδατε, από
προσωπική εμπειρία, ότι η υπακοή στον Λόγο του Θεού δεν είναι
μάταιη; Γιατί η πίστη στον Θεό και η υπακοή στον Λόγο Του δεν θα
είναι ποτέ μάταιη;
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Δευτέρα 30 Μαρτίου
ΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΥ;
Οι ποικίλοι συγγραφείς, οι τοποθεσίες τους, και το υπόβαθρό τους,
είναι μία μοναδική μαρτυρία του πώς ο Θεός μεταφέρει τα
μηνύματά Του στους ανθρώπους, ασχέτως πολιτισμικών
διαφορών.
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για τους συγγραφείς της Αγίας
Γραφής και το ιστορικό τους; (Έξ. 2/β’ 10, Αμώς 7/ζ’ 14, Ιερ. 1/α’ 16, Δαν. 6/ς’ 1-5, Ματθ. 9/θ’ 9, Φιλιπ. 3/γ’ 3-6, Αποκ. 1/α’ 9).
………………..……………………………………………………………
Η Αγία Γραφή γράφτηκε από ανθρώπους με διαφορετικά ιστορικά
υπόβαθρα και σε διαφορετικές συνθήκες. Ορισμένοι έγραφαν από
παλάτια, άλλοι από φυλακές, κάποιοι ήταν στην εξορία, και άλλοι
κατά τη διάρκεια ιεραποστολικών ταξιδιών για τη διάδοση του
ευαγγελίου. Οι άνδρες αυτοί είχαν διαφορετική εκπαίδευση και
ενασχόληση. Κάποιοι, όπως ο Μωυσής, προορίζονταν να γίνουν
βασιλείς, ή όπως ο Δανιήλ, να υπηρετήσουν σε υψηλόβαθμες
θέσεις. Άλλοι ήταν απλοί βοσκοί. Κάποιοι ήταν πολύ νέοι και άλλοι
ηλικιωμένοι. Παρά τις διαφορές, όλοι είχαν κάτι κοινό: κλήθηκαν
από τον Θεό και εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να γράψουν
μηνύματα προς τον λαό Του, ανεξαρτήτου τόπου και εποχής.
Επίσης, κάποιοι συγγραφείς ήταν αυτόπτες μάρτυρες των
γεγονότων που κατέγραψαν, ενώ άλλοι έκαναν προσωπική έρευνα
των γεγονότων ή προσεκτική χρήση των ήδη υπαρχόντων
γραπτών (Ναυή 10/ι’ 13, Λουκ. 1/α’ 1-3). Όλα όμως τα σημεία της
Αγίας Γραφής είναι εμπνευσμένα (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16). Γι’ αυτόν το λόγο
ο Παύλος αναφέρει, «όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν
ημών προεγράφησαν, διά να έχωμεν την ελπίδα διά της υπομονής
και της παρηγορίας των γραφών» (Ρωμ. 15/ιε’ 4). Ο Θεός που
δημιούργησε την ομιλία του ανθρώπου δίνει τη δυνατότητα σε
κάποιους επιλεγμένους ανθρώπους να μεταφέρουν τις
εμπνευσμένες σκέψεις με αξιόπιστες ανθρώπινες λέξεις.
«Ο Θεός με χαρά μετέφερε την αλήθεια Του στον κόσμο μέσω
ανθρώπων, και ο Ίδιος, μέσω του Αγίου Πνεύματος, τους προίκισε
και τους κατέστησε ικανούς να κάνουν το έργο Του. Καθοδηγούσε
τη σκέψη τους στο τι να πουν και τι να γράψουν. Μπορεί ο
θησαυρός να φυλάχτηκε σε επίγεια σκεύη, ωστόσο εξακολουθεί να
είναι από τον Ουρανό.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 1, σ. 26.
ΣΚΕΨΗ: Τόσοι διαφορετικοί συγγραφείς, σε διαφορετικά πλαίσια,
που αποκαλύπτουν τον Ίδιο Θεό. Πώς αυτή η θαυμάσια αλήθεια
μάς βοηθά να επιβεβαιώσουμε την φιλαλήθεια του Λόγου του
Θεού;
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Τρίτη 31 Μαρτίου
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
Η Αγία Γραφή είναι μοναδική σε σχέση με άλλα γνωστά
θρησκευτικά έργα, επειδή περίπου το 30% του περιεχομένου της
έχει να κάνει με προφητείες και προφητική βιβλιογραφία. Η
ενσωμάτωση της προφητείας και η έγκαιρη εκπλήρωση έχουν
σημαντικό ρόλο στην άποψη του κόσμου για την Αγία Γραφή, το
ότι ο Θεός που ενεργεί στην ιστορία γνωρίζει το μέλλον και το έχει
φανερώσει στους προφήτες Του (Αμώς 3/γ’ 7). Η Αγία Γραφή δεν
είναι μόνο ο ζωντανός Λόγος ή ο ιστορικός Λόγος. Είναι και ο
προφητικός Λόγος.
Ποιες λεπτομέρειες για την έλευση του Μεσσία βλέπουμε στα
παρακάτω εδάφια;
Γέν. 49/μθ’ 8-12…………………………………………………………..
Ψαλμ. 22/κβ’ 12-18………………………………………………………
Ησ. 53/νγ’ 3-7…………………………………………………………….
Δαν. 9/θ’ 2-27……………………………………………………………..
Μιχ. 5/ε’ 2………………………………………………………………….
Μαλ. 3/γ’ 1………………………………………………………………...
Ζαχ. 9/θ’ 9…………………………………………………………………
Υπάρχουν τουλάχιστον εξήντα πέντε άμεσες Μεσσιανικές
προβλέψεις στην Παλαιά Διαθήκη, και εάν προσθέσουμε σ’ αυτές
τους τύπους (δηλαδή τις τελετές της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τις
θυσίες που ήταν μικρές προφητείες για τον Ιησού) έχουμε πολλές
περισσότερες. Οι προφητείες αυτές δίνουν συγκεκριμένες
λεπτομέρειες όπως, «Δεν θέλει εκλείψει το σκήπτρον εκ του Ιούδα»
(Γεν. 49/μθ’ 10), θα γεννιόνταν στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας (Μιχ.
5/ε’ 2), θα Τον απέρριπταν και θα Τον καταφρονούσαν, θα Τον
χτυπούσαν και θα Τον κατηγορούσαν, και παρόλα αυτά δεν θα
άνοιγε το στόμα Του για να υπερασπιστεί τον εαυτό Του (Ησ.
53/νγ’ 3-7), θα τρυπούσαν τα χέρια και τα πόδια Του, και θα
έριχναν κλήρο για τα ρούχα Του (Ψαλμ. 22/κβ’ 12-18).
Η εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης με τόση
ακρίβεια για τη ζωή, τον θάνατο, και την ανάσταση του Ιησού,
μαρτυρεί τη θεοπνευστία τους. Επίσης, μας δείχνουν πως ο Ιησούς
ήταν Αυτός ακριβώς που ο Ίδιος και οι άλλοι ισχυρίζονταν ότι είναι.
Ο Ιησούς, όπως και οι προφήτες του παρελθόντος, μίλησε για τον
θάνατο, την ανάστασή Του (Λουκ. 9/θ’ 21,22, Ματθ. 17/ιζ’ 22,23),
την πτώση της Ιερουσαλήμ (Ματθ. 24/κδ’ 1,2) και τη Δευτέρα
Παρουσία Του (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3). Επομένως, η ενσάρκωση, ο
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θάνατος και η ανάσταση προλέγονται από την Αγία Γραφή και η
εκπλήρωσή τους μας βεβαιώνει για την αξιοπιστία της.
ΣΚΕΨΗ: Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε στον Ιησού και
στη θυσία Του για εμάς; Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία είναι
συναρπαστικά;
Τετάρτη 1 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Αγία Γραφή είναι μοναδική σε σχέση με τα υπόλοιπα «άγια»
βιβλία επειδή απαρτίζεται από ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία
Γραφή δεν είναι οι φιλοσοφικές σκέψεις κάποιων ανθρώπων
(όπως του Κομφούκιου ή του Βούδα), αλλά σ’ αυτήν
καταγράφονται οι ενέργειες του Θεού στην ιστορία όπως αυτές
εξελίσσονται προς έναν συγκεκριμένο στόχο. Στην περίπτωση της
Αγίας Γραφής οι στόχοι αυτοί είναι, 1) η υπόσχεση του Μεσσία και
2) η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Η εξέλιξη αυτή είναι μοναδική
στην Ιουδαϊκή – Χριστιανική πίστη σε αντίθεση με την κυκλική
άποψη των άλλων θρησκειών του κόσμου, από την αρχαία
Αίγυπτο μέχρι τις σύγχρονες ανατολίτικες θρησκείες.
Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 3-5, 51-55, Ρωμ. 8/η’ 11 και Α’ Θεσ. 4/δ’
14. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την ανάσταση του
Χριστού, πέρα από την ιστορικότητα του γεγονότος, για την
σημασία του σε εμάς προσωπικά;
……………………………………………………………………………..
Η μαρτυρία των τεσσάρων Ευαγγελίων και του Παύλου είναι ότι ο
Ιησούς θανατώθηκε, τάφηκε, αναστήθηκε σωματικώς από τους
νεκρούς, και εμφανίστηκε σε διάφορους ανθρώπους. Αυτό
επιβεβαιώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες που Τον είδαν να
τοποθετείται στον τάφο, και αργότερα είδαν τον τάφο Του κενό. Οι
μάρτυρες άγγιξαν τον Ιησού και έφαγαν μαζί Του. Η Μαρία η
Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιησού, και άλλες γυναίκες, Τον
είδαν αναστημένο. Δύο μαθητές μίλησαν μαζί Του στο δρόμο προς
Εμμαούς. Ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές και τους ανέθεσε
την αποστολή της διάδοσης του Ευαγγελίου. Ο Παύλος αναφέρει
πως χωρίς τη μαρτυρία των Γραφών, το κήρυγμα και η πίστη μας
είναι μάταια (Α’ Κορ. 15/ιε’ 14). Οι μαθητές δηλώνουν, «όντως
ανέστη ο Κύριος» (Λουκ. 24/κδ’ 34).
Ο Χριστός παρουσιάζεται επίσης ως η «απαρχή των
κεκοιμημένων» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 20). Το ιστορικό γεγονός ότι ο
Χριστός αναστήθηκε σωματικώς και εξακολουθεί να ζει μέχρι και
σήμερα, αποτελεί εγγύηση για την ανάσταση των νεκρών. Όλοι οι
δίκαιοι, «θέλουσι ζωοποιηθή εν τω Χριστώ» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 22).
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Εδώ υποδηλώνεται μία μελλοντική δημιουργία, όπου «όσοι είναι
του Χριστού», και Του είναι αφοσιωμένοι, θα αναστηθούν «εν τη
παρουσία αυτού» (Α’ Κορ. 15/ιε’ 23), «εν τη εσχάτη σάλπιγγι» (Α’
Κορ. 15/ιε’ 52).
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η υπόσχεση της ανάστασης είναι τόσο καίρια για την
πίστη μας, βάση της γνώσης μας ότι οι νεκροί κοιμούνται; Γιατί
χωρίς αυτήν, η πίστη μας πράγματι είναι μάταιη;
Πέμπτη 2 Απριλίου
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Διαβάστε Β’ Βασ. 22/κβ’ 3-20. Τι ήταν αυτό που έκανε τον βασιλιά
Ιωσία να σκίσει το ένδυμά του; Πώς αυτή η ανακάλυψη δεν άλλαξε
μόνο αυτόν αλλά και όλο το έθνος του Ιούδα;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Το 621 π.Χ., όταν ο Ιωσίας ήταν περίπου 25 ετών, ο Χελκίας ο
αρχιερέας ανακάλυψε το «βιβλίον του νόμου», το οποίο πολύ
πιθανόν να ήταν τα πέντε πρώτα βιβλία του Μωυσή ή,
συγκεκριμένα, το Δευτερονόμιο. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας
του πατέρα του Αμών, και του πολύ κακού παππού του Μανασσή,
ο πάπυρος αυτός είχε χαθεί εξαιτίας της λατρείας του Βάαλ, της
Αστάρτης και όλης της στρατιάς του ουρανού (Β’ Βασ. 21/κα’ 3-9).
Καθώς ο Ιωσίας ακούει τους όρους της διαθήκης, σκίζει τα
ενδύματά του απελπισμένος, γιατί συνειδητοποιεί πόσο ο ίδιος και
ο λαός του απομακρύνθηκαν από τη λατρεία του αληθινού Θεού.
Ξεκινά αμέσως το έργο της μεταρρύθμισης σε όλη τη χώρα,
καταστρέφοντας τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα των ξένων
θεών. Τελειώνοντας, μένει μόνο ένα μέρος λατρείας για τον λαό
Ιούδα: ο ναός του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Η ανακάλυψη του Λόγου
του Θεού οδηγεί στην καταδίκη, στην μετάνοια, και στη δύναμη για
αλλαγή. Η αλλαγή αυτή ξεκινά με τον Ιωσία και στη συνέχεια
εξαπλώνεται σε όλον τον λαό Ιούδα.
Πώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή ότι έχει τη δύναμη να αλλάξει τη
ζωή μας και να μας δείξει τον δρόμο για τη σωτηρία; Διαβάστε
Ιωάν. 16/ις’ 13, Ιωάν. 17/ιζ’ 17, Εβρ. 4/δ’ 12 και Ρωμ. 12/ιβ’ 2.
……………………………………………………………………………..
Μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις της δύναμης της Αγίας Γραφής
είναι η αλλαγή που φέρνει στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι ο Λόγος
που διαπερνά την ανθρώπινη αμαρτία και εξαθλίωση,
φανερώνοντας την πραγματική ανθρώπινη φύση και την ανάγκη
μας για Σωτήρα. Ένα μοναδικό βιβλίο όπως η Αγία Γραφή,
ιστορικό, προφητικό, και με τη δύναμη να μεταμορφώνει τη ζωή,
11

πρέπει να ερμηνεύεται με μοναδικό τρόπο. Δεν μπορεί να
ερμηνευθεί όπως τα άλλα βιβλία, γιατί ο ζωντανός Λόγος του Θεού
πρέπει να γίνει κατανοητός υπό το φως του ζωντανού Χριστού που
υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να μας οδηγήσει σε όλη
την αλήθεια (Ιωάν. 16/ις’ 13). Η Αγία Γραφή, ως η αποκεκαλυμμένη
αλήθεια του Θεού, έχει τις δικές της αρχές για ερμηνεία. Οι αρχές
αυτές μπορούν να βρεθούν μελετώντας το πώς οι ίδιοι οι
συγγραφείς χρησιμοποιούσαν τα Γραπτά και καθοδηγούνταν από
αυτά καθώς άφηναν την Αγία Γραφή να ερμηνεύσει τον εαυτό της.
Παρασκευή 3 Απριλίου

Δύση ηλίου: 19:50’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 708-719, Ζ.Χ. σ. 637-656.
«Στο λόγο Του ο Θεός χορήγησε στους ανθρώπους την
απαραίτητη για τη σωτηρία τους γνώση. Οι Άγιες Γραφές πρέπει
να γίνονται αποδεκτές σαν αυθεντική και αλάθητη αποκάλυψη του
θελήματός Του. Αποτελούν τον κανόνα του χαρακτήρα, τον
αποκαλυπτή των διδαχών και τον έλεγχο της πείρας.» Ε. Χουάιτ,
Τ.Π.Σ. σ. v.
Πολλοί έδωσαν τη ζωή τους επειδή στηρίχτηκαν και παρέμειναν
πιστοί στο Λόγο του Θεού. Ένας από αυτούς ήταν και ο Dr. Rowland Taylor, ένας ιερέας της Αγγλικής ενορίας που αντιστάθηκε
στον Καθολικισμό κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας της Μαρίας Α’,
γνωστή και ως Αιμοσταγής Μαρία (Bloody Mary). Αφού
αφορίστηκε από την εκκλησία εξαιτίας της προσήλωσής του στην
Άγια Γραφή, έκανε έκκληση στον αρχιεπίσκοπο του Γουίνστερ,
αλλά εκείνος τον έριξε στη φυλακή και στη συνέχεια τον οδήγησε
στην πυρά. Λίγο πριν το θάνατό του, το 1555, είπε τα εξής:
«Καλοί μου άνθρωποι, δεν σας δίδαξα τίποτε άλλο παρά μόνο τον
άγιο Λόγο του Θεού, και αυτά που διδάχτηκα από το ευλογημένο
βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή. Σήμερα θα τα σφραγίσω όλα
αυτά με το αίμα μου.» John Foxe, The New Foxe’s Book of Martyrs, σ. 193.
Ο Dr. Taylor λέγεται ότι επαναλάμβανε τα λόγια του Ψαλμού 51/να’
πριν ανάψουν τη φωτιά και χάσει τη ζωή του.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Με ποιον τρόπο οι προφητείες επιβεβαιώνουν την Θεϊκή
προέλευση της Αγίας Γραφής; Πώς οι εκπληρωμένες προφητείες
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της πίστης μας;
2. Γιατί οι ενδείξεις της Μεσσιανικής ταυτότητας του Ιησού είναι
τόσο δυνατές;
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3. Ο Ιησούς και οι απόστολοι έδειξαν σταθερή πίστη στην
αξιοπιστία και την θεϊκή εξουσία των Γραπτών. Ο Ιησούς
αναφέρθηκε επανειλημμένα στις Γραφές και στο ότι αυτές πρέπει
να «πληρωθούν» (δείτε για παράδειγμα, Ματθ. 26/κς’ 54,56, Μάρκ.
14/ιδ’ 49, Λουκ. 4/δ’ 21, Ιωάν. 13/ιγ’ 18, 17/ιζ’ 12). Εφόσον, ο
Ιησούς έπαιρνε σοβαρά τα Γραπτά (στην περίπτωσή Του ήταν η
Παλαιά Διαθήκη), ιδιαίτερα σε σχέση με την εκπλήρωση των
προφητειών, ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση προς την Αγία
Γραφή;
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4 Απριλίου – 10 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

2. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν
αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού τον οποίον
ηκούσατε παρ' ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων,
αλλά, (καθώς είναι αληθώς), λόγον Θεού, όστις και ενεργείται
μεταξύ υμών των πιστευόντων.» Α’ Θεσσαλονικείς 2/β’ 13.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτρ. 1/α’ 1921, Β’ Τιμ. 3/γ’ 16,17, Δευτ. 18/ιη’ 18, Έξ. 17/ιζ’ 14, Ιωάν. 1/α’ 14,
Εβρ. 11/ια’ 3,6.
Ο τρόπος που βλέπουμε και κατανοούμε την προέλευση και τη
φύση των Γραπτών επηρεάζει κατά μεγάλο μέρος τον ρόλο που η
Αγία Γραφή διαδραματίζει στη ζωή μας και στην εκκλησία
γενικότερα. Το πώς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή μορφώνεται και
επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο που κατανοούμε την
αποκάλυψη και την έμπνευση. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε την
Αγία Γραφή σωστά, πρέπει να αφήσουμε την ίδια να θέσει τις
βασικές παραμέτρους για τον χειρισμό της. Δεν μπορούμε να
μελετήσουμε μαθηματικά με τις εμπειρικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται στη βιολογία ή στην κοινωνιολογία. Δεν
μπορούμε να μελετήσουμε φυσική με τα ίδια μέσα που μελετούμε
ιστορία. Παρομοίως, οι πνευματικές αλήθειες της Αγίας Γραφής δεν
μπορούν να γίνουν σωστά κατανοητές με αθεϊστικές μεθόδους
όπου η Αγία Γραφή ερμηνεύεται σαν να μην υπάρχει Θεός.
Απεναντίας, καθώς ερμηνεύουμε τα Γραπτά πρέπει να λάβουμε
στα σοβαρά υπόψη την Θεϊκή–ανθρώπινη διάσταση του Λόγου του
Θεού. Επομένως, για την σωστή ερμηνεία των Γραπτών πρέπει να
προσεγγίσουμε την Αγία Γραφή με πίστη και όχι με μεθολογικό
σκεπτικισμό ή αμφιβολία.
Αυτή την εβδομάδα θα δούμε κάποιες θεμελιώδεις αρχές της
προέλευσης και της φύσης της Αγίας Γραφής που θα πρέπει να
μας επηρεάσουν στην ερμηνεία και την κατανόησή της.
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Κυριακή 5 Απριλίου
Η ΘΕΪΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 19-21. Τι πιστεύει ο Πέτρος για την
προέλευση του προφητικού μηνύματος της Αγίας Γραφής;
……………………………………………………………………………..
Η Αγία Γραφή δεν είναι όπως τα άλλα βιβλία. Σύμφωνα με τον
απόστολο Πέτρο, οι προφήτες κινήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, και
συνεπώς το περιεχόμενο του μηνύματός τους προήλθε από τον
Θεό. Δεν ήταν κάτι που επινόησαν οι ίδιοι. Σε αντίθεση με τους
σοφιστικούς μύθους (Β’ Πέτρ. 1/α’ 16), το προφητικό μήνυμα της
Αγίας Γραφής έχει Θεϊκή προέλευση, και γι’ αυτό είναι αξιόπιστο.
«Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι
άνθρωποι του Θεού» (Β’ Πέτρ. 1/α’ 21). Ο Θεός συμμετείχε στην
αποκάλυψη γνωστοποιώντας το θέλημά Του σε επιλεγμένους
ανθρώπους. Η άμεση προφορική επικοινωνία μεταξύ του Θεού και
των συγκεκριμένων ανθρώπων είναι αναπόφευκτο γεγονός των
Γραπτών. Γι’ αυτό η Αγία Γραφή έχει ιδιαίτερη, Θεϊκή εξουσία, και
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το Θεϊκό στοιχείο καθώς
ερμηνεύουμε τα Γραπτά. Από τη στιγμή που ο Άγιος Θεός είναι ο
κύριος συγγραφέας, τα βιβλία της Αγίας Γραφής καλούνται,
«αγίαις γραφαίς» (Ρωμ. 1/α’ 2, Β’ Τιμ. 3/γ’ 15). Επίσης δόθηκαν για
πρακτικούς σκοπούς. Είναι χρήσιμες «προς διδασκαλίαν, προς
έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της
δικαιοσύνης▪ διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού,
ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16,17).
Ακόμη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος για να
εφαρμόσουμε όσα ο Θεός μάς φανέρωσε στο Λόγο Του. Σύμφωνα
με τον απόστολο Πέτρο, η ερμηνεία του θεϊκού αποκεκαλυμμένου
Λόγου του Θεού δεν έγκειται στις δικές μας απόψεις. Για να τον
κατανοήσουμε σωστά, χρειαζόμαστε τόσο τον ίδιο τον Λόγο του
Θεού όσο και το Άγιο Πνεύμα. Στην Αγία Γραφή ακόμη διαβάζουμε,
«Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να
αποκαλύψη το απόκρυφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους
προφήτας» (Αμώς 3/γ’ 7). Οι Βιβλικοί όροι που χρησιμοποιούνται
για την «αποκάλυψη» εκφράζουν την ιδέα ότι κάτι που ήταν
προηγουμένως κρυφό, φανερώθηκε και εκδηλώθηκε. Ως
άνθρωποι χρειαζόμαστε αυτήν την αποκάλυψη γιατί ως
αμαρτωλοί, και απομακρυσμένοι από τον Θεό εξαιτίας της
αμαρτίας, για να μάθουμε το θέλημά Του εξαρτόμαστε από
Εκείνον.
ΣΚΕΨΗ: Ακόμη και όταν δεχόμαστε τη Θεϊκή προέλευση της Αγίας
Γραφής, μας είναι δύσκολο να υπακούσουμε σ’ αυτήν. Τι θα
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συμβεί εάν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας ή αμφισβητήσουμε τη
Θεϊκή της προέλευση;
Δευτέρα 6 Απριλίου
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Επειδή ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημα Του μέσω του προφορικού
λόγου, η Θεϊκή αποκάλυψη μπορεί να καταγραφεί. Ωστόσο, όπως
έχουμε ήδη δει, η Αγία Γραφή είναι το αποτέλεσμα της
αποκεκαλυμμένης αλήθειας του Θεού σε εμάς μέσω του έργου του
Αγίου Πνεύματος που μεταφέρει και προφυλάσσει το μήνυμά Του
μέσω ανθρώπων. Γι’ αυτό σε όλη την Αγία Γραφή, από τη Γένεση
μέχρι και την Αποκάλυψη, παρατηρείται μία θεμελιώδης ενότητα
(για παράδειγμα συγκρίνετε Γέν. 3/γ’ 14,15 με Αποκ. 12/ιβ’ 17).
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 21, Β’ Τιμ. 3/γ’ 16 και Δευτ. 18/ιη’ 18. Τι μας
λένε αυτά τα εδάφια για την έμπνευση της Αγίας Γραφής;
……………………………………………………………………………..
Όλη η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστος, ακόμη κι αν κάποια σημεία
της δεν έχουν εφαρμογή σήμερα (για παράδειγμα, οι περικοπές για
τις εορτές των Ιουδαίων ήταν θεόπνευστες αλλά σήμερα δεν
είμαστε υποχρεωμένοι να τις τηρούμε). Ωστόσο, έχουμε την
ανάγκη να διδαχθούμε από όλη την Αγία Γραφή, ακόμη και από τα
σημεία που δεν είναι τόσο εύκολο να διαβάσουμε και να
κατανοήσουμε ή δεν βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη δική μας
εποχή. Επίσης, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν
αποκαλύφθηκαν υπερφυσικά ή άμεσα όλα τα σημεία της Αγίας
Γραφής. Ορισμένες φορές ο Θεός μετέφερε το μήνυμά Του μέσα
από Βιβλικούς συγγραφείς που εξέτασαν προσεκτικά τα πράγματα
ή χρησιμοποίησαν άλλα υπάρχοντα έγγραφα (δείτε Ναυή 10/ι’13,
Λουκ. 1/α’ 1-3).
Ακόμη όμως και σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει Θεοπνευστία
γιατί όλη η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστος (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16). Γι’
αυτόν το λόγο ο Παύλος δηλώνει ότι «όσα προεγράφησαν, διά την
διδασκαλίαν ημών προεγράφησαν, διά να έχωμεν την ελπίδα διά
της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών» (Ρωμ. 15/ιε’ 4).
«Η Γραφή παρουσιάζει σαν συγγραφέα της τον Θεό, αλλά είναι
γραμμένη από ανθρώπινα χέρια και η διαφορετική τεχνοτροπία
των διαφόρων βιβλίων της παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των
πολυαρίθμων γραφέων της. Οι αποκαλυπτόμενες σ’ αυτή αλήθειες
είναι όλες θεόπνευστες (Β’ Τιμ. 3/γ’ 16), αποδίδονται όμως με
ανθρώπινο λεκτικό.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. iii.
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ΣΚΕΨΗ: Σήμερα υπάρχουν σχολιαστές της Αγίας Γραφής που
αρνούνται τη Θεϊκή συγγραφή πολλών σημείων της αρνούμενοι
σημαντικές διδασκαλίες όπως της Δημιουργίας, της Εξόδου και της
Ανάστασης. Γιατί είναι σημαντικό το να μην αφήσουμε καθόλου
αυτό το περιθώριο; Άλλωστε, τι δικαίωμα έχουμε να κρίνουμε τον
Λόγο του Θεού;
Τρίτη 7 Απριλίου
Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Γράψον εις σεαυτόν τους
λόγους τούτους· διότι κατά τους λόγους τούτους έκαμα διαθήκην
προς σε, και προς τον Ισραήλ» (Έξ. 34/λδ’ 27). Γιατί ο Κύριος
ζήτησε από τον Μωυσή να γράψει αυτά τα λόγια και δεν αρκέστηκε
μόνο στην προφορική μεταφορά τους στον λαό; Ποιο είναι το
προφανές πλεονέκτημα του Γραπτού Λόγου;
……………………………………………………………………………..
Ο Θεός που δημιούργησε τις ανθρώπινες γλώσσες έδωσε την
ικανότητα σε ορισμένους ανθρώπους να μεταφέρουν τις Θεϊκά
αποκεκαλυμμένες αλήθειες και θεόπνευστες σκέψεις με έναν
έμπιστο και αξιόπιστο τρόπο. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μας
εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Θεός πρόσταξε τους Βιβλικούς
συγγραφείς να μεταφέρουν τις οδηγίες και τις αποκαλύψεις Του
γραπτώς.
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την έγγραφη
Αποκάλυψη;
Έξ. 17/ιζ’ 14, 24/κδ’ 4……………………………………………………
Ναυή 24/κδ’ 26……………………………………………………………
Ιερ. 30/λ’ 2………………………………………………………………...
Αποκ. 1/α’ 11,19, 21/κα’ 5, 22/κβ’ 18,19………………………………
Γιατί ο Θεός πρόσταξε τα μηνύματά Του να καταγράφονται; Η
προφανής απάντηση είναι για να μην ξεχαστούν εύκολα. Τα
γραπτά λόγια της Αγίας Γραφής συνεχώς μας παραπέμπουν στον
Θεό και στο θέλημά Του. Ένα γραπτό κείμενο μπορεί πιο εύκολα
να διατηρηθεί και είναι πιο αξιόπιστο από τα προφορικά μηνύματα
που πρέπει να ειπωθούν ξανά και ξανά. Ο Γραπτός Λόγος, ο
οποίος μπορεί να έχει πολλά αντίτυπα, γίνεται ευκολότερα
προσβάσιμος σε περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με τον
προφορικό. Τέλος, προφορικά μπορούμε να απευθυνθούμε σε
περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, σε μία συγκεκριμένη ώρα, σε ένα
συγκεκριμένο μέρος, εν αντιθέσει με τον γραπτό λόγο που μπορεί
να αναγνωσθεί από αμέτρητους αναγνώστες σε διαφορετικά μέρη
και ηπείρους, και να είναι ευλογία και για τις μετέπειτα γενιές.
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Επίσης, εάν κάποιοι δεν μπορούν να διαβάσουν, υπάρχουν άλλοι
που μπορούν να τους διαβάσουν τα γραπτά.
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Τετάρτη 8 Απριλίου
ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 14, 2/β’22, 8/η’31,32 και 17/ιζ’ 17. Τι
παραλληλισμούς βρίσκετε μεταξύ του Ιησού - του Λόγου του Θεού
που ενσαρκώθηκε, και της Αγίας Γραφής - του Γραπτού Λόγου του
Θεού;
……………………………………………………………………………..
Όπως η σύλληψη του Χριστού έγινε με υπερφυσικό τρόπο μέσω
του Αγίου Πνεύματος αλλά γεννήθηκε από μία γυναίκα, έτσι και η
Αγία Γραφή αν και έχει υπερφυσική προέλευση, ήρθε μέσα από
ανθρώπους.
Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και έζησε σε συγκεκριμένη εποχή και
τόπο. Δεν σταμάτησε ωστόσο να είναι Θεός, ούτε Τον περιόρισε
ιστορικά. Είναι ο μοναδικός Σωτήρας όλων των ανθρώπων του
κόσμου, όλων των εποχών (Πράξ. 4/δ’ 12). Παρομοίως, ο Γραπτός
Λόγος του Θεού - η Αγία Γραφή, δόθηκε μία συγκεκριμένη περίοδο
σε έναν συγκεκριμένο πολιτισμό. Όπως ο Ιησούς Χριστός, η Αγία
Γραφή δεν περιορίζεται χρονικά και τοπικά, αλλά αφορά όλους
τους ανθρώπους παγκοσμίως.
Όταν ο Θεός φανερώθηκε, κατέβηκε στο ανθρώπινο επίπεδο. Η
ανθρώπινη φύση του Ιησού είχε όλα τα χαρακτηριστικά της
ανθρωπότητας μετά από 4000 χρόνια εκφυλισμού. Παρόλα αυτά
ήταν αναμάρτητος. Παρομοίως, και η γλώσσα της Αγίας Γραφής
είναι ανθρώπινη, δεν είναι κάποια τέλεια υπερφυσική γλώσσα που
κανείς δεν μιλά ή δεν κατανοεί. Ενώ όλες οι γλώσσες έχουν
περιορισμούς, ο Δημιουργός της ανθρωπότητας και ο Δημιουργός
της ανθρώπινης ομιλίας, μπορεί να μεταφέρει απεριόριστα το
θέλημά Του στους ανθρώπους με έναν τέλειο και αξιόπιστο τρόπο.
Φυσικά κάθε σύγκριση έχει και κάποια όρια. Ο Ιησούς Χριστός και
η Αγία Γραφή δεν είναι πανομοιότυποι. Η Αγία Γραφή δεν είναι η
ενσάρκωση του Θεού. Ο Θεός δεν είναι βιβλίο. Ο Θεός μέσω του
Ιησού Χριστού έγινε άνθρωπος. Αγαπάμε την Αγία Γραφή επειδή
λατρεύουμε τον Σωτήρα που διακηρύττει στις σελίδες της. Η Αγία
Γραφή είναι μία μοναδική και αδιαχώριστη ένωση του Θεϊκού και
του ανθρώπινου. «Η Γραφή όμως με τις από το Θεό προερχόμενες
αλήθειες της εκφραζόμενες στη γλώσσα των ανθρώπων,
παρουσιάζει μία συνένωση του θείου και του ανθρώπινου. Μία
τέτοια συνένωση υπήρχε στη φύση του Χριστού ο οποίος ήταν ο
Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Υπ’ αυτήν την έννοια
αληθεύει για τη Γραφή όπως και για το Χριστό ότι ‘‘ο Λόγος έγινε
σάρξ και κατώκησε μεταξύ ημών.’’ (Ιωάν. 1/α’ 14).» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ.
σ. iii, iv.
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί η Αγία Γραφή πρέπει να έχει θεμελιώδη ρόλο στην
πίστη μας; Χωρίς αυτήν πού θα ήμασταν;
Πέμπτη 9 Απριλίου
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΙΣΤΗ
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 3,6. Γιατί η πίστη είναι τόσο σημαντική για την
κατανόηση του Θεού και του Λόγου Του; Γιατί είναι αδύνατον να
ευαρεστήσει κανείς τον Θεό χωρίς πίστη;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Η αληθινή εκμάθηση γίνεται στα πλαίσια της πίστης. Είναι η
απεριόριστη πίστη του παιδιού προς τους γονείς του που το βοηθά
να μάθει νέα πράγματα. Είναι η σχέση εμπιστοσύνης που το
οδηγεί να μάθει τις βασικές και θεμελιώδεις πλευρές της ζωής και
της αγάπης. Συνεπώς, η γνώση και η κατανόηση ωριμάζουν μέσα
από μία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Με την ίδια λογική, ένας
καλός μουσικός παίζει ένα μουσικό κομμάτι καλά όχι μόνο όταν
μαθαίνει το τεχνικό μέρος, αλλά όταν δείχνει αγάπη για τη μουσική,
τον συνθέτη και το μουσικό όργανο. Παρομοίως, δεν κατανοούμε
σωστά την Αγία Γραφή όταν την προσεγγίζουμε με σκεπτικισμό ή
μεθολογική αμφιβολία, αλλά με πνεύμα πίστης και αγάπης. Ο
απόστολος Παύλος έγραψε, «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να
ευαρεστήση τις εις αυτόν» (Εβρ. 11/ια’ 6). Συνεπώς, δεν γίνεται να
αντιμετωπίσουμε την Αγία Γραφή σαν ένα ανθρώπινο βιβλίο αλλά
να την προσεγγίσουμε με πίστη, αναγνωρίζοντας τη Θεϊκή της
προέλευση. Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας
αναγνωρίζουμε την υπερφυσική προέλευση της Αγίας Γραφής και
σχετικά μ’ αυτό αναφέρουμε στο πρώτο από τα Βασικά Πιστεύω
μας, «Η Αγία Γραφή – Παλαιά και Καινή Διαθήκη – είναι ο γραπτός
Λόγος του Θεού, δοσμένος με θεία έμπνευση διαμέσου αγίων
ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι μίλησαν και έγραψαν όπως το Άγιο
Πνεύμα τους κατεύθυνε. Στο Λόγο αυτό ο Θεός παρέδωσε στον
άνθρωπο τη γνώση, την αναγκαία για τη σωτηρία. Η Αγία Γραφή
είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματός Του. Είναι το
πρότυπο του χαρακτήρα, η δοκιμή της πείρας, ο έγκυρος
αποκαλυπτής των διδασκαλιών και η αξιόπιστη καταγραφή των
πράξεων του Θεού στην ιστορία.» (Ψαλ. 119/ριθ’105, Παρ.
30/λ’5,6, Ησ. 8/η’20, Ιωάν. 17/ιζ’17, Α’Θεσ. 2/β’13, Β’Τιμ. 3/γ’16,17,
Εβρ. 4/δ’12, Β’Πέτρ. 1/α’20,21)
ΣΚΕΨΗ: Τι χάνουν οι άνθρωποι που δεν προσεγγίζουν την Αγία
Γραφή με πίστη; Γιατί η πίστη αυτή δεν είναι τυφλή; Με άλλα λόγια,
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τι λόγους έχουμε για αυτήν την πίστη και γιατί είναι απαραίτητη για
την κατανόηση των αληθειών της Αγίας Γραφής;
Παρασκευή 10 Απριλίου

Δύση ηλίου: 19:56’

Περαιτέρω μελέτη:
Όσο σημαντική κι αν είναι η Αγία Γραφή για την πίστη μας, χωρίς
την επιρροή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά και στο νου μας,
δεν θα υπάρχει κανένα πνευματικό όφελος.
«Στο λόγο Του ο Θεός χορήγησε στους ανθρώπους την
απαραίτητη για τη σωτηρία τους γνώση. Οι Άγιες Γραφές πρέπει
να γίνονται αποδεκτές σαν αυθεντική και αλάθητη αποκάλυψη του
θελήματός Του. Αποτελούν τον κανόνα του χαρακτήρα, τον
αποκαλυπτή των διδαχών και τον έλεγχο της πείρας… Το γεγονός
όμως ότι ο Θεός απεκάλυψε το θέλημά Του μέσο του λόγου Του
στους ανθρώπους δεν αποκλείει τη συνεχή παρουσία και
καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, το Πνεύμα το έχει
υποσχεθεί ο Σωτήρας μας για να διανοίξει το λόγο στους δούλους
Του και να τους τον καταστήσει φωτεινό και εφαρμόσιμο στη
διδαχή του. Και εφόσον η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από το
Πνεύμα του Θεού, είναι αδύνατο οι διδασκαλίες του Πνεύματος να
αντιτίθενται προς τις διδασκαλίες του λόγου.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. v.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Γιατί ο Θεός φανερώνει τον χαρακτήρα και το θέλημά Του σε
εμάς; Γιατί το χρειαζόμαστε;
2. Πώς φανερώνεται ο Θεός; Ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορα μέσα
για να αποκαλύψει κάποια στοιχεία για τον εαυτό Του. Το κάνει
γενικά μέσα από τη φύση, αλλά πιο συγκεκριμένα μέσα από όνειρα
(Δαν. 7/ζ’ 1), οράματα (Γέν. 15/ιε’ 1), σημεία (Α’ Βασ. 18/ιη’ 24,38),
και μέσω του Υιού Του Ιησού Χριστού (Εβρ. 1/α’ 1,2). Έχει
φανερωθεί ο Θεός σε εσάς προσωπικά; Μοιραστείτε την εμπειρία
σας.
3. Ορισμένοι σχολιαστές της Αγίας Γραφής απορρίπτουν πολλές
από τις διδασκαλίες της γιατί θεωρούν ότι είναι μύθοι. Διδασκαλίες
όπως η ιστορία της Δημιουργίας, ο Αδάμ και η Εύα, η Έξοδος, και
οι ιστορίες του Δανιήλ είναι μερικά μόνο παραδείγματα (της
Παλαιάς Διαθήκης) διδασκαλιών που εκλαμβάνονται ως
φανταστικές ιστορίες που αποσκοπούν να διδάξουν πνευματικές
αλήθειες. Αυτό γίνεται όταν οι άνθρωποι κρίνουν τον Λόγο του
Θεού. Τι μας δείχνει αυτό για το πόσο επικίνδυνη είναι μία τέτοια
συμπεριφορά;
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4. Ο Θεός φανέρωσε το θέλημά Του στην Αγία Γραφή με έντονο
τρόπο. Ωστόσο, θέλει τη βοήθειά μας για τη μετάδοση του
θελήματός Του και των καλών νέων της σωτηρίας μέσω του Ιησού
Χριστού μόνο. Όταν οι άνθρωποι μας παρατηρούν τι εικόνα του
Θεού έχουν μέσα από εμάς και τη συμπεριφορά μας;
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11 Απριλίου – 17 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

3. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε αποκριθείς είπεν, Είναι γεγραμμένον,
‘’Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα
λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.’’» Ματθαίον 4/δ’ 4.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 4/δ’ 1-11,
22/κβ’ 37-40, Λουκά 24/κδ’ 13-35, 44, 45, 4/δ’ 25-27, Πράξεις 4/δ’
24-26.
Δυστυχώς στην μεταμοντέρνα εποχή η Αγία Γραφή εξετάζεται υπό
το φακό της φιλοσοφίας, η οποία αμφισβητεί τόσο την έμπνευση
όσο και την εξουσία της Αγίας Γραφής. Για την ακρίβεια, πιστεύεται
ότι η Αγία Γραφή αποτελείται από ιδέες ανθρώπων που έζησαν σε
έναν πρωτόγονο πολιτισμό οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να
κατανοήσουν τον κόσμο όπως εμείς σήμερα. Την ίδια στιγμή, το
υπερφυσικό στοιχείο υποβαθμίζεται ή εξαφανίζεται εντελώς από
την εικόνα, μετατρέποντας έτσι την Αγία Γραφή σε ένα έγγραφο
που δεν αποτυπώνει την άποψη του Θεού για τον άνθρωπο, αλλά
την άποψη του ανθρώπου για τον Θεό. Και ως αποτέλεσμα, για
πολλούς στην εποχή του Δαρβινισμού και της σύγχρονης
φιλοσοφίας, η Αγία Γραφή θεωρείται άσχετη.
Ωστόσο, εμείς απορρίπτουμε εντελώς αυτήν τη θέση. Στην Καινή
Διαθήκη βλέπουμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε συνολικά την
Αγία Γραφή από τον τρόπο που ο Ιησούς και οι απόστολοι
κατανοούσαν την Παλαιά Διαθήκη, το μέρος της Γραφής που
υπήρχε εκείνη την εποχή. Πώς σχετίζονταν με τα πρόσωπα, τα
μέρη και τα γεγονότα που περιγράφονται σ’ αυτήν; Ποιες ήταν οι
υποθέσεις και οι ερμηνευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν; Ας
τους ακολουθήσουμε λοιπόν και ας αντιπαραβάλλουμε τον τρόπο
που αντιμετώπιζαν την Αγία Γραφή, με τις απόψεις των ανθρώπων
που δεν είναι εμπνευσμένοι και οι εικασίες τους οδηγούν στον
σκεπτικισμό και στην αμφιβολία για τον Λόγο του Θεού.
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Κυριακή 12 Απριλίου
«ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ»
Η βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σηματοδότησε
το ξεκίνημα της διακονίας του Σωτήρα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε
από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο της Ιουδαίας, όπου στην πιο
αδύναμη σωματική Του κατάσταση δοκιμάστηκε από τον Σατανά.
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 1-11. Πώς αντιμετώπισε ο Ιησούς τους
πειρασμούς του Σατανά στην έρημο; Τι μαθαίνουμε για την Αγία
Γραφή από αυτήν την αναφορά;
……………………………………………………………………………..
Στον πειρασμό για την όρεξη, ο Ιησούς απάντησε, «Είναι
γεγραμμένον, “Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά
με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού”» (Ματθ. 4/δ’4). Ο
Ιησούς δείχνει στο ζωντανό Λόγο και στην απόλυτη, Θεϊκή πηγή.
Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει την εξουσία της Γραφής. Στον
πειρασμό με τα επίγεια βασίλεια και τις τιμές, ο Ιησούς απαντά,
«είναι γεγραμμένον, “Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει, και
αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει”» (Ματθ. 4/δ’10, Λουκ. 4/δ’8). Ο
Χριστός μας θυμίζει ότι η αληθινή λατρεία εστιάζει στον Θεό και σε
κανένα άλλον, και ότι η υποταγή στο Λόγο Του είναι η αληθινή
λατρεία. Τέλος, στον πειρασμό σχετικά με την αγάπη για επίδειξη
και αλαζονεία, ο Ιησούς απάντησε, «πάλιν είναι γεγραμμένον, “Δεν
θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου.”» (Ματθ. 4/δ’7, Λουκ.
4/δ’12).
Και στους τρεις πειρασμούς, ο Ιησούς απάντησε με το «είναι
γεγραμμένον». Ο Ιησούς στηρίχθηκε στον Λόγο του Θεού για να
αντιμετωπίσει τις επιθέσεις και τις πλάνες του Σατανά. Αυτό είναι
ένα σημαντικό μάθημα για όλους εμάς: η Αγία Γραφή, και μόνο
αυτή, είναι ο απόλυτος κανόνας και το θεμέλιο της πίστης μας. Η
Αγία Γραφή, και μόνο, ήταν η μέθοδος που ακολουθούσε ο Ιησούς
για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του αντιπάλου. Ο Ιησούς είναι
Θεός, παρόλα αυτά στη μάχη Του με τον Σατανά υποτάχθηκε
ολοκληρωτικά στον Λόγο του Θεού. Δεν χρησιμοποίησε κάποια
άποψη, ούτε κάποιο περίτεχνο επιχείρημα. Δεν είπε λόγια
προσωπικής έχθρας, απεναντίας, τον αντιμετώπισε με τα απλά και
συγχρόνως βαθυστόχαστα λόγια της Αγίας Γραφής. Για τον
Χριστό, η Αγία Γραφή έχει την μεγαλύτερη εξουσία και δύναμη.
Έτσι, η διακονία Του ξεκινά με ένα σίγουρο θεμέλιο και συνεχίζει
οικοδομημένη στην αξιοπιστία της Αγίας Γραφής.
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να στηριζόμαστε και να υποτασσόμαστε
στο Λόγο του Θεού;
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Δευτέρα 13 Απριλίου
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 17-20, 22/κβ’ 29, 23/κγ’ 2,3. Τι λέει ο Ιησούς σ’
αυτές τις περικοπές;
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές Του να υπακούν στον Λόγο του
Θεού και στον Νόμο. Πουθενά δεν φαίνεται να αμφισβητεί την
εξουσία ή την αρμοδιότητα της Αγίας Γραφής. Απεναντίας,
συνεχώς αναφερόταν σ’ αυτήν ως πηγή Θεϊκής εξουσίας. Και
στους Σαδδουκαίους είπε, «Πλανάσθε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς
μηδέ την δύναμιν του Θεού» (Ματθ. 22/κβ’ 29). Ο Ιησούς είπε ότι η
μερική διανοητική γνώση της Αγίας Γραφής και των διδασκαλιών
της δεν ήταν αρκετή για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, και ακόμη
περισσότερο για να γνωρίσει κανείς τον Κύριο που είναι η αλήθεια.
Διαβάστε Ματθ. 22/κβ’ 37-40. Ποια ήταν η άποψη του Ιησού για
τον νόμο του Μωυσή;
……………………………………………………………………………..
Στην απάντησή Του προς τον νομικό, ο Ιησούς αναφέρθηκε
συνοπτικά στις Δέκα Εντολές που δόθηκαν στον Μωυσή 1500
χρόνια πριν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το πώς ο Ιησούς
εστίασε στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και πόσο τον εξύψωσε.
Πολλοί Χριστιανοί λανθασμένα συμπεραίνουν ότι σ’ αυτό το σημείο
ο Ιησούς έδωσε μία νέα εντολή και ότι ο νόμος της Παλαιάς
Διαθήκης αντικαταστάθηκε από το ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης.
Το γεγονός όμως είναι ότι η διδασκαλία του Ιησού βασίζεται στον
νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός αποκάλυψε και φανέρωσε
τον νόμο έτσι ώστε, «Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς» (συνοψίζοντας
τον Δεκάλογο, οι τέσσερις πρώτες εστιάζουν στη σχέση
ανθρώπου-Θεού και οι έξι τελευταίες στη σχέση μεταξύ των
ανθρώπων), «όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται» (Ματθ.
22/κβ’ 40). Έτσι, ο Ιησούς εξύψωσε όλη την Παλαιά Διαθήκη μιας
και η φράση «ο νόμος και οι προφήται» παραπέμπει στα τρία
τμήματα που χωρίζεται η Παλαιά Διαθήκη, στον νόμο, στους
προφήτες, και στα γραπτά.
«Παρουσίασε τη Γραφή ως αναμφισβήτητη αυθεντία, το ίδιο
πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να παρουσιάσουμε τη Γραφή
ως το Λόγο του άπειρου Θεού, το τέλος κάθε αντιλογίας και το
θεμέλιο όλης της πίστης.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 18.
ΣΚΕΨΗ: Ποιες άλλες ανταγωνιστικές πηγές εξουσίας (οικογένεια,
φιλοσοφία, κουλτούρα) μπορεί να σας εμποδίσουν να υποταχθείτε
στον Λόγο του Θεού;
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Τρίτη 14 Απριλίου
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Διαβάστε Λουκ. 24/κδ’ 13-35, 44,45. Πώς χρησιμοποιεί ο Ιησούς
τις Γραφές για να διδάξει στους μαθητές Του το μήνυμα του
ευαγγελίου;
……………………………………………………………………………..
Μετά τον θάνατο του Χριστού, οι ακόλουθοί Του ήταν μπερδεμένοι
και είχαν αμφιβολίες. Πώς συνέβη αυτό; Γιατί συνέβη; Στο
κεφάλαιο αυτό του Λουκά βλέπουμε τον Ιησού να εμφανίζεται δύο
φορές στους μαθητές, την πρώτη στους δύο μαθητές που
πήγαιναν στην Εμμαούς, και τη δεύτερη στους υπόλοιπους
μαθητές. Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, ο Ιησούς εξηγεί την
εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης: «Και αρχίσας
από Μωϋσέως και από πάντων των προφητών, διηρμήνευεν εις
αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσαις ταις γραφαίς» (Λουκ.
24/κδ’ 27). Και στο Λουκ. 24/κδ’ 44,45, λέει, «Ούτοι είναι οι λόγοι…
ότι πρέπει να πληρωθώσι πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω του
Μωϋσέως και προφήταις και ψαλμοίς περί εμού». Και τότε ο
Ιησούς, «διήνοιξεν αυτών τον νούν, διά να καταλάβωσι τας
γραφάς».
Προσέξτε τη συγκεκριμένη αναφορά στο Λουκ. 24/κδ’ 27, «εν
πάσαις ταις γραφαίς». Και αυτή τονίζεται ξανά με τη φράση,
«πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω του Μωϋσέως και προφήταις
και ψαλμοίς περί εμού» (Λουκ. 24/κδ’ 44). Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα
πως ο Ιησούς, ο Ενσαρκωμένος Λόγος (Ιωάν. 1/α’ 1-3,14),
βασιζόταν στην εξουσία των Γραφών για να εξηγήσει πως όλα όσα
συνέβησαν είχαν λεχθεί εκατοντάδες χρόνια πριν. Ο Ιησούς με το
παράδειγμά Του προσπαθεί να διδάξει τους μαθητές. Όπως
Εκείνος αναφέρθηκε σε όλη τη Γραφή, έτσι θέλει και οι μαθητές
Του καθώς διαδίδουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλον τον
κόσμο να χρησιμοποιούν όλη τη Γραφή ώστε οι νέοι προσήλυτοι
να λάβουν γνώση και δύναμη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως στο
Ματθ. 28/κη’ 18-20 ο Ιησούς λέει στους μαθητές Του (τότε και
σήμερα) ότι, «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης.»
Η εξουσία όμως αυτή στηρίζεται στον Πατέρα, στον Υιό, και στο
Άγιο Πνεύμα, καθώς λέει, «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε
πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και στη συνέχεια ακολουθεί η
εξής σημαντική δήλωση, «διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι
πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς». Τι δίδαξε και παρήγγειλε ο
Ιησούς; Οι διδασκαλίες Του βασίζονται σε ολόκληρη την Αγία
Γραφή. Ήρθε κατά την προφητική εξουσία του Λόγου, και με την
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εκπλήρωση των προφητειών της Γραφής υποτάχθηκε στον Πατέρα
Του.
ΣΚΕΨΗ: Εφόσον ο Ιησούς δεχόταν όλη τη Γραφή, γιατί και εμείς
πρέπει να κάνουμε το ίδιο; Πώς μπορούμε να δεχτούμε την
εξουσία της Γραφής, ακόμη και στα σημεία που μπορεί να μην
βρίσκουν εφαρμογή στην εποχή μας;
Τετάρτη 15 Απριλίου
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ο Ιησούς δίδαξε πως η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού με την
έννοια πως το περιεχόμενό της είναι συνώνυμο με αυτά που λέει ο
Θεός. Η προέλευσή της είναι από τον Θεό, γι’ αυτό και έχει εξουσία
για κάθε πτυχή της ζωής. Ο Θεός σε όλη την ιστορία αποκάλυψε
το θέλημά Του στους ανθρώπους μέσω της Αγίας Γραφής. Για
παράδειγμα, στο Ματθ. 19/ιθ’ 4,5, ο Ιησούς αναφέρεται σε μία
περικοπή που γράφτηκε από τον Μωυσή, λέγοντας: «Δεν
ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής… είπεν, Ένεκεν τούτου θέλει
αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα.» Αντί «Η Γραφή
λέει», ο Ιησούς είπε «ο πλάσας απ' αρχής… είπεν» προσδίδοντας
στον Δημιουργό τα λόγια που ο αφηγητής της Γένεσης έγραψε. Για
την ακρίβεια ο Θεός είναι Εκείνος που έκανε αυτήν τη δήλωση, και
ας γράφτηκε από τον Μωυσή.
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Πώς κατανοούσε ο Ιησούς τα
ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα της Αγίας Γραφής;
Ματθ. 12/ιβ’ 3,4…………………………………………………………..
Μαρκ. 10/ι’ 6-8……………………………………………………………
Λουκ. 4/δ’ 25-27………………………………………………………….
Λουκ. 11/ια’ 51……………………………………………………………
Ματθ. 24/κδ’ 38…………………………………………………………..
Ο Ιησούς αναφερόταν πάντα στα πρόσωπα, τα μέρη και τα
συμβάντα της Παλαιάς Διαθήκης ως ιστορικά γεγονότα.
Αναφέρθηκε στα δύο πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, στον Άβελ στη
Γέν. 4/δ’, στον Δαβίδ που έφαγε τους άρτους της προθέσεως, στον
Ελισσαιέ, και σε άλλα ιστορικά πρόσωπα. Αναφέρθηκε
επανειλημμένως στα βάσανα των προφητών των περασμένων
αιώνων (Ματθ. 5/ε’12, 13/ιγ’57, 23/κγ’34-36, 6/ς’4). Σε ένα
προειδοποιητικό μήνυμα, ο Ιησούς αναφέρθηκε και στις ημέρες του
Νώε: «Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν
τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της
ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν ▪ και δεν ενόησαν,
εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός, και εσήκωσε πάντας▪ ούτω θέλει
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είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθ.
24/κδ’38,39). Είναι φανερό ότι ο Ιησούς αναφέρθηκε στην κρίση
αυτή του Θεού ως ένα ιστορικό γεγονός.
ΣΚΕΨΗ: Επειδή ο Ίδιος ο Ιησούς αναφέρθηκε στα παραπάνω
πρόσωπα ως ιστορικές προσωπικότητες, τι μας δείχνει αυτό για τη
δύναμη του Σατανά να εξαπατά, από τη στιγμή που η πλειοψηφία
των ανθρώπων, και πολύ Χριστιανοί, αμφισβητούν την ύπαρξή
τους; Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα;
Πέμπτη 16 Απριλίου
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης προσέγγιζαν την Αγία Γραφή
όπως και ο Ιησούς. Όσον αφορά τα δόγματα, την ηθική, και την
εκπλήρωση των προφητειών, η Παλαιά Διαθήκη ήταν γι’ αυτούς ο
αυθεντικός Λόγος του Θεού. Δεν βρίσκουμε πουθενά να είπαν ή να
έκαναν κάτι που να προκαλεί την αυθεντία ή την εξουσία
οποιουδήποτε μέρους της Αγίας Γραφής.
Τι βλέπουμε στα παρακάτω εδάφια για το πώς οι απόστολοι
κατανοούσαν την εξουσία του Λόγου του Θεού;
Πράξ. 4/δ’ 24-26………………………………………………………….
Πράξ. 13/ιγ’ 32-36………………………………………………………..
Ρωμ. 9/θ’ 17………………………………………………………………
Γαλ. 3/γ’ 8…………………………………………………………………
Προσέξτε σ’ αυτά τα αποσπάσματα πόσο στενά σχετίζονται τα
Γραπτά με τη φωνή του Ίδιου του Θεού. Στις Πράξ. 4/δ’, λίγο πριν
την πλήρωσή τους με Άγιο Πνεύμα, οι μαθητές δοξάζουν τον Θεό
για την απελευθέρωση του Πέτρου και του Ιωάννη. Υψώνουν τις
φωνές τους σε δοξολογία, αναγνωρίζοντας τον Θεό ως Δημιουργό
που μίλησε μέσω του δούλου Του Δαβίδ. Έτσι, τα λόγια του Δαβίδ
στην πραγματικότητα είναι τα λόγια του Θεού. Στις Πράξ. 13/ιγ’ 3236 ο Παύλος αναφέρεται σε λόγια του Δαβίδ, αλλά αυτή τη φορά τα
αποδίδει κατευθείαν στον Θεό. Στη Ρωμ. 9/θ’ 17 ενώ θα περίμενε
κανείς, συντακτικά, ο Θεός να είναι το υποκείμενο, ο Παύλος
χρησιμοποιεί τον όρο «Γραφή» και λέει: «Διότι η γραφή λέγει προς
τον Φαραώ» που αλλιώς θα μπορούσε να ειπωθεί, «Ο Θεός λέγει
προς τον Φαραώ». Στη Γαλ. 3/γ’ 8 για μία ακόμη φορά στη θέση
του υποκειμένου συναντάμε τον όρο «Γραφή» αντί του Θεού,
δείχνοντας έτσι πόσο άμεσα συνδεδεμένα είναι ο Λόγος του Θεού
με τον Ίδιο τον Θεό. Για την ακρίβεια, οι συγγραφείς της Καινής
Διαθήκης βασίζονται στην Παλαιά Διαθήκη ως τον Λόγο του Θεού.
Υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές της Καινής Διαθήκης στην
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Παλαιά Διαθήκη. Κάποιος σχολιαστής μάλιστα σύνταξε μία λίστα
με 2688 συγκεκριμένες αναφορές, 400 από τον Ησαΐα, 370 από
τους Ψαλμούς, 220 από την Έξοδο και διάφορες άλλες. Εάν θα
προσθέταμε στη λίστα αυτή τους υπαινιγμούς, τα θέματα και τα
μοτίβα, ο αριθμός θα αυξάνονταν σημαντικά. Τα βιβλία είναι
γεμάτα αναφορές στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που
πολλές φορές εισάγονται με τη φράση, «είναι γεγραμμένον» (Ματθ.
2/β’ 5, Μάρκ. 1/α’ 2, 7/ζ’ 6, Λουκ. 2/β’ 23, 3/γ’ 4, Ρωμ. 3/γ’ 4, 8/η’
36, 9/θ’ 33, Α’ Κορ. 1/α’ 19, Γαλ. 4/δ’ 27, Α’ Πέτρ. 1/α’ 16). Όλα
αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα Γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης είναι το
θεμέλιο των διδασκαλιών του Ιησού και των αποστόλων.
ΣΚΕΨΗ: Πώς αυτά τα παραδείγματα μάς δείχνουν πόσο
επικίνδυνες είναι οι απόψεις που αποδυναμώνουν την
εμπιστοσύνη μας στην αυθεντία των Γραπτών;
Παρασκευή 17 Απριλίου

Δύση ηλίου: 20:03’

Περαιτέρω μελέτη:
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 43-49, 85,96.
«Οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι σοφότεροι από τον Λόγο του
Θεού, σοφότεροι ακόμη και από τον Θεό, και αντί να στέκονται στο
αμετακίνητο θεμέλιο και να εξετάζουν τα πάντα με τον Λόγο του
Θεού, εξετάζουν τον Λόγο με τις δικές τους απόψεις για την
επιστήμη και τη φύση, και εάν δεν συμφωνεί με τις δικές τους
επιστημονικές απόψεις, θεωρείται αναξιόπιστος.» Ε. Χουάιτ, Signs of
the Times, 27 Μαρτίου 1884, σ. 1.

«Εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τη σοφία και τον σκοπό του
Θεού όπως αποκαλύπτονται στο Λόγο Του, γίνονται άνδρες και
γυναίκες ισχυρής διάνοιας, και αποτελεσματικότεροι εργάτες
έχοντας ως μεγάλο Δάσκαλο τον Ιησού Χριστό… ο Χριστός έδωσε
στο λαό Του την αλήθεια, και όλοι καλούνται να έχουν κάποιο
μέρος στην γνωστοποίησή της στον κόσμο… Δεν μπορεί να
υπάρχει καθαγιασμός χωρίς την αλήθεια, τον Λόγο. Πόσο
σημαντικό είναι λοιπόν να γίνει κατανοητός από όλους!» Ε. Χουάιτ,
Fundamentals of Christian Education, σ. 432.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Εφόσον ο Ιησούς, οι συγγραφείς των Ευαγγελίων, και ο
Παύλος θεωρούσαν τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης ως τον Λόγο
του Θεού, γιατί οι περισσότερες σύγχρονες απόψεις για την Αγία
Γραφή είναι εσφαλμένες και γιατί δεν πρέπει να παρασυρθούμε
από αυτά τα επιχειρήματα, ανεξαρτήτως ποιος τα διδάσκει;
29

2. Πολλοί σύγχρονοι σχολιαστές της Αγίας Γραφής, επηρεασμένοι
από τον σκεπτικισμό, αρνούνται την εξαήμερη Δημιουργία και
αποδέχονται την θεωρία της εξέλιξης δισεκατομμυρίων χρόνων.
Δεν δέχονται την ύπαρξη του αναμάρτητου Αδάμ στον αναμάρτητο
κόσμο. Επίσης αρνούνται την παγκόσμια έκταση του
Κατακλυσμού, ακόμη και τον Αβραάμ ως ιστορική προσωπικότητα.
Κάποιοι δεν δέχονται την ιστορία της Εξόδου, και άλλοι
απορρίπτουν τα θαύματα του Ιησού και την σωματική Του
ανάσταση. Κάποιοι δεν δέχονται τις προφητείες για μελλοντικά
γεγονότα. Από τα παραπάνω, τι βλέπουμε ότι γίνεται όταν οι
άνθρωποι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την εξουσία και την
αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
ανθρώπους σαν και αυτούς να κατανοήσουν την αλήθεια;
3. Πώς κατανοούμε τη θεοπνευστία των Γραπτών, ακόμη και των
περικοπών που δεν έχουν άμεση εφαρμογή στη ζωή μας σήμερα;
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18 Απριλίου – 24 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

4. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ – Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν▪ εάν δεν
λαλώσι κατά τον λόγον τούτον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτοίς»
Ησαΐας 8/η’ 20.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μάρκ. 7/ζ’ 1-13,
Ρωμ. 2/β’4, Α’ Ιωάν. 2/β’ 15-17, Β’ Κορ. 10/ι’ 5,6, Ιωάν. 5/ε’ 46,47,
Ιωάν. 7/ζ’ 38.
Δεν υπάρχει Χριστιανική εκκλησία που να μη χρησιμοποιεί την
Αγία Γραφή για να στηρίξει τα πιστεύω της. Παρόλα αυτά, όλες οι
εκκλησίες δεν δίνουν στην Αγία Γραφή την ίδια εξουσία στη
θεολογία τους. Για την ακρίβεια, ο ρόλος που έχει η Αγία Γραφή
διαφέρει από εκκλησία σε εκκλησία. Αυτό είναι ένα σημαντικό,
πλην περίπλοκο θέμα που θα εξερευνήσουμε μελετώντας πέντε
διαφορετικές πηγές που επηρεάζουν την ερμηνεία της Γραφής:
παράδοση, εμπειρία, πολιτισμός, αιτία, και η ίδια η Αγία Γραφή.
Αυτές οι πηγές έχουν σημαντικό ρόλο στην θεολογία της κάθε
εκκλησίας. Όλοι είμαστε μέρος διαφόρων παραδόσεων και
πολιτισμών που μας επηρεάζουν. Όλοι έχουμε εμπειρίες που
μορφώνουν τον τρόπο σκέψης και επηρεάζουν την κατανόησή
μας. Όλοι έχουμε νου για να σκεφτούμε και να εκτιμήσουμε τα
πράγματα. Όλοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή και τη
χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τον Θεό και το θέλημά Του.
Ποιες από αυτές τις πηγές, ή ο συνδυασμός τους, έχει την απόλυτη
εξουσία στον τρόπο που ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, και πώς
χρησιμοποιούνται μεταξύ τους; Η προτεραιότητα που δίνεται σε
κάθε πηγή ή πηγές, οδηγεί σε διαφορετική έμφαση και
αποτελέσματα και εντέλει καθορίζει την κατεύθυνση όλης της
θεολογίας μας.
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Κυριακή 19 Απριλίου
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση από μόνη της δεν είναι κάτι κακό. Θέτει μία
συγκεκριμένη ρουτίνα και δομή στην καθημερινότητά μας. Μας
βοηθά να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τις ρίζες μας. Γι’ αυτό,
δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το ότι η παράδοση έχει ένα
σημαντικό ρόλο στη θρησκεία. Η παράδοση ωστόσο, κρύβει και
κάποιους κινδύνους.
Διαβάστε Μάρκ. 7/ζ’ 1-13. Πώς αντιμετώπισε ο Ιησούς τις
παραδόσεις της εποχής Του;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Η παράδοση με την οποία ήρθε αντιμέτωπος ο Ιησούς είχε
περάσει με προσοχή στην Ιουδαϊκή κοινωνία από το δάσκαλο στο
μαθητή. Στις ημέρες του Ιησού ήταν εξίσου σημαντική με τα
Γραπτά. Η παράδοση ωστόσο, με τον καιρό έχει την τάση να
αποκτά μεγαλύτερη δύναμη με αποτέλεσμα να εμπεριέχει
λεπτομέρειες και σημεία που δεν υπάρχουν στον Λόγο του Θεού
και στο σχέδιό Του. Οι ανθρώπινες παραδόσεις, αν και
προωθούνται από ευυπόληπτους «πρεσβυτέρους» (δείτε Μάρκ.
7/ζ’ 3,5), δηλαδή από τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ιουδαϊκής
κοινότητας, δεν είναι ισάξιες των εντολών του Θεού (δείτε Μάρκ.
7/ζ’ 8,9). Πρόκειται για ανθρώπινες παραδόσεις που από ένα
σημείο και μετά ακυρώνουν τον Λόγο του Θεού (δείτε Μάρκ. 7/ζ’
13).
Διαβάστε Α’ Κορ. 11/ια’ 2 και Β’ Θεσ. 3/γ’ 6. Πώς μπορούμε να
ξεχωρίσουμε τον Λόγο του Θεού από την ανθρώπινη παράδοση;
Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε αυτήν τη διάκριση;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Ο ζωντανός Λόγος του Θεού εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Αυτή η πιστότητα δημιουργεί μία συγκεκριμένη παράδοση. Η
πιστότητά μας, ωστόσο, πρέπει να είναι πάντοτε στον ζωντανό
Θεό που μας φανέρωσε το θέλημά Του μέσα από τον Γραπτό
Λόγο Του. Γι’ αυτό, η Αγία Γραφή έχει έναν μοναδικό ρόλο που την
κάνει να υπερέχει των ανθρώπινων παραδόσεων. Η Αγία Γραφή
στέκει πάνω από όλες τις ανθρώπινες παραδόσεις, ακόμη και τις
καλές. Οι παραδόσεις που εμφανίζονται μέσα από την εμπειρία
μας με τον Θεό και τον Λόγο Του, πρέπει συνεχώς να δοκιμάζονται
από την Αγία Γραφή.
ΣΚΕΨΗ: Τι «παραδόσεις» έχουμε ως εκκλησία; Γιατί είναι
32

σημαντικό να ξεχωρίσουμε τις παραδόσεις από τις Βιβλικές
διδασκαλίες;
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Δευτέρα 20 Απριλίου
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διαβάστε Ρωμ. 2/β’ 4 και Τίτο 3/γ’ 4,5. Πώς βιώνουμε την
καλοσύνη, την ανεκτικότητα, την συγχώρηση, την αγαθότητα και
την αγάπη του Θεού; Γιατί είναι σημαντικό η πίστη μας να μην είναι
μόνο νοητική αλλά και βιωματική; Την ίδια στιγμή, πώς μπορούν οι
εμπειρίες μας να έρθουν σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή και να
μας παρασύρουν;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Η εμπειρία αποτελεί μέρος της ανθρώπινής μας ύπαρξης.
Επηρεάζει τα αισθήματα και τις σκέψεις μας με έντονο τρόπο. Ο
Θεός μάς δημιούργησε έτσι ώστε η σχέση μας με τη δημιουργία
Του και με τον Ίδιο να συνδέεται και να μορφώνεται από την
εμπειρία μας. Είναι επιθυμία του Θεού να βιώσουμε την ομορφιά
των σχέσεων, της τέχνης και της μουσικής, τα θαυμάσια της
δημιουργίας, καθώς και τη χαρά της σωτηρίας Του και τη δύναμη
των υποσχέσεων του Λόγου Του. Η θρησκεία και η πίστη μας δεν
είναι απλώς δόγματα και ορθολογιστικές αποφάσεις. Η εμπειρία
μας είναι αυτή που διαμορφώνει την άποψή μας για τον Θεό και
την κατανόησή μας στον Λόγο Του. Χρειαζόμαστε επίσης να δούμε
καθαρά τα όρια και την ανεπάρκεια των εμπειριών μας όταν είναι
να μάθουμε το θέλημα του Θεού.
Τι προειδοποίηση βρίσκουμε στην Β’ Κορ. 11/ια’ 1-3; Μέχρι ποιο
σημείο μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις εμπειρίες μας;
……………………………………………………………………………..
Οι εμπειρίες μπορεί και να μας παραπλανήσουν. Όπως βλέπουμε
στην Αγία Γραφή, οι εμπειρίες είναι σημαντικό να γίνονται στα
σωστά πλαίσια. Να ενημερώνονται και να μορφώνονται από την
Αγία Γραφή και να ερμηνεύονται από αυτήν. Κάποιες φορές
θέλουμε να αποκτήσουμε εμπειρίες πάνω σε θέματα που δεν
εναρμονίζονται με τον Λόγο του Θεού και το θέλημά Του. Εδώ
καλό είναι να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Λόγο Του από τις
εμπειρίες και τις επιθυμίες μας. Πρέπει να προσέχουμε ώστε οι
εμπειρίες μας να εναρμονίζονται με τον Λόγο του Θεού και να μην
έρχονται σε αντίθεση με την ξεκάθαρη διδασκαλία της Αγίας
Γραφής.
ΣΚΕΨΗ: Η πίστη στην οποία η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για
τους άλλους (δείτε Μάρκ. 12/ιβ’ 28-31) έχει κύριο ρόλο, είναι
προφανώς η πίστη της οποίας η εμπειρία είναι σπουδαία. Γιατί
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πρέπει ωστόσο να εξετάζουμε πάντοτε τις εμπειρίες μας με τον
Λόγο του Θεού;
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Τρίτη 21 Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Όλοι ανήκουμε και είμαστε μέρος ενός συγκεκριμένου πολιτισμού ή
πολιτισμών. Όλοι επηρεαζόμαστε και διαμορφωνόμαστε από τον
πολιτισμό, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Σκεφτείτε για παράδειγμα
το πόσο είχε διαφθαρεί ο λαός Ισραήλ από τους γύρω
πολιτισμούς. Τι μας κάνει να νομίζουμε ότι εμείς σήμερα
διαφέρουμε; Ο Λόγος του Θεού δόθηκε σε έναν συγκεκριμένο
πολιτισμό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι περιορίζεται σ’ αυτόν.
Ενώ οι πολιτισμικοί παράγοντες, αναπόφευκτα, επηρεάζουν τον
τρόπο που κατανοούμε την Αγία Γραφή, δεν πρέπει να
παραμερίσουμε το γεγονός ότι η Αγία Γραφή είναι πάνω από
εθνικότητες, αυτοκρατορίες, και κοινωνικές θέσεις. Αυτός είναι ένας
από τους λόγους που η Αγία Γραφή υπερβαίνει κάθε πολιτισμό και
μπορεί να μεταμορφώσει και να διορθώσει τα αμαρτωλά στοιχεία
που βρίσκουμε σε κάθε κοινωνία.
Διαβάστε Α’Ιωάν. 2/β’15-17. Τι εννοεί ο Ιωάννης με το ότι δεν
πρέπει να αγαπάμε τα πράγματα αυτού του κόσμου; Πώς είναι
δυνατόν να ζούμε στον κόσμο χωρίς να έχουμε κοσμική
νοοτροπία;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Ο πολιτισμός, όπως και οι άλλες όψεις της δημιουργίας του Θεού,
έχει επηρεαστεί από την αμαρτία. Συνεπώς, βρίσκεται υπό την
κρίση του Θεού. Είναι αλήθεια πως κάποια σημεία του πολιτισμού
συμβαδίζουν με την πίστη μας, ωστόσο πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί και να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Ιδανικά, η
Βιβλική πίστη πρέπει να δημιουργήσει μια άλλη κουλτούρα που θα
είναι πιστή στον Λόγο του Θεού. Εάν μέσα μας δεν έχουμε βάσεις
που προέρχονται από επάνω, σύντομα θα ενδώσουμε σ’ αυτά που
μας περιβάλλουν. Η Ε. Χουάιτ αναφέρει, «Οι ακόλουθοι του
Χριστού καλούνται να ξεχωρίζουν από τον κόσμο ως προς τις
αρχές και τα ενδιαφέροντα, χωρίς όμως να απομονώνονται από
τον κόσμο. Ο Σωτήρας συνεχώς αναμιγνύονταν με ανθρώπους,
όχι για να τους ενθαρρύνει σε κάτι που δεν ήταν σύμφωνο με το
θέλημα του Θεού, αλλά για να τους εξυψώσει και να τους
εξευγενίσει.» Counsels to Parents, Teachers, and Students Regarding Christian
Education, σ. 323.
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ΣΚΕΨΗ: Ποια στοιχεία του πολιτισμού σας, έρχονται σε αντίθεση
με την Βιβλική πίστη; Πώς μένουμε σταθεροί απέναντι στα στοιχεία
που απειλούν να διαβρώσουν την πίστη μας;
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Τετάρτη 22 Απριλίου
ΑΙΤΙΑ
Διαβάστε Β’ Κορ. 10/ι’ 5,6, Παρ. 1/α’ 7 και 9/θ’ 10. Γιατί η υπακοή
στον Χριστό ακόμη και στις σκέψεις μας είναι τόσο σημαντική; Γιατί
ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας;
..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Ο Θεός μας έδωσε την ικανότητα της σκέψης και της λογικής. Κάθε
ανθρώπινη δραστηριότητα και κάθε θεολογική συζήτηση δείχνει
την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε και να βγάζουμε
συμπεράσματα. Η πίστη μας δεν είναι παράλογη. Στο ξεκίνημα
ωστόσο του 18ου αιώνα, στην εποχή του Διαφωτισμού, η
ανθρώπινη λογική απέκτησε έναν νέο και κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερα
στην Δυτική κοινωνία, που απομακρύνθηκε πολύ από την
ικανότητα της σκέψης και της κατάληξης σωστών συμπερασμάτων.
Σε αντίθεση με την ιδέα ότι όλη η γνώση μας βασίζεται σε
εμπειρίες, σύμφωνα με μία άλλη άποψη, η ανθρώπινη λογική είναι
η κύρια πηγή της γνώσης. Η άποψη αυτή που είναι γνωστή ως
ορθολογισμός, ισχυρίζεται ότι η αλήθεια δεν έχει να κάνει με τις
αισθήσεις αλλά είναι διανοητική και προέρχεται από τη λογική. Με
άλλα λόγια, υπάρχει απόλυτη αλήθεια και με τη λογική μας
μπορούμε να την αντιληφθούμε. Σύμφωνα μ’ αυτήν την άποψη, η
ανθρώπινη λογική είναι η δοκιμή και ο κανόνας της αλήθειας. Έτσι,
η λογική έγινε η νέα εξουσία στην οποία καλούνταν να υποταχθούν
όλοι, μαζί και η εκκλησία, και ακόμη χειρότερα, η Αγία Γραφή – ο
Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε δεν μπορούσε να εξηγηθεί με την
ανθρώπινη λογική απορριπτόταν και αμφισβητούταν. Αυτή η
στάση επηρέασε μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής. Όλα τα θαύματα
και οι υπερφυσικές ενέργειες του Θεού, όπως η ανάσταση του
Ιησού, η γέννησή Του από την παρθένο, η εξαήμερη Δημιουργία,
και πολλά άλλα, δεν θεωρούνται πραγματικά και αξιόπιστα
γεγονότα.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε το γεγονός ότι ακόμη και
η λογική μας έχει επηρεαστεί από την αμαρτία και πρέπει να τεθεί
υπό την κυριαρχία του Χριστού. Ο νους των ανθρώπων έχει
σκοτισθεί, ενώ έχουν αποξενωθεί από τον Θεό (Εφεσ. 4/δ’ 18).
Είναι απαραίτητο να διαφωτιστούμε από τον Λόγο του Θεού.
Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας, δείχνει
ότι η ανθρώπινη λογική δεν λειτουργεί ανεξάρτητα ή αυτόνομα από
τον Θεό. Απεναντίας, «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Παρ. 9/θ’ 10,
συγκρίνετε με Παρ. 1/α’ 7). Μόνο όταν δεχτούμε τον Γραπτό Λόγο
του Θεού ως κυρίαρχο στη ζωή μας, και θελήσουμε να
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ακολουθήσουμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή, θα σκεφτόμαστε
σωστά.
ΣΚΕΨΗ: Πριν από αιώνες, ο Αμερικανός Πρόεδρος Thomas Jefferson έκανε τη δική του έκδοση της Καινής Διαθήκης, αφαιρώντας
όλα εκείνα που κατά τη γνώμη του αντιτίθονταν στη λογική. Έτσι
αφαίρεσε όλα τα θαύματα του Ιησού καθώς και την ανάστασή Του.
Πώς μπορούμε να δούμε μέσα από αυτό τα όρια της ανθρώπινης
λογικής για την κατανόηση της αλήθειας;
Πέμπτη 23 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε και φανέρωσε το περιεχόμενο της
Αγίας Γραφής στους ανθρώπους, δεν πρόκειται να μας
απομακρύνει από τον Λόγο του Θεού ή να μας φέρει σε
αντιπαράθεση μ’ αυτόν. Για τους Αντβεντιστές της Εβδόμης
Ημέρας, η Αγία Γραφή έχει μεγαλύτερη εξουσία από την
ανθρώπινη παράδοση, τις εμπειρίες, τη λογική και τον πολιτισμό.
Η Αγία Γραφή είναι ο μοναδικός κανόνας για να εξετάζουμε τα
πάντα.
Διαβάστε Ιωάν. 5/ε’ 46,47 και 7/ζ’ 38. Τι πίστευε ο Ιησούς Χριστός
για την Αγία Γραφή ως προς την κατανόηση των πνευματικών
ζητημάτων; Πώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς είναι ο
αληθινός Μεσσίας;
……………………………………………………………………………..
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει ειδικές «αποκαλύψεις» και
οδηγίες από το Άγιο Πνεύμα, οι οποίες όμως αντιτίθενται στο
ξεκάθαρο μήνυμα της Αγίας Γραφής. Γι’ αυτούς το Άγιο Πνεύμα
έχει μεγαλύτερη εξουσία από τον Λόγο του Θεού. Όποιος ακυρώνει
τον γραπτό και εμπνευσμένο Λόγο του Θεού και αποφεύγει το
ξεκάθαρο μήνυμά του βαδίζει σε επικίνδυνα μονοπάτια και δεν
οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι η
πνευματική μας προστασία. Είναι η μοναδική αξιόπιστη πηγή για
πίστη και έργα.
«Μέσα από τη Γραφή το Άγιο Πνεύμα μιλάει στη διάνοια και
εντυπώνει την αλήθεια στην καρδιά. Έτσι, αποκαλύπτει την πλάνη
και την αποβάλλει από την ψυχή. Με το Πνεύμα της αλήθειας το
οποίο ενεργεί μέσω του λόγου του Θεού, ο Χριστός καθυποτάσσει
τον εκλεκτό λαό Του στον Εαυτό Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 645.
Το Άγιο Πνεύμα δεν αντικαθιστά τον Λόγο του Θεού. Απεναντίας,
συνεργάζεται μ’ αυτόν και μέσω αυτού μας ελκύει στον Χριστό.
Έτσι, η Αγία Γραφή είναι ο μοναδικός κανόνας για την αυθεντική
Βιβλική πνευματικότητα. Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε ξεκάθαρα
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δόγματα (δείτε Α’ Τιμ. 4/δ’ 6), και ως Λόγος του Θεού, είναι
αξιόπιστη και αξίζει πλήρη αποδοχή. Δεν είναι στη δικαιοδοσία μας
να κρίνουμε τα Γραπτά. Ο Λόγος του Θεού, απεναντίας, έχει το
δικαίωμα και την εξουσία να κρίνει εμάς και τις σκέψεις μας.
Άλλωστε πρόκειται για τον Γραπτό Λόγο του Ίδιου του Θεού.
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η Αγία Γραφή είναι ασφαλέστερος οδηγός για τα
πνευματικά ζητήματα από ότι οι υποκειμενικές εντυπώσεις; Ποια
είναι τα αποτελέσματα όταν δεν δεχόμαστε την Αγία Γραφή ως τον
κανόνα για να δοκιμάσουμε τις διδασκαλίες και τις πνευματικές μας
εμπειρίες; Γιατί θα επικρατούσε χάος και πλάνη εάν οι προσωπικές
αποκαλύψεις είχαν τον τελευταίο λόγο στα πνευματικά ζητήματα;
Παρασκευή 24 Απριλίου

Δύση ηλίου: 20:09’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ.708-719.
Η παράδοση, η εμπειρία, ο πολιτισμός, η λογική, και η Αγία Γραφή
επηρεάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον Λόγο του Θεού.
Το θέμα είναι: Ποια από αυτές τις πηγές έχει τον τελικό λόγο και
την απόλυτη εξουσία στη θεολογία; Είναι διαφορετικό το να
δεχόμαστε απλώς την Αγία Γραφή, από το να της επιτρέπουμε
μέσα από τη διακονία του Αγίου Πνεύματος να επηρεάσει και να
αλλάξει τη ζωή μας.
«Στο λόγο Του ο Θεός χορήγησε στους ανθρώπους την
απαραίτητη για τη σωτηρία τους γνώση. Οι Αγίες Γραφές πρέπει
να γίνονται αποδεκτές σαν αυθεντική και αλάθητη αποκάλυψη του
θελήματός Του. Αποτελούν τον κανόνα του χαρακτήρα, τον
αποκαλυπτή των διδαχών και τον έλεγχο της πείρας.» Ε. Χουάιτ,
Τ.Π.Σ. σ. v.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Γιατί είναι ευκολότερο το να κρατήσουμε ανθρώπινες
παραδόσεις από το να ζήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου
του Θεού: να αγαπάμε Κύριο τον Θεό μας με όλη μας την καρδιά,
την ψυχή και το νου, και τον πλησίον όπως τον εαυτό μας; (δείτε
Ματθ. 22/κβ’ 37-40)
2. Τι ρόλο έχει η παράδοση στην εκκλησία σας; Τι ευλογίες
βλέπετε και τι προκλήσεις στις θρησκευτικές παραδόσεις;
3. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η παράδοση, όσο καλή κι
αν είναι, δεν βρίσκεται πάνω από τον Λόγο του Θεού;
4. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ισχυρίζεται πως είχε ένα όραμα
από τον Κύριο που του είπε ότι η Κυριακή είναι η μέρα ανάπαυσης
και λατρείας για τους πιστούς. Τι θα απαντούσατε σ’ αυτό το

40

πρόσωπο και πώς μία τέτοια ιστορία μας δείχνει πως οι εμπειρίες
μας πρέπει πάντοτε να δοκιμάζονται από τον Λόγο του Θεού;
5. Μιλήστε για τον πολιτισμό στον οποίο περιβάλλεται η εκκλησία
σας. Πώς η κουλτούρα επηρεάζει την πίστη μας; Μπορείτε να
αναφέρετε παραδείγματα όπου στο παρελθόν μέλη της εκκλησίας
πήραν αποφάσεις επηρεασμένοι από την κουλτούρα, έχοντας
όμως αρνητικές συνέπειες; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά
για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος;
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25 Απριλίου – 1 Μαΐου

Σάββατο απόγευμα

5. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟ – SOLA SCRIPTURA

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων, και
ενεργός, και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν, και
διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και
μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της
καρδίας.» Εβραίους 4/δ’ 12.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Κορ. 4/δ’ 1-6,
Τίτον 1/α’ 9, Β’ Τιμ. 1/α’ 13, Μάρκ. 12/ιβ’ 10,26, Λουκ. 24/κδ’
27,44,45, Ησ. 8/η’ 20.
Οι Διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ότι η Αγία Γραφή και μόνο, είναι
ο απόλυτος κανόνας και η πηγή της θεολογίας. Σε αντίθεση με την
Ρωμαιοκαθολική θεολογία που στηρίζεται στα Γραπτά και στην
παράδοση, οι Διαμαρτυρόμενοι τονίζουν ότι μόνο η Αγία Γραφή
είναι η απόλυτη εξουσία όσον αφορά την πίστη και τα δόγματα.
Οι Διαμαρτυρόμενοι Μεταρρυθμιστές αντλούσαν δύναμη από την
Αγία Γραφή για να αντισταθούν στη Ρώμη και στις πλάνες που
δίδασκε για αιώνες. Τάχθηκαν ενάντια στην αλληγορική ερμηνεία
της Γραφής και τόνισαν τη σημασία της ιστορικής ερμηνείας της
που έδειχνε στην κυριολεκτική έννοια των Βιβλικών κειμένων.
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε σε βάθος την έννοια «Η Αγία
Γραφή μόνο». Θα δούμε πως σ’ αυτήν βρίσκονται θεμελιώδεις
αρχές για την Βιβλική ερμηνεία που είναι απαραίτητες για την ορθή
κατανόηση του Λόγου του Θεού. Ως Διαμαρτυρόμενοι, οφείλουμε
να έχουμε την Αγία Γραφή ως την απόλυτη δογματική εξουσία.
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Κυριακή 26 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Από το ξεκίνημά τους, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας
θεωρούνται ως οι Χριστιανοί που πιστεύουν στην Αγία Γραφή. Ως
εκκλησία αναγνωρίζουμε την Αγία Γραφή ως τον απόλυτο κανόνα.
Η Αγία Γραφή μόνο είναι ο κυρίαρχος κανόνας της θεολογίας μας
και η απόλυτη εξουσία για τη ζωή και τα δόγματα. Οι άλλες πηγές,
όπως οι θρησκευτικές εμπειρίες, η ανθρώπινη λογική, ή η
παράδοση, είναι υποδεέστερες της Αγίας Γραφής. Η αρχή, «η Αγία
Γραφή μόνο» έχει ως σκοπό την προφύλαξη της εξουσίας της
Γραφής από την εκκλησία και τις ερμηνείες της. Μ’ αυτόν τον
τρόπο αποκλείεται η πιθανότητα να δίνεται ερμηνεία της Αγίας
Γραφής προερχόμενη πέρα από αυτήν.
Διαβάστε Α’ Κορ. 4/δ’ 1-6, ιδιαίτερα το εδ. 6, όπου ο Παύλος λέει
ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε «υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον». Γιατί
αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πίστη μας;
……………………………………………………………………………..
Το να μη ξεφεύγουμε πέρα από ό,τι είναι γραμμένο δεν σημαίνει
ότι πρέπει να απορρίψουμε σκέψεις από άλλα πεδία μελέτης,
όπως την Βιβλική αρχαιολογία ή ιστορία. Και από άλλα πεδία
μπορούμε να βρούμε φως σχετικό με τις Βιβλικές περικοπές και το
υπόβαθρο των πνευματικών κειμένων, και να μπορέσουμε έτσι να
καταλάβουμε καλύτερα τα Βιβλικά εδάφια. Ούτε σημαίνει ότι
πρέπει να αποκλείσουμε τη βοήθεια άλλων πηγών όπως τα λεξικά,
άλλα βιβλία και σχολιαστικά. Ωστόσο, για την ορθή ερμηνεία της
Αγίας Γραφής, τα κείμενα της Γραφής έχουν προτεραιότητα σε
σχέση με άλλες πηγές και δευτερεύουσες βοήθειες. Οι άλλες
απόψεις πρέπει να εκτιμούνται προσεκτικά από την πλευρά της
Αγίας Γραφής στο σύνολο της.
Σύμφωνα με την αρχή η Αγία Γραφή μόνο, στην περίπτωση
κάποιας διένεξης πάνω στην ερμηνεία της πίστης μας, η Αγία
Γραφή έχει την απόλυτη εξουσία που ξεπερνά και κρίνει όλες τις
άλλες πηγές και την εκκλησιαστική παράδοση. Δεν πρέπει να
υπερβαίνουμε ή να εναντιωνόμαστε σ’ αυτά που είναι γραμμένα
στην Αγία Γραφή. Ο αληθινός Χριστιανισμός και η πειστική
διακήρυξη του ευαγγελίου βασίζονται στην σταθερή αφοσίωση
στην εξουσία της Γραφής.
«Η Αγία Γραφή μόνο είναι ο πραγματικός κυρίαρχος όλων των
γραπτών και δογμάτων στη γη.» Martin Luther, Luther’s Works, τομ. 32.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 17/ιζ’ 10-11. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια
όσον αφορά τα πρωτεία της Αγίας Γραφής;
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Δευτέρα 27 Απριλίου
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι, «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος» (Β’
Τιμ. 3/γ’ 16) και ότι «ουδεμία προφητεία της γραφής, γίνεται εξ
ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ
προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του
Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β’ Πέτρ.
1/α’ 20,21). Με τον Θεό ως συγγραφέα της Αγίας Γραφής,
βλέπουμε τη θεμελιώδη ενότητα και αρμονία μεταξύ των διαφόρων
μερών της Γραφής σε σχέση με τα σημαντικά ζητήματα που
διδάσκει.
Διαβάστε Τίτον 1/α’ 9 και Β’ Τιμ. 1/α’ 13. Γιατί η ενότητα της Αγίας
Γραφής είναι σημαντική για τα πιστεύω μας;
……………………………………………………………………………..
Λόγω της ενότητας που τη διακατέχει, μία ενότητα που οφείλεται
στη Θεϊκή έμπνευση, η Αγία Γραφή μπορεί να αυτοερμηνευθεί. Εάν
η Αγία Γραφή δεν είχε μία γενική ενότητα στις διδασκαλίες της δεν
θα υπήρχε αρμονία στα δόγματα. Χωρίς την ενότητα της Αγίας
Γραφής, η εκκλησία δεν θα είχε τα μέσα για να διακρίνει την
αλήθεια από την πλάνη και να αποβάλλει την αίρεση. Δεν θα
υπήρχαν βάσεις για την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων ή την
διόρθωση παρεκκλίσεων από την αλήθεια του Θεού. Η Αγία Γραφή
θα έχανε την πειστική και απελευθερωτική της δύναμη. Ο Ιησούς
και οι Βιβλικοί συγγραφείς, ωστόσο, αναγνωρίζουν την ενότητα της
Γραφής που βασίζεται στη Θεϊκή της προέλευση. Αυτό φαίνεται
από την συνήθειά τους να αναφέρονται σε διάφορα βιβλία της
Παλαιάς Διαθήκης αποδίδοντάς τους την ίδια βαρύτητα (Ρωμ. 3/γ’
10-18, εδώ ο Παύλος κάνει αναφορές στο Εκκλ. 7/ζ’ 20, Ψαλμ.
14/ιδ’ 2,3, 5/ε’9, 10/ι’ 7 και Ησ. 59/νθ’ 7,8.
Οι Βιβλικοί συγγραφείς έβλεπαν την Γραφή ως ένα ενιαίο,
αδιαχώριστο σύνολο όπου σημαντικά θέματα αναπτύσσονται
εκτενέστερα. Δεν υπάρχει καμία ασυμφωνία μεταξύ της Παλαιάς
και της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει κάποιο νέο
ευαγγέλιο ή νέα θρησκεία. Η Παλαιά Διαθήκη εκτυλίσσεται στην
Καινή, και η Καινή Διαθήκη οικοδομείται πάνω στην Παλαιά. Έτσι,
οι δύο Διαθήκες έχουν μια αμοιβαία σχέση ρίχνοντας φως η μία
στην άλλη. Η ενότητα της Γραφής δείχνει ότι πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη όλη την Αγία Γραφή όταν εξετάζουμε ένα
βιβλικό θέμα και να μη στηρίζουμε τις διδασκαλίες μας σε
μεμονωμένες δηλώσεις.
ΣΚΕΨΗ: Τι πρέπει να κάνουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με
εδάφια ή ιδέες της Αγίας Γραφής που μοιάζει να έρχονται σε
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αντίθεση μεταξύ τους; Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα
διαλευκάνουμε;
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Τρίτη 28 Απριλίου
Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Οποιαδήποτε προσφυγή στην Αγία Γραφή μόνο, δεν είναι λογική
εάν το εδάφιο της Γραφής δεν έχει ξεκάθαρη σημασία.
Διαβάστε Ματθ. 21/κα’ 42, 12/ιβ’ 3,5, 19/ιθ’ 4, 22/κβ’ 31, Μάρκ.
12/ιβ’ 10,26, Λουκ. 6/ς’ 3, Ματθ. 24/κδ’ 15 και Μάρκ. 13/ιγ’ 14. Τι
δείχνει ο Ιησούς με τις επαναλαμβανόμενες αναφορές στη Γραφή
όσον αφορά την σαφήνεια του μηνύματος;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Η βιβλική μαρτυρία είναι ξεκάθαρη: η Αγία Γραφή είναι αρκετά
σαφής σ’ αυτά που διδάσκει. Είναι τόσο ξεκάθαρη που μπορεί να
γίνει κατανοητή τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικες, ιδιαίτερα
ως προς τις θεμελιώδεις διδασκαλίες της. Επιπλέον, υπάρχουν
απεριόριστες ευκαιρίες η γνώση και η κατανόησή μας να
αυξηθούν. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε εκκλησιαστική γνώση
για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μήνυμα της Αγίας Γραφής
για εμάς. Οι βασικές της διδασκαλίες μπορούν να γίνουν
αντιληπτές από όλους τους πιστούς. Η κατανόησή της δεν
περιορίζεται σε μερικούς, όπως στους κληρικούς, αντιθέτως, όλοι
οι πιστοί θεωρούνται ιερείς. Συνεπώς, η Αγία Γραφή μάς
ενθαρρύνει να την μελετούμε επειδή θα μπορέσουμε να
κατανοήσουμε το μήνυμα του Θεού για εμάς. Ορθώς έχει
επισημανθεί ότι, «το συνεπές παράδειγμα των Βιβλικών
συγγραφέων δείχνει ότι οι Γραφές πρέπει να ερμηνεύονται με την
απλή, κυριολεκτική τους έννοια, εκτός εάν υπάρχει ξεκάθαρη και
προφανής πρόθεση… Δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε το “κέλυφος”
της κυριολεκτικής έννοιας για να φτάσουμε στον “πυρήνα” μιας
μυστικιστικής, κρυμμένης, αλληγορικής έννοιας που μόνο ο
μυημένος μπορεί να ξεσκεπάσει.» Handbook of Seventh-day Adventist
Theology, σ. 65. Η καθαρότητα της Αγίας Γραφής στη γλώσσα, στις
έννοιες, και στις λέξεις, δείχνει πως υπάρχει απόλυτη αλήθεια
όπως ήταν στην πρόθεση των Βιβλικών συγγραφέων, αντί
υποκειμενικών, ανεξέλεγκτων και πολλαπλών εννοιών των
Βιβλικών εδαφίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουμε
αντιμέτωποι με περικοπές ή εδάφια που δεν θα μπορούμε να
κατανοήσουμε πλήρως. Άλλωστε πρόκειται για τον Λόγο του Θεού
και εμείς είμαστε αμαρτωλοί, έκπτωτοι άνθρωποι. Ο Λόγος του
Θεού είναι σαφής σ’ αυτά που χρειάζεται να ξέρουμε και να
κατανοήσουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της
σωτηρίας.
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ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε περιπτώσεις όπου στην αρχή δεν είχατε
καταλάβει κάποια εδάφια και αργότερα τα κατανοήσατε. Τι
διδαχθήκατε από την εμπειρία σας αυτή που θα βοηθήσει και
άλλους που παιδεύονται με κάτι παρόμοιο;
Τετάρτη 29 Απριλίου
ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ
Επειδή υπάρχει μία βαθύτερη ενότητα στα Γραπτά, η Αγία Γραφή
μπορεί να αυτοερμηνευθεί. Χωρίς αυτήν την ενότητα, η Αγία Γραφή
δεν θα μπορούσε να είναι το φως που αποκαλύπτει την ερμηνεία
της, μιας και μία περικοπή της ερμηνεύει άλλες και γίνεται το κλειδί
για την κατανόηση σχετικών περικοπών.
Διαβάστε Λουκ. 24/κδ’ 27,44,45. Πώς χρησιμοποιούσε ο Ιησούς
την Γραφή για να εξηγήσει το Ποιος είναι; Τι μαθαίνουμε από το
παράδειγμά Του για το πώς και εμείς μπορούμε να
χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή;
……………………………………………………………………………..
Το γεγονός ότι η Αγία Γραφή αυτοερμηνεύεται είναι πολύ
σημαντικό. Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν συνδέουμε αδιακρίτως κείμενα
για να αποδείξουμε την άποψή μας. Απεναντίας, εξετάζουμε με
προσοχή το περιεχόμενο κάθε κειμένου. Πέρα από το άμεσο
περιεχόμενο πριν και μετά της περικοπής που εξετάζουμε, καλό
είναι να λάβουμε υπόψη τα περιεχόμενα του βιβλίου στο οποίο
βρίσκεται η περικοπή μας. Επιπλέον, ο Παύλος δήλωσε για την
Αγία Γραφή, «Διότι όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών
προεγράφησαν» (Ρωμ. 15/ιε’ 4), γι’ αυτό και πρέπει να εξετάζουμε
όλες τις περικοπές της Γραφής όσον αφορά ένα συγκεκριμένο
θέμα.
«Η Γραφή είναι ο ίδιος ο ερμηνευτής της. Τα γραπτά της πρέπει να
αντιπαραβάλλονται με τα γραπτά της. Ο μελετητής πρέπει να μάθει
να θεωρεί το λόγο σαν σύνολο και να διακρίνει την κατά μέρος
σχετικότητά του. Πρέπει να αποκτήσει τη γνώση του μεγάλου
κεντρικού της θέματος, του αρχικού σχεδίου του Θεού για τον
κόσμο, της εμφάνισης της μεγάλης διαμάχης και του έργου της
απολύτρωσης.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 177,178.
Όταν συγκρίνουμε τα Γραπτά με τα Γραπτά, είναι σημαντικό να
μελετάμε εξονυχιστικά την Αγία Γραφή. Εφόσον είναι δυνατόν,
καλό είναι να το κάνουμε στην αρχική γλώσσα συγγραφής, ή έστω
με μία καλή μετάφραση που μένει πιστή στην απόδοση του
Εβραϊκού και Ελληνικού κειμένου. Αν και η γνώση της αρχικής
γλώσσας δεν είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Αγίας
Γραφής, σίγουρα βοηθάει. Όπως και να έχει, ο Λόγος του Θεού
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πρέπει να μελετάται με πίστη και προσευχή, με ταπεινοφροσύνη
και υποταγή, και τότε σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποιο δόγμα, όπως η κατάσταση των νεκρών,
που αν μείνουμε σε συγκεκριμένες μόνο περικοπές ή αγνοήσουμε
άλλες, θα βγάλουμε λάθος συμπεράσματα. Πόσο σημαντικό είναι
να δούμε τι λέει όλη η Αγία Γραφή για ένα θέμα προκειμένου να
καταλάβουμε τι πραγματικά μας διδάσκει πάνω σ’ αυτό;
Πέμπτη 30 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΑΪΤ
Διαβάστε Ησ. 8/η’ 20. Γιατί είναι σημαντικό να βασιζόμαστε στο
«Εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν» για τις διδασκαλίες και τα
δόγματά μας; Τι ισχύει για τους προφήτες που δεν
συμπεριλαμβάνονται στον Βιβλικό κανόνα;
…………………………………………………….………………………
…………………………………………………….………………………
Όταν αναφερόμαστε στον κανόνα, η Αγία Γραφή και μόνο, οι
Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας ερχόμαστε αντιμέτωποι με το
θέμα της Ε. Χουάιτ, που επίσης εμπνεύστηκε από τον Θεό και ήταν
αγγελιοφόρος Του στο πιστό υπόλοιπό Του. Ποια είναι η σχέση
των γραπτών της με την Αγία Γραφή; Ακόμη και με μία επιπόλαιη
ανάγνωση των γραπτών της Ε. Χουάιτ γίνεται αντιληπτό ότι η Αγία
Γραφή είχε θεμελιώδη και βασικό ρόλο στις σκέψεις της και στις
θεολογικές της απόψεις. Για την ακρίβεια, επανειλημμένως έλεγε
πως η Αγία Γραφή είναι η απόλυτη εξουσία και ο κανόνας για όλα
τα δόγματα, την πίστη και τα έργα (δείτε Τ.Π.Σ. σ. 710). Επιπλέον,
υποστήριξε ξεκάθαρα την αρχή των Διαμαρτυρομένων, η Αγία
Γραφή και μόνο – sola Scriptura (δείτε Τ.Π.Σ. v.).
Η Ε. Χουάιτ πίστευε, όσον αφορά τα γραπτά της, ότι σε σχέση με
την Αγία Γραφή ήταν ένα «μικρό φως που οδηγεί τους ανθρώπους
στο μεγάλο φως», την Αγία Γραφή. (The Advent Review and Sabbath Herald, 20 Ιανουαρίου 1903). Τα γραπτά της δεν είναι η συντόμευση ή η
αντικατάσταση της Βιβλικής Μελέτης. Για την ακρίβεια αναφέρει,
«Δεν είστε εξοικειωμένοι με την Αγία Γραφή. Εάν ο Λόγος του
Θεού ήταν η μελέτη σας και είχατε την επιθυμία να φτάσετε το
πρότυπο της Αγίας Γραφής και να αποκτήσετε την Χριστιανική
τελειότητα, δεν θα χρειαζόσασταν τις Μαρτυρίες. Επειδή
αμελήσατε να γνωρίσετε τον εμπνευσμένο Λόγο του Θεού, ο Θεός
προσπαθεί να σας πλησιάσει με απλές και άμεσες μαρτυρίες.» Testimonies for the Church, τομ. 2, σ. 605.

Τα γραπτά της είναι καλό να εκτιμηθούν. Είχαν την ίδια πηγή
έμπνευσης όπως των Βιβλικών συγγραφέων ωστόσο, έχουν
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διαφορετική λειτουργία σε σχέση με την Αγία Γραφή. Τα γραπτά
της δεν προσθέτουν στη Γραφή αλλά υπόκεινται σ’ αυτήν. Ποτέ της
δεν ήθελε τα γραπτά της να αντικαταστήσουν την Αγία Γραφή,
απεναντίας εξύψωνε την Αγία Γραφή ως τον μοναδικό κανόνα
πίστης και έργων.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τι υπέροχο δώρο μάς έχει δοθεί μέσα από τη
διακονία της Ε. Χουάιτ. Πώς μπορούμε να μάθουμε να εκτιμούμε
καλύτερα το θαυμαστό αυτό φως που έχουμε, εξυψώνοντας την
ίδια στιγμή την ανωτερότητα της Γραφής;
Παρασκευή 1 Μαΐου

Δύση ηλίου: 20:16’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 172-179.
«Ο μελετητής της Γραφής πρέπει να διδαχθεί να την πλησιάσει με
το πνεύμα του μαθητευομένου. Πρέπει να ερευνούμε τις σελίδες
της όχι για να βρούμε αποδείξεις που να υποστηρίξουν τους
ισχυρισμούς μας, αλλά για να γνωρίσουμε τι λέει ο Θεός. Η
πραγματική γνώση της Γραφής μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τη
βοήθεια του Πνεύματος εκείνου με το οποίο είναι γραμμένη. Και για
να κερδίσουμε αυτή τη γνώση, πρέπει να τη βιώνουμε. Σε
οτιδήποτε ο λόγος του Θεού προστάζει, οφείλουμε να δείξουμε
υπακοή… Η μελέτη της Γραφής απαιτεί την πιο επισταμένη μας
προσπάθεια και την πιο επίμονη περίσκεψη. Όπως ο εργάτης του
ορυχείου σκάβει για τους χρυσούς θησαυρούς της γης, με την ίδια
και εμείς προθυμία και επιμονή πρέπει να αναζητήσουμε τους
θησαυρούς του λόγου του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 176.
«Όταν η Αγία Γραφή είναι η τροφή σου, η βρώση και η πόση σου,
όταν κάνεις τις αρχές της στοιχεία του χαρακτήρα σου, θα ξέρεις
καλύτερα πώς να συμβουλεύεσαι τον Θεό. Εξυψώνω σήμερα
ενώπιον σας τον πολύτιμο λόγο. Μην επαναλαμβάνετε τα λόγια
μου λέγοντας, ‘‘η αδ. Χουάιτ είπε αυτό’’ και ‘‘η αδ. Χουάιτ είπε το
άλλο.’’ Ανακαλύψτε τι είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, και έπειτα
κάντε αυτά που πρόσταξε.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 3, σ. 33.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Τι εσφαλμένα πιστεύω έχουν οι άνθρωποι επειδή κοίταξαν
επιλεκτικά κάποια εδάφια και ότι το τι λέει συνολικά η Αγία Γραφή
πάνω σε ένα θέμα;
2. Στο Ματθ. 11/ια’ 11, ο Ιησούς είπε για τον Ιωάννη τον
Βαπτιστή: «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό
γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού· πλην ο
μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλύτερος αυτού».
Ο Ιησούς μιλά έτσι για έναν προφήτη που δεν έχει γράψει κανένα
βιβλίο στην Αγία Γραφή. Πώς αυτό αποδεικνύει ότι απαραίτητο
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κριτήριο για έναν αληθινό προφήτη δεν είναι το να έχει γράψει
κάποιο βιβλίο της Αγίας Γραφής; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από
αυτό το γεγονός εμείς οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας;
3. Οι Αντβεντιστές δεν είμαστε οι μόνοι που ισχυριζόμαστε ότι η
Αγία Γραφή είναι η απόλυτη εξουσία. Και άλλες εκκλησίες το
κάνουν. Πώς εξηγείται όμως η πληθώρα αλληλοσυγκρουόμενων
δογμάτων που και οι άλλοι Χριστιανοί υποστηρίζουν ότι έχουν ως
βάση τους την Αγία Γραφή;
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2 Μαΐου – 8 Μαΐου

Σάββατο απόγευμα

6. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ;

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να
ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν,
πρέπει να πιστεύση, ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης εις τους
εκζητούντας αυτόν.» Εβραίους 11/ια’ 6.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 24/κδ’ 3645, Α’ Κορ. 12/ιβ’10, 14/ιδ’26, Πράξ. 17/ιζ’16-32, Ιωάν. 12/ιβ’ 42,43.
Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή καλούμαστε και να την
ερμηνεύσουμε. Πώς γίνεται όμως αυτό; Τι αρχές χρησιμοποιούμε;
Για παράδειγμα, πώς διαχειριζόμαστε τα διαφορετικά είδη
γραπτών όπως μία παραβολή, ένα προφητικό – συμβολικό όνειρο,
ή μία ιστορική αφήγηση; Η απάντηση σε αυτό το σημαντικό
ερώτημα όσον αφορά τα πλαίσια της Γραφής περιλαμβάνει από
μόνο του μία μορφή ερμηνείας.
Κάποιες φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή σαν
έναν θεϊκό χρησμό: ανοίγουν τυχαία την Αγία Γραφή και ελπίζουν
να λάβουν καθοδήγηση. Όταν όμως συνδέουμε τυχαίες περικοπές
της Αγίας Γραφής μεταξύ τους, μπορεί να καταλήξουμε σε πολύ
παράξενα και λανθασμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, όταν
ένας άνδρας αφήνει τη σύζυγό του για μία άλλη γυναίκα, η σύζυγος
παρηγορείται με το ακόλουθο εδάφιο, «και έχθραν θέλω στήσει
αναμέσον σου και της γυναικός» (Γεν. 3/γ’ 15). Πιστεύει, σύμφωνα
μ’ αυτό το εδάφιο, ότι η σχέση του άνδρα της δεν θα κρατήσει!
Κάθε μεμονωμένο εδάφιο μπορεί να γίνει πρόφαση για τις απόψεις
και τα σχέδια κάποιου. Συνεπώς, είναι απαραίτητο όχι μόνο να
μελετάμε την Αγία Γραφή αλλά και να την ερμηνεύουμε σωστά.
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Κυριακή 3 Μαΐου
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαβάστε Λουκ. 24/κδ’ 36-45. Τι είναι αυτό που εμπόδισε τους
μαθητές, οι οποίοι ήταν γνώστες των Γραφών, να δουν την αληθινή
ερμηνεία του Λόγου του Θεού, ακόμη και όταν τα προλεγόμενα
γεγονότα εκπληρώθηκαν μπροστά τους;
…………………………………………………….………………………
Όλοι όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή έχουν κάποιο συγκεκριμένο
παρελθόν, κάποια προσωπική εμπειρία που αναπόφευκτα
επηρεάζει τη διαδικασία της ερμηνείας. Ακόμη και οι μαθητές είχαν
τις δικές τους συγκεκριμένες απόψεις για τον Μεσσία και το έργο
του, οι οποίες στηρίζονταν στις προσδοκίες της εποχής τους. Οι
ισχυρές πεποιθήσεις τους, τους εμπόδιζαν να έχουν μία ξεκάθαρη
κατανόηση του Βιβλικού κειμένου και γι’ αυτό συχνά
παρερμήνευαν τον Ιησού και τα γεγονότα που πλαισίωναν τη ζωή,
τον θάνατο και την ανάστασή Του. Όλοι πιστεύουμε κάποια
πράγματα για τον κόσμο, την πραγματικότητα, τον Θεό κτλ, τα
οποία θεωρούμε ως προϋπόθεση ή αποδεχόμαστε – συνειδητά ή
υποσυνείδητα – όταν ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Κανένας δεν
προσεγγίζει τα Βιβλικά εδάφια με κενό μυαλό. Για παράδειγμα, αν
κάποιος καθώς μελετά την Αγία Γραφή αποκλείει κάθε υπερφυσική
ενέργεια του Θεού, δεν θα την δεχτεί ως μία αληθινή και αξιόπιστη
αναφορά του τι έκανε ο Θεός ανά τους αιώνες, αλλά θα την
ερμηνεύσει πολύ διαφορετικά σε σχέση με εκείνον που αποδέχεται
την ύπαρξη του υπερφυσικού. Οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής δεν
μπορούν να αφαιρέσουν εντελώς το παρελθόν τους, τις εμπειρίες
τους, τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους. Η απόλυτη ουδετερότητα
ή η αντικειμενικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Η Βιβλική μελέτη
και ο θεολογικός αντικατοπτρισμός γίνονται πάντοτε ενάντια στο
υπόβαθρο των προϋποθέσεων για τη φύση του κόσμου και του
Θεού. Τα καλά νέα είναι ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να διευρύνει
τους ορίζοντες και να διορθώσει τις περιορισμένες απόψεις και
προϋποθέσεις όταν μελετάμε την Αγία Γραφή με ανοικτό μυαλό και
ειλικρινή καρδιά. Η Αγία Γραφή επανειλημμένα μας βεβαιώνει ότι
άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα μπόρεσαν να κατανοήσουν
τον Λόγο του Θεού και ότι το Άγιο Πνεύμα οδηγεί «εις πάσαν την
αλήθειαν» (Ιωάν. 16/ις’ 13).
ΣΚΕΨΗ: Ποιες είναι οι δικές σας προϋποθέσεις για τον κόσμο;
Πώς μπορείτε να τις παραδώσετε όλες στον Λόγο του Θεού και να
Τον αφήσετε να αναμορφώσει τις απόψεις σας ώστε να είναι
εναρμονισμένες με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής;
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Δευτέρα 4 Μαΐου
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η Αγία Γραφή γράφτηκε σε αρχαίες γλώσσες: η Παλαιά Διαθήκη
ήταν κατά κύριο λόγο γραμμένη στα Εβραϊκά, με μερικά μόνο μέρη
γραμμένα στα Αραμαϊκά, ενώ η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα
αρχαία Ελληνικά. Στην πλειοψηφία τους, οι άνθρωποι σήμερα δεν
γνωρίζουν αυτές τις αρχαίες γλώσσες, γι’ αυτό και η Αγία Γραφή
πρέπει να είναι μεταφρασμένη σε διάφορες σύγχρονες γλώσσες.
Αλλά, όπως γνωρίζει κάθε καλός μεταφραστής, κάθε μετάφραση
περιλαμβάνει ένα είδος ερμηνείας. Κάποιες λέξεις σε ορισμένες
γλώσσες δεν έχουν την ακριβή ερμηνεία που έχουν σε άλλες
γλώσσες. Η τέχνη και η ικανότητα της προσεκτικής μετάφρασης και
στη συνέχεια της ερμηνείας των κειμένων, ονομάζεται
«ερμηνευτική - απόδοση».
Διαβάστε Α’Κορ. 12/ιβ’10, 14/ιδ’26, Ιωάν. 1/α’41, 9/θ’7, Πράξ.
9/θ’36 και Λουκ. 24/κδ’27. Σε όλες αυτές τις περικοπές βλέπουμε
την ιδέα της μετάφρασης και της ερμηνείας. Στο Λουκ. 24/κδ’27 ο
Ιησούς χρειάστηκε να εξηγήσει τη σημασία των Γραφών στους
μαθητές. Τι μας δείχνει αυτό για τη σημασία της ερμηνείας;
…………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….
Το ρήμα, ερμηνεύω, από το οποίο προέρχεται ο όρος ερμηνευτική,
προέρχεται από τον Έλληνα θεό Ερμή. Ο Ερμής, ήταν ο
αγγελιοφόρος των θεών και υπεύθυνος να μεταφέρει και να
μεταφράζει τα θεϊκά μηνύματα στους ανθρώπους. Το σημαντικό
όσον αφορά την ερμηνευτική είναι ότι εφόσον δεν διαβάζουμε την
αρχική γλώσσα στην οποία γράφτηκε το κείμενο, εξαρτόμαστε από
τις μεταφράσεις. Ευτυχώς, οι περισσότερες μεταφράσεις έγιναν
πιστά και μεταφέρουν σωστά την απαραίτητη έννοια. Δεν είναι
λοιπόν απαραίτητο να ξέρουμε την αρχική γλώσσα για να
κατανοήσουμε τις σημαντικές αλήθειες που φανερώνονται στη
Γραφή, όσο χρήσιμη κι αν είναι η γλωσσολογική γνώση. Παρόλα
αυτά, όπως είδαμε στο Λουκ. 24/κδ’27, ακόμη και με μία καλή
μετάφραση, η σωστή κατανόηση των κειμένων εξακολουθεί να
είναι σημαντική. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ερμηνευτικής: να
μεταφέρει με ακρίβεια το νόημα των Βιβλικών εδαφίων και να μας
βοηθήσει στο να ξέρουμε πώς να εφαρμόσουμε τις διδασκαλίες
του κειμένου στη ζωή μας σήμερα. Όπως βλέπουμε από την
παραπάνω περικοπή στο Λουκά, αυτό έκανε και ο Ιησούς στους
ακολούθους Του. Φανταστείτε πώς θα ήταν να είχαμε τον Ιησού να
ερμηνεύει τα Βιβλικά εδάφια για εμάς!
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ΣΚΕΨΗ: Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις διάφορες
μεταφράσεις, άλλοι όμως δεν έχουν αυτό το προνόμιο. Όποια κι αν
είναι η μετάφραση που έχετε, γιατί είναι σημαντικό να μελετάτε την
Αγία Γραφή με προσευχή και να υπακούτε στις διδασκαλίες της;
Τρίτη 5 Μαΐου
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε Πράξ. 17/ιζ’ 16-32. Στις Πράξ. 17/ιζ’, ο Παύλος
προσπάθησε να μεταφέρει το μήνυμα του ευαγγελίου μέσα σε ένα
νέο πλαίσιο, την φιλοσοφία του Ελληνικού πολιτισμού. Πώς τα
διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα επηρεάζουν τον τρόπο που
εκτιμούμε τη σημασία διαφόρων ιδεών;
……………………………………………………………………………..
Για την κατανόηση ορισμένων Βιβλικών περικοπών είναι
απαραίτητη μερική γνώση του πολιτισμού της Ανατολής. «Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τον Εβραϊκό πολιτισμό, κάποιος μπορεί
να είχε ευθύνη για κάτι που, αν και δεν έκανε, επέτρεψε να γίνει. Γι’
αυτό οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής απέδιδαν στον Θεό
πράγματα που στον Δυτικό κόσμο θα λέγαμε ότι επέτρεψε να
γίνουν ή δεν τα εμπόδισε να γίνουν, όπως για παράδειγμα η
σκλήρυνση της καρδιάς του Φαραώ.» - «Methods of Bible Study,» section
4.p.

Ο πολιτισμός θέτει επίσης κάποια σημαντικά ερμηνευτικά
ερωτήματα. Εξαρτάται η Αγία Γραφή από τον πολιτισμό; Και αν
είναι έτσι, έχει να κάνει μόνο με τον πολιτισμό στον οποίο
γράφτηκε; Ή μήπως το Θεϊκό μήνυμα που δόθηκε σε εκείνον τον
συγκεκριμένο πολιτισμό περνά τα όρια του και απευθύνεται σ’
όλους τους ανθρώπους, σ’ όλες τις εποχές; Τι γίνεται όταν η
πολιτισμική εμπειρία κάποιου προσώπου γίνεται η βάση για τον
τρόπο που εμείς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή; Στις Πράξ. 17/ιζ’
26, ο απόστολος Παύλος δίνει μία ενδιαφέρουσα οπτική σε μία
πραγματικότητα που οι άνθρωποι συχνά παραβλέπουν όταν
διαβάζουν αυτό το κείμενο. Δηλώνει ότι ο Θεός «έκαμεν εξ ενός
αίματος παν έθνος ανθρώπων». Παρά τις πολιτισμικές διαφορές,
στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κοινός δεσμός που
ενώνει όλους τους ανθρώπους, και αυτό επειδή ο Θεός είναι ο
Δημιουργός όλων. Η αμαρτωλή μας φύση και η ανάγκη μας για
σωτηρία δεν περιορίζεται σε έναν πολιτισμό. Όλοι χρειαζόμαστε
την σωτηρία που μας προσφέρεται μέσω της θυσίας και της
ανάστασης του Ιησού Χριστού. Παρότι ο Θεός μίλησε σε
συγκεκριμένες γενιές, είδε ότι και οι μελλοντικές γενιές μελετώντας
τον Λόγο Του θα καταλάβαιναν αυτές τις αλήθειες που ξεπερνούν
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τις τοπικές και περιορισμένες καταστάσεις στις οποίες γράφτηκαν
τα Βιβλικά κείμενα. Σκεφτείτε για παράδειγμα την Άλγεβρα.
Επινοήθηκε για πρώτη φορά τον 9ομ.Χ. αιώνα στη Βαγδάτη. Τι
σημαίνει αυτό; Οι αλήθειες και οι αρχές της Άλγεβρας περιορίζονται
σε εκείνον τον τόπο και την εποχή; Και φυσικά όχι. Η ίδια αρχή
εφαρμόζεται και με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αν και η Αγία
Γραφή γράφτηκε πριν από χρόνια σε πολιτισμούς πολύ
διαφορετικούς από τους δικούς μας, οι αλήθειες που εμπεριέχει
σχετίζονται το ίδιο με εμάς όπως ήταν και με τους ανθρώπους της
εποχής εκείνης.
Τετάρτη 6 Μαΐου
Η ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ
Διαβάστε Ιωάν. 9/θ’39-41 και 12/ιβ’42,43. Τι εμπόδιζε αυτούς τους
ανθρώπους να αποδεχτούν την αλήθεια του Βιβλικού μηνύματος;
Τι προειδοποιήσεις μπορούμε να βρούμε σε αυτά τα περιστατικά;
……………………………………………………………………………..
Πολύ εύκολα κοιτάμε περιφρονητικά τους θρησκευτικούς ηγέτες
που απέρριψαν τον Ιησού παρά τις ισχυρές ενδείξεις που είχαν.
Ωστόσο, καλό είναι να προσέξουμε μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο με
τον Λόγο Του. Αναμφίβολα, η αμαρτία έχει αλλοιώσει και ραγίσει τη
σχέση μας με τον Θεό. Επηρεάζει όλη την ανθρώπινή μας ύπαρξη
και την ικανότητά μας να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Η αμαρτία
δεν καταλαμβάνει απλώς τη σκέψη μας, αλλά την έχει διαφθείρει
τόσο πολύ που ο νους μας παραμένει κλειστός μπροστά στις
Θεϊκές αλήθειες. Η υπερηφάνεια, η αυταπάτη, η αμφιβολία,
απομάκρυνση και η ανυπακοή είναι χαρακτηριστικά της διαφθοράς
που εντοπίζονται στη σκέψη μας:
Ο υπερήφανος εξυψώνει τον εαυτό του πάνω από τον Θεό και τον
Λόγο Του. Και αυτό επειδή η υπερηφάνεια τον κάνει να εστιάσει
περισσότερο στην ανθρώπινη λογική και να την θέσει ως τον
απόλυτο κριτή της αλήθειας, ακόμη και των αληθειών της Αγίας
Γραφής. Αυτή η συμπεριφορά “μειώνει” την Θεϊκή εξουσία της
Γραφής. Ορισμένοι έχουν την τάση να ακούν μόνο τις απόψεις που
βρίσκουν ελκυστικές, και ας έρχονται σε αντίθεση με το
αποκεκαλυμμένο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μάς προειδοποίησε
ενάντια στον κίνδυνο της αυταπάτης (Αποκ. 3/γ’ 17). Επιπλέον, η
αμαρτία τρέφει την αμφιβολία, η οποία μας κάνει να δυσπιστούμε
στον Λόγο του Θεού. Όταν κάποιος αμφιβάλει, η ερμηνεία που θα
δώσει στο Βιβλικό κείμενο δεν θα οδηγήσει στη βεβαιότητα.
Απεναντίας, εκείνος που αμφιβάλλει, κάθεται και κρίνει τι είναι
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αποδεκτό και τι όχι στην Αγία Γραφή, κάτι το οποίο είναι πολύ
επικίνδυνο.
Αντιθέτως, πρέπει να προσεγγίζουμε με πίστη την Αγία Γραφή και
υποταγή και όχι με επικριτικό πνεύμα και αμφιβολία. Η
υπερηφάνεια, η αυταπάτη, και η αμφιβολία, μας απομακρύνουν
από τον Θεό και την Αγία Γραφή, γεγονός που σίγουρα θα μας
οδηγήσει στην ανυπακοή, δηλαδή την απροθυμία να
ακολουθήσουμε το αποκεκαλυμμένο θέλημα του Θεού.
ΣΚΕΨΗ: Βρεθήκατε ποτέ να αγωνίζεστε ενάντια στις πεποιθήσεις
σας διαβάζοντας την Αγία Γραφή – να βλέπετε δηλαδή ξεκάθαρα
ότι πρέπει να κάνετε κάτι και εσείς να θέλετε να κάνετε κάτι άλλο; Τι
συνέβη, και τι μάθατε από την εμπειρία σας;
Πέμπτη 7 Μαΐου
ΓΙΑΤΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Διαβάστε Νεεμ. 8/η’ 1-3,8. Γιατί η ξεκάθαρη κατανόηση της Αγίας
Γραφής είναι σημαντική, όχι μόνο για εμάς μεμονωμένα αλλά και
ως εκκλησία;
…………………………………………………………………………….
Το πιο σημαντικό θέμα της Αγίας Γραφής είναι αυτό της σωτηρίας
και το πώς σωζόμαστε. Άλλωστε ποιο το όφελος, όπως είπε και ο
Ιησούς, εάν κερδίσουμε όλον τον κόσμο και χάσουμε την ψυχή
μας; (Ματθ. 16/ις’ 26.) Για να ξέρουμε όμως τι διδάσκει η Αγία
Γραφή για τη σωτηρία χρειαζόμαστε σωστή ερμηνεία. Εάν
ερμηνεύσουμε λανθασμένα την Αγία Γραφή, πιθανόν να
καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα, όχι μόνο για τη σωτηρία,
αλλά και για ό,τι άλλο μας διδάσκει. Για την ακρίβεια, ακόμη και
στους αποστολικούς χρόνους υπήρχαν θεολογικά λάθη στην
εκκλησία, εξαιτίας λανθασμένων ερμηνειών της Γραφής.
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 15,16. Πόσο σημαντική είναι η σωστή
μελέτη της Αγίας Γραφής;
…………………………………………………….………………………
Εάν θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με την Αγία Γραφή και μόνο την
Γραφή – και να μην έχουμε άλλες πηγές εξουσίας όπως η
παράδοση, ή οι διδασκαλίες και οι ερμηνείες της εκκλησίας – τότε
το θέμα της σωστής ερμηνείας της είναι σημαντικό, επειδή έχουμε
μόνο την Αγία Γραφή να μας πει τι να πιστέψουμε και πώς να
ζήσουμε. Το θέμα της ερμηνείας της Αγίας Γραφής είναι ζωτικής
σημασίας για τη θεολογική υγεία της εκκλησίας. Εάν δεν
ερμηνεύουμε σωστά την Αγία Γραφή δεν θα υπάρχει ενότητα στις
διδασκαλίες και στα δόγματα, και συνεπώς δεν θα υπάρχει ενότητα
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στην εκκλησία και στην αποστολή μας. Η κακή θεολογία οδηγεί σε
ατελή και διαστρεβλωμένη αποστολή. Άλλωστε εάν έχουμε ένα
μήνυμα να δώσουμε στον κόσμο και έχουμε σύγχυση όσον αφορά
τη σημασία του, πόσο αποτελεσματική θα είναι η μαρτυρία μας σε
εκείνους που πρέπει να το ακούσουν;
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε το μήνυμα της τριπλής αγγελίας στην Αποκ.
14/ιδ’ 6-12. Ποια είναι τα θεολογικά ζητήματα εδώ, και γιατί η
σωστή κατανόησή τους είναι σημαντική για την αποστολή μας;
Παρασκευή 8 Μαΐου

Δύση ηλίου: 20:22’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, σ. 99-106.
«Όταν μελετάτε το λόγο του Θεού, αφήστε κατά μέρος τις
προκατειλημμένες γνώμες σας και τις έμφυτες ή επίκτητες
αντιλήψεις σας. Ποτέ δεν θα εννοήσετε την αλήθεια αν μελετάτε τη
Γραφή με σκοπό να υποστηρίξετε τις δικές σας ιδέες. Αυτές
αφήστε τις κατά μέρος και με συντριμμένη καρδιά πηγαίνετε να
ακούσετε τι έχει να σας πει ο Θεός. Καθώς ο ταπεινός ερευνητής
της αλήθειας κάθεται στα πόδια του Χριστού και μαθητεύει εκεί, ο
λόγος του Θεού του χορηγεί νοημοσύνη. Σ’ αυτούς που νομίζουν
ότι είναι πανέξυπνοι για να ασχοληθούν με τη Γραφή, ο Χριστός
λέγει, ‘‘Πρέπει να γίνετε πράοι και ταπεινοί την καρδιά, αν θέλετε
να γίνετε σοφοί προς σωτηρία.’’ Μη διαβάζετε το λόγο του Θεού
μέσα στα πλαίσια προγενεστέρων αντιλήψεων. Αλλά με πνεύμα
απαλλαγμένο από την προκατάληψη, ερευνήστε τον με προσοχή
και προσευχή. Αν κατά τη μελέτη σας δημιουργείτε μία ορισμένη
πεποίθηση, αν βλέπετε ότι οι γνώμες που ασπάζεσθε δεν
βρίσκονται σε αρμονία με το λόγο του Θεού, μη προσπαθείτε να
προσαρμόσετε το λόγο του Θεού με αυτές τις γνώμες. Μη
επιτρέψετε σε ότι πιστεύατε και κάνατε στο παρελθόν να επηρεάσει
την αντίληψή σας. Ανοίξτε τα πνευματικά σας μάτια για να
παρατηρήσετε τα θαυμάσια πράγματα του νόμου. Βρείτε αυτά που
έχουν γραφεί σχετικά και στερεώστε τα πόδια σας επάνω στον
αιώνιο Βράχο.» Ε. Χουάιτ, Μ.Ν. σ. 246.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Πώς η κοσμοθεωρία μας, η μόρφωση και η κουλτούρα μας,
επηρεάζουν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής; Γιατί είναι σημαντικό
να προσέχουμε τις εξωτερικές επιρροές που αναπόφευκτα
φέρνουμε στον τρόπο που ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή;
2. Όλοι συμφωνούμε στο ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι έχουμε
επηρεαστεί αρνητικά από την αμαρτία. Πώς επηρεάζει η αμαρτία
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τον τρόπο που μελετάμε την Αγία Γραφή; Τι έχει κάνει η αμαρτία
στη ζωή μας που μας οδηγεί να παρερμηνεύσουμε τον Λόγο του
Θεού; Για παράδειγμα, η Αγία Γραφή καταδικάζει κάτι που θέλουμε
να κάνουμε και εμείς το εκλαμβάνουμε διαφορετικά. Με ποιους
άλλους τρόπους η αμαρτία επηρεάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε
την Αγία Γραφή;
3. Πώς μπορεί η καλύτερη κατανόηση της εποχής και του
πολιτισμού που γράφτηκε η Αγία Γραφή να μας βοηθήσει να
καταλάβουμε κάποιες περικοπές της; Αναφέρετε κάποια
παραδείγματα.
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9 Μαΐου – 15 Μαΐου

Σάββατο απόγευμα

7. ΓΛΩΣΣΑ - ΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Λάβετε τούτο το βιβλίον του νόμου, και
θέσατε αυτό εις τα πλάγια της κιβωτού της διαθήκης Κυρίου του
Θεού σας, και θέλει είσθαι εκεί εις μαρτύριον κατά σου.»
Δευτερονόμιον 31/λα’ 26.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 32/λβ’
46,47, Α’ Βασ. 3/γ’ 6, Αρ. 6/ς’ 24-26, Γέν. 1/α’ 26,27, 2/β’ 15-23,
15/ιε’ 1-5.
Στον κόσμο μας σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 6.000
γλώσσες. Ολόκληρη η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί σε
περισσότερες από 600 γλώσσες, ενώ η Καινή Διαθήκη και κάποια
μέρη της Αγίας Γραφής έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από
2.500 γλώσσες. Αν και πολλές, είναι λιγότερες από τις μισές
γνωστές γλώσσες σήμερα. Περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι
δεν έχουν στη διάθεση τους την Αγία Γραφή στη μητρική τους
γλώσσα. Παρότι υπάρχει ακόμη πολύ έργο να γίνει, οι Βιβλικές
εταιρίες βοήθησαν ώστε περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι να
μπορούν να διαβάσουν την Αγία Γραφή.
Και είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που έχουμε το προνόμιο να
μελετάμε την Αγία Γραφή στη γλώσσα μας! Συχνά το θεωρούμε ως
κάτι το δεδομένο και ξεχνάμε ότι πολλοί δεν έχουν στη διάθεσή
τους την Αγία Γραφή, ενώ για αιώνες η Αγία Γραφή στην Ευρώπη
ήταν απαγορευμένη για τον λαό. Χάρη του τυπογραφείου και της
Μεταρρύθμισης, αυτό δεν ισχύει πλέον. Εμείς που έχουμε την Αγία
Γραφή κοιτάζουμε πώς να πληρωθούμε με Άγιο Πνεύμα, να
μάθουμε να μελετούμε τον Λόγο και να γνωρίσουμε τον Κύριο που
φανερώνεται στις σελίδες του.
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Κυριακή 10 Μαΐου
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ
Διαβάστε Β’ Τιμ. 3/γ’ 16,17. Για ποιον λόγο μάς δόθηκε η Αγία
Γραφή;
……………………………………………………………………………..
.…………………………………………………….………………………
Η Αγία Γραφή καταγράφει το έργο του Θεού μέσα στην ιστορία, το
σχέδιό Του για τη σωτηρία της έκπτωτης ανθρωπότητας, και μας
δείχνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Κύριος επέλεξε να τα
γνωστοποιήσει όλα αυτά με ανθρώπινη γλώσσα. Φανέρωσε τις
σκέψεις και τις ιδέες Του μέσα από ανθρώπινες λέξεις. Όταν ο
Θεός ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, τους επέλεξε
για να μεταφέρουν το μήνυμά Του σε όλους τους ανθρώπους.
Τους επέτρεψε να μεταφέρουν τον Λόγο Του μέσα από τη γλώσσα
τους, τα Εβραϊκά (και μερικές περικοπές στα Αραμαϊκά, μία
γλώσσα που σχετίζεται με τα Εβραϊκά).
Με την άνοδο του Ελληνικού πολιτισμού ανοίχτηκε μία νέα ευκαιρία
και η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα Ελληνικά, τη γλώσσα που
μιλούσε ο τότε γνωστός κόσμος. (Για την ακρίβεια, βρέθηκε και
μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα Ελληνικά.) Σ’ αυτή τη
γλώσσα, οι απόστολοι και η πρώτη εκκλησία, μετέδωσαν με
ιεραποστολικό ζήλο το μήνυμα παντού. Αργότερα, ο απόστολος
Ιωάννης «εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού, και την μαρτυρίαν του
Ιησού Χριστού, και όσα είδε» (Αποκ. 1/α’ 2). Μ’ αυτόν τον τρόπο, η
Αγία Γραφή δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια του εμπνευσμένου
μάρτυρα και της μαρτυρίας από τον πρώτο συγγραφέα μέχρι και
τον τελευταίο.
Διαβάστε Δευτ. 32/λβ’ 46,47. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό για τον λαό
Ισραήλ να υπακούσει «πάντας τους λόγους του νόμου τούτου»;
(Δευτ. 32/λβ’ 46) Πώς ο Λόγος του Θεού μακροημερεύει τη ζωή
μας; Τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην εποχή μας;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ορισμένοι δεν έχουν απλώς την Αγία Γραφή μεταφρασμένη στη
μητρική τους γλώσσα, αλλά και το προνόμιο να έχουν και διάφορες
μεταφράσεις της στη γλώσσα τους. Άλλοι μπορεί να έχουν μόνο
μία μετάφραση. Όποια κι αν είναι η περίπτωσή μας, το σημαντικό
είναι να εκτιμούμε τον Λόγο του Θεού και να υπακούμε στις
διδασκαλίες του.
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί ποτέ δεν είναι μάταιο (Δευτ. 32/λβ’ 47) το να
υπακούμε στον Λόγο του Θεού και να τον διδάσκουμε στα παιδιά
μας;
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Δευτέρα 11 Μαΐου
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Σε κάθε γλώσσα υπάρχουν λέξεις με πλούσιο και βαθύ νόημα που
δεν γίνεται να αποδοθούν μονολεκτικά σε μία άλλη γλώσσα. Αυτές
οι λέξεις απαιτούν ευρύτερη μελέτη της χρήσης τους στην Αγία
Γραφή για να γίνει κατανοητή η έννοιά τους.
Διαβάστε Α’ Βασ. 3/γ’ 6, Ψαλμ. 57/νζ’ 3, 66/ξς’ 20, 143/ρμγ’ 8 και
Μιχ. 7/ζ’ 20. Πώς εκτείνονται το έλεος και η καλοσύνη του Θεού
στα πλάσματά Του;
……………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………….
Η Εβραϊκή λέξη chesed (έλεος) είναι μία από τις πλουσιότερες και
βαθυστόχαστες λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης. Περιγράφει την
αγάπη του Θεού, την καλοσύνη, το έλεος, και τη σχέση διαθήκης
προς τον λαό Του. Σ’ αυτά τα αποσπάσματα, βλέπουμε να δείχνει
«μέγα έλεος (chesed) προς τον δούλον σου Δαβίδ… και εφύλαξας
εις αυτόν το μέγα τούτο έλεος (chesed)» (Α’Βασ. 3/γ’6). «Ο Θεός
θέλει εξαποστείλει το έλεος (chesed) αυτού και την αλήθειαν
αυτού» (Ψαλμ. 57/νζ’3). Όσον αφορά το Ισραήλ, ο Θεός θα
«εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος (chesed) εις τον Αβραάμ»
(Μιχ. 7/ζ’ 20). Ολόκληρα βιβλία γράφτηκαν για την λέξη chesed,
όπου οι σχολιαστές επιχείρησαν να αποτυπώσουν το βάθος του
ελέους και της αγάπης του Θεού προς εμάς.
Διαβάστε Αρ. 6/ς’24-26, Ιώβ 3/γ’26, Ψαλμ. 29/κθ’11, Ησ. 9/θ’6 και
32/λβ’ 17. Σε ποια «ειρήνη» αναφέρονται οι παραπάνω περικοπές;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Η Εβραϊκή λέξη shalom συχνά μεταφράζεται ως ειρήνη. Η έννοια
όμως της λέξης είναι βαθύτερη και ευρύτερη. Μπορεί να
μεταφραστεί και ως «ολότητα, πληρότητα, και ευεξία.» Η χάρη και
η ευλογία του Θεού μάς διατηρούν σε μία κατάσταση shalom, και
αυτό είναι δώρο από τον Θεό (Αρ. 6/ς' 24-26). Από την άλλη, ο Ιώβ
μέσα στις θλίψεις του δεν ήταν σε κατάσταση ηρεμίας, στερούταν
shalom. Σ’ αυτόν τον ταραχώδη κόσμο, είναι ευλογία που έχουμε
το Σάββατο και η επικοινωνία μας με τον Θεό μάς προσφέρει την
απόλυτη ειρήνη και την πληρότητα που η ζωή μας επιθυμεί.
ΣΚΕΨΗ: Ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα μιλάμε και διαβάζουμε,
ακόμη και όταν δεν γνωρίζουμε την αρχική σημασία των λέξεων,
πώς μπορούμε να βιώσουμε την έννοιά τους;
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Τρίτη 12 Μαΐου
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΞΕΩΝ, ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ
Στον Εβραϊκό τρόπο σκέψης υπάρχουν διάφοροι τρόποι έκφρασης
που ενισχύουν την έννοια και τονίζουν τη σπουδαιότητα του
νοήματος. Σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές γλώσσες, η Εβραϊκή δεν
έχει σημεία στίξης, επομένως η δομή της γλώσσας αναπτύσσεται
με άλλον τρόπο για να αποδοθούν αυτές οι ιδέες.
Διαβάστε Γεν. 1/α’ 26,27 και Ησ. 6/ς’ 1-3. Ποιες λέξεις
επαναλαμβάνονται σ’ αυτά τα κείμενα; Πώς οι επαναλαμβανόμενες
αυτές λέξεις τονίζονται από διαφορετικές έννοιες που εισάγονται
μέσω της επανάληψης;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούσε ο Εβραίος
συγγραφέας για να τονίσει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
του Θεού ήταν να το επαναλάβει τρεις φορές. Κατά την αναφορά
της Δημιουργίας, όταν το δημιουργικό έργο του Θεού έφτανε στο
απόγειό του, το κείμενο τονίζει τη μοναδική σημασία της
δημιουργημένης ανθρωπότητας. Ο όρος bara, «δημιουργώ»,
απευθύνεται μόνο στον Θεό. Αυτό δείχνει πως μόνο ο Θεός έχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει χωρίς να έχει προϋπάρχουσα ύλη. Το
κείμενο εδώ περιγράφει τη δημιουργία του ανθρώπου: «Και
εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα
Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γεν. 1/α’
27). Προσέξτε την τριπλή επανάληψη του ρήματος «εποίησεν». Ο
Μωυσής τόνισε μ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι άνθρωποι
δημιουργήθηκαν από τον Θεό και ότι είναι δημιουργημένοι κατ’
εικόνα Του. Αυτές τις αλήθειες είναι που ήθελε να τονίσει. Στο
όραμα και στην κλήση του Ησαΐα, τα Σεραφείμ επαναλαμβάνουν,
«Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύριος των δυνάμεων» (Ησ. 6/ς’ 3). Η
έμφαση δίνεται στην αγιότητα ενός θαυμαστού Θεού του Οποίου η
παρουσία γεμίζει τον ναό. Επίσης, βλέπουμε την αγιοσύνη μέσα
από τα λόγια του Ησαΐα καθώς στέκεται στην παρουσία του
Παντοδύναμου: «Ω τάλας εγώ διότι εχάθην» (Ησ. 6/ς’ 5). Ακόμη και
ένας προφήτης όπως ο Ησαΐας, όταν ήρθε αντιμέτωπος με την
αγιοσύνη και τον χαρακτήρα του Θεού, αποτραβήχτηκε μπροστά
στην αναξιότητά του. Επομένως, ακόμη και εδώ, πολύ πριν
εκθέσει ο απ. Παύλος την αμαρτωλή κατάσταση της
ανθρωπότητας και την ανάγκη για Σωτήρα (Ρωμ. 1/α’-3/γ’),
βλέπουμε να παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή η έκπτωτη φύση του
ανθρώπου, ακόμη κι ενός “καλού” ανθρώπου όπως ήταν ο Ησαΐας.
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Στο Δαν. 3/γ’, επαναλαμβάνεται (με μερικές διαφοροποιήσεις) η
φράση, «την εικόνα την χρυσήν, την οποίαν έστησε
Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς» (Δαν. 3/γ’ 1,2,3,5,7,12,14,15,18). Η
φράση αυτή, με τις διαφοροποιήσεις της, επαναλαμβάνεται 10
φορές στο κεφάλαιο για να αντιπαραβάλλει την κίνηση του
Ναβουχοδονόσορ να αψηφήσει την εικόνα που του αποκάλυψε ο
Θεός μέσω του Δανιήλ (Δαν. 2/β’ 31-45). Εδώ τονίζεται η τάση του
ανθρώπου να κάνει ο Ίδιος τον δικό του θεό για λατρεία, αντίθετα
από τον αληθινό Θεό, τον Μόνο άξιο λατρείας.
Τετάρτη 13 Μαΐου
ΕΔΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ
Οι λέξεις στην Αγία Γραφή εμφανίζονται πάντα μέσα σε κάποια
συγκεκριμένα πλαίσια. Κάθε λέξη έχει τη δική της θέση σε μία
πρόταση και γι’ αυτό πρώτα πρέπει να γίνει κατανοητή σ’ αυτά τα
πλαίσια. Στη συνέχεια υπάρχει το ευρύτερο πλαίσιο όλης της
ενότητας στην οποία βρίσκεται η πρόταση. Η ενότητα αυτή μπορεί
να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο ή μία σειρά κεφαλαίων. Είναι
σημαντικό να κατανοήσουμε το πλαίσιο των λέξεων και των
προτάσεων για να μη βγάλουμε λάθος συμπεράσματα.
Συγκρίνετε Γέν. 1/α’ 27 με 2/β’ 7. Στη συνέχεια διαβάστε Γέν. 2/β’
15-23. Πώς κατανοούμε από αυτές τις περικοπές και τα πλαίσια τη
σημασία της λέξης «αδάμ», την Εβραϊκή λέξη για τον άνθρωπο;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Όπως έχουμε ήδη δει, η επανάληψη του όρου bara στη Γέν. 1/α’27
δίνει έμφαση στη δημιουργία του ανθρώπου. Εδώ βλέπουμε ότι ο
άνθρωπος ορίζεται σ' αυτό το εδάφιο ως «άρσεν και θήλυ». Αυτό
σημαίνει ότι ο Εβραϊκός όρος «αδάμ» στην περικοπή αυτή, είναι
μία γενική αναφορά στην ανθρωπότητα. Ωστόσο, στη Γέν. 2/β’7, ο
ίδιος όρος, «αδάμ», χρησιμοποιείται στη δημιουργία του Αδάμ από
χώμα. Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά μόνο στον άνδρα Αδάμ,
καθώς η δημιουργία της Εύας γίνεται αργότερα και εντελώς
διαφορετικά. Έτσι, σε κάθε περικοπή, ακόμη και μεταξύ δύο
κεφαλαίων, βλέπουμε ότι ο όρος «αδάμ» στην μία περίπτωση
αναφέρεται στην «ανθρωπότητα» (Γέν. 1/α’27) και στην άλλη στον
άνδρα Αδάμ (Γέν. 2/β’7). Το ότι ο Αδάμ ήταν πρόσωπο
επιβεβαιώνεται και αργότερα στις γενεαλογίες (Γέν. 5/ε’1-5,
Α’Χρον. 1/α’1, Λουκ. 3/γ’38) και με την αναφορά στον Ιησού που
έγινε ο «δεύτερος Αδάμ» (Ρωμ. 5/ε’12-14). Όπως ο όρος Αδάμ
εμφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι τα πλαίσια της
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δημιουργίας του Αδάμ και της Εύας βρίσκονται στην ευρήτερη
αναφορά στη Δημιουργία, στη Γέν. 1/α’ και 2/β’. Αυτό εννοούμε
όταν λέμε μεγαλύτερη ενότητα. Η ενότητα παρέχει στον ερμηνευτή
επιπλέον θέματα, ιδέες, και αναπτύξεις. Στη Γέν. 2/β’4-25
βρίσκουμε την δεύτερη αναφορά στη δημιουργία, όπου η έμφαση
δίνεται σε άλλο σημείο. Παρόλα αυτά, και στις δύο αναφορές
βλέπουμε την προέλευση της ανθρωπότητας.
ΣΚΕΨΗ: Όπως βλέπουμε ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν
απευθείας από τον Θεό. Πώς αυτό δείχνει την ανοησία της
κοσμικής σοφίας (Α’Κορ. 1/α’20) που διδάσκει ότι η προέλευσή
μας ήταν τυχαία;
Πέμπτη 14 Μαΐου
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ
Οι μεγαλύτερες ενότητες της Αγίας Γραφής είναι τα βιβλία της. Τα
βιβλία αυτά γράφτηκαν για διαφορετικούς σκοπούς και σε
διαφορετικά πλαίσια. Κάποια περιέχουν προφητικά μηνύματα, και
άλλα είναι συλλογές, όπως οι Ψαλμοί. Υπάρχουν ιστορικά βιβλία
όπως το Α’ και Β’ Βασιλέων και επιστολές προς τις διάφορες
εκκλησίες, όπως αυτές που έγραψε ο απ. Παύλος. Καθώς
προσπαθούμε να καταλάβουμε το νόημα και το μήνυμα των
βιβλίων, σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με τη συγγραφή και τη
σύνθεσή τους. Τα περισσότερα βιβλία της Αγίας Γραφής
αναφέρουν τους συγγραφείς τους. Τα πρώτα πέντε βιβλία της
Παλαιάς Διαθήκης έχουν ως συγγραφέα τον Μωυσή (Ναυή
8/η’31,32, Α’Βασ. 2/β’3, Β’Βασ. 14/ιδ’6, 21/κα’8, Έσδ. 6/ς’18, Νεεμ.
13/ιγ’1, Δαν. 9/θ’11-13, Μαλ. 4/δ’4). Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται
και από τον Ιησού (Μάρκ. 12/ιβ’26, Ιωάν. 5/ε’46,47, Ιωάν. 7/ζ’19)
και τους Αποστόλους (Πράξ. 3/γ’22, Ρωμ. 10/ι’5). Σε άλλες
περιπτώσεις οι συγγραφείς των βιβλίων δεν κατανομάζονται. (Για
παράδειγμα οι συγγραφείς των βιβλίων Εσθήρ και Ρουθ, καθώς
και οι συγγραφείς ιστορικών βιβλίων όπως των Σαμουήλ και των
Χρονικών, δεν ταυτοποιούνται.)
Διαβάστε Γέν. 15/ιε’1-5, 22/κβ’17,18. Γιατί είναι σημαντικό το ότι ο
Μωυσής έγραψε το βιβλίο της Γένεσης;
.…………………………………………………………………………….
Η Έξοδος μέχρι και το Δευτερονόμιο γράφτηκαν από τον Μωυσή
μετά την έξοδο. Αλλά η Γένεση, επειδή είναι το βιβλίο που θέτει τα
θεμέλια της ιστορίας των ενεργειών του Θεού από την Δημιουργία
μέχρι την Πατριαρχική περίοδο, το λογικό είναι να γράφτηκε πριν
την Έξοδο.
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«Καθώς κυλούσαν τα χρόνια και περιπλανιόταν με τα κοπάδια του
σε ερημικούς τόπους, συλλογιζόμενος την καταθλιπτική κατάσταση
του λαού του, ξανάφερνε στη σκέψη του πώς ο Θεός είχε
συμπεριφερθεί προς τους πατέρες του και επίσης τις υποσχέσεις
που ήταν το κληροδότημα του εκλεκτού έθνους, και νύχτα-μέρα
προσευχόταν για τον Ισραήλ. Ουράνιοι άγγελοι έριχναν γύρω του
φως, και ενώ ήταν στο μέρος αυτό, εμπνευσμένος από το Πνεύμα
το Άγιο έγραψε το βιβλίο της Γένεσης» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 229.
Στο βιβλίο της Γένεσης δεν διαβάζουμε μόνο για την προέλευσή
μας, αλλά και για το σχέδιο της σωτηρίας, τα μέσα που ο Θεός
χρησιμοποιεί για τη λύτρωση της έκπτωτης ανθρωπότητας. Το
σχέδιο αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην διαθήκη που κάνει ο
Θεός με τον Αβραάμ όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεσή Του να τον
κάνει μεγάλο έθνος και οι απόγονοι του να φτάσουν «ως τα άστρα
του ουρανού, και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης»
(Γέν. 22/κβ’17).
ΣΚΕΨΗ: Ποιες άλλες σπουδαίες αλήθειες βλέπουμε στο βιβλίο της
Γένεσης που δεν βλέπουμε πουθενά αλλού; Τι μας δείχνει αυτό για
το πόσο σημαντικός είναι ο Λόγος του Θεού στην πίστη μας;
Παρασκευή 15 Μαΐου

Δύση ηλίου: 20:29’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε.Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 88-108,167-197.
«Στο λόγο Του ο Θεός χορήγησε στους ανθρώπους την
απαραίτητη για τη σωτηρία τους γνώση. Οι Άγιες Γραφές πρέπει
να γίνονται αποδεκτές σας αυθεντική και αλάθητη αποκάλυψη του
θελήματός Του. Αποτελούν τον κανόνα του χαρακτήρα, τον
αποκαλυπτή των διδαχών και τον έλεγχο της πείρας… Το γεγονός
όμως ότι ο Θεός απεκάλυψε το θέλημά Του μέσο του λόγου Του
στους ανθρώπους δεν αποκλείει τη συνεχή παρουσία και
καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, το Πνεύμα το έχει
υποσχεθεί ο Σωτήρας μας για να διανοίξει το λόγο στους δούλους
Του και να τους τον καταστήσει φωτεινό και εφαρμόσιμο στη
διδαχή Του. Και εφόσον η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από το
Πνεύμα του Θεού, είναι αδύνατο οι διδασκαλίες του Πνεύματος να
αντιτίθενται προς τις διδασκαλίες του λόγου.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. v.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Ανεξαρτήτως των μεταφράσεων της Αγίας Γραφής που
υπάρχουν στη γλώσσα σας, πώς μπορείτε να εκτιμάτε την Αγία
Γραφή ως τον Λόγο του Θεού και να υπακούτε με πίστη στις
διδασκαλίες της;
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2. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική είναι η διδασκαλία της Αγίας
Γραφής όσον αφορά την προέλευση του ανθρώπου, σε σχέση με
τη διδασκαλία των ανθρώπων στο όνομα της «επιστήμης». Τι μας
δείχνει η τεράστια αντίθεση αυτών των διδασκαλιών για το πόσο
σημαντικό είναι να μένουμε στις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, και
πόσο μακριά μπορούν να ξεφύγουν οι άνθρωποι όταν
απομακρύνονται από τον Λόγο του Θεού και τις ξεκάθαρες
διδασκαλίες του;
3. Ποια εργαλεία της Αγίας Γραφής μπορούν να σας βοηθήσουν
να την κατανοήσετε καλύτερα; Και εάν δεν υπάρχουν, πώς
μπορείτε να εφαρμόσετε τις αρχές που μάθαμε αυτήν την
εβδομάδα στην προσπάθειά σας να ερμηνεύσετε την Αγία Γραφή;
4. Ο λαός Ισραήλ καλούταν να διδάξει στα παιδιά του τις
σπουδαίες αλήθειες και να αφηγηθεί τις ιστορίες του πώς ο Θεός
ενήργησε γι’ αυτούς (Δευτ. 4/δ’ 9). Εκτός του ότι μ’ αυτόν τον
τρόπο μεταδίδεται η πίστη, πώς η αφήγηση των παρεμβάσεων του
Θεού στη ζωή μας ενισχύει την πίστη μας; Γιατί όταν μοιραζόμαστε
την Βιβλική αλήθεια ωφελούμαστε και εμείς οι ίδιοι;
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16 Μαΐου – 22 Μαΐου

Σάββατο απόγευμα

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Η ΓΕΝΕΣΗ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ – ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά
τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ.
Πάντα δι' αυτού έγειναν▪ και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ έν, το
οποίον έγεινεν. Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των
ανθρώπων.» Ιωάννην 1/α’ 1-4.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωάν. 1/α’ 1-3,
Γέν. 1/α’ 3-5, Έξ. 20/κ’ 8-11, Αποκ. 14/ιδ’ 7, Ματθ. 19/ιθ’ 3-6, Ρωμ.
5/ε’ 12.
Τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης είναι θεμελιώδη για όλη την Αγία
Γραφή. Οι σημαντικότερες διδασκαλίες ή τα δόγματα της Γραφής
βασίζονται σ’ αυτά τα κεφάλαια. Εδώ βλέπουμε την Θεότητα να
εργάζεται σε απόλυτη αρμονία ως ο Πατέρας, ο Υιός (Ιωάν. 1/α’13, Εβρ. 1/α’1,2) και το Άγιο Πνεύμα (Γεν. 1/α’2) δημιουργώντας τον
κόσμο και τα πάντα σ’ αυτόν, με κολοφώνα την ανθρωπότητα (Γεν.
1/α’26-28). Εδώ βλέπουμε επίσης για το Σάββατο (Γέν. 2/β’1-3),
την προέλευση του κακού (Γεν. 3/γ’), μαθαίνουμε για τον Μεσσία
και το σχέδιο της σωτηρίας (Γέν. 3/γ’15), τον Κατακλυσμό (Γεν.
6/ς’-9/θ’), την διαθήκη (Γεν. 1/α’28, 2/β’2,3,15-17, 9/θ’9-17, 15/ιε’),
τον διαχωρισμό των γλωσσών και των λαών (Γεν. 10/ι’, 11/ια’), και
τις γενεαλογίες που είναι η δομή της Βιβλικής χρονολογίας από την
Δημιουργία μέχρι τον Αβραάμ (Γεν. 5/ε’ και 11/ια’). Εν τέλει,
βλέπουμε τη δύναμη του προφορικού λόγου του Θεού (Γεν. 1/α’3,
Β’Τιμ. 3/γ’16, Ιωάν. 17/ιζ’17), τη φύση της ανθρωπότητας (Γεν.
1/α’26-28), τον χαρακτήρα του Θεού (Ματθ. 10/ι’29,30), τον γάμο
μεταξύ ανδρός και γυναικός (Γεν. 1/α’27,28, 2/β’18, 21-25), την
διαχείριση της γης και των πηγών της (Γεν. 1/α’26, 2/β’15,19) και
την υπόσχεση για μία νέα δημιουργία (Ησ. 65/ξε’17, 66/ξς’22,
Αποκ. 21/κα’1). Όλα αυτά βασίζονται σ’ αυτά τα πρώτα κεφάλαια
που θα μελετήσουμε αυτήν και την επόμενη εβδομάδα.
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Κυριακή 17 Μαΐου
ΕΝ ΑΡΧΗ…
Διαβάστε Γεν. 1/α’ 1. Ποιες βαθιές αλήθειες βρίσκουμε εδώ;
……………………………………………………………………………..
Η Αγία Γραφή ξεκινά με τις πιο μεγαλειώδεις και βαθυστόχαστες
λέξεις, λέξεις που είναι απλές και συγχρόνως τόσο βαθιές μέσα
από προσεκτική μελέτη. Για την ακρίβεια, τα μεγαλύτερα
ερωτήματα της φιλοσοφίας όσον αφορά το ποιοι είμαστε, τον λόγο
της ύπαρξής μας, και το πώς βρεθήκαμε εδώ, απαντώνται από
αυτήν την πρώτη πρόταση της Αγίας Γραφής.
Υπάρχουμε επειδή ο Θεός μάς δημιούργησε κάποια συγκεκριμένη
στιγμή στο παρελθόν. Δεν εξελιχθήκαμε από το τίποτα, ούτε η
ύπαρξή μας οφείλεται στην τύχη χωρίς να υπάρχει κάποιος
σκοπός και κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως η επιστήμη
μάς διδάσκει. Η θεωρία της εξέλιξης, του Δαρβίνου, έρχεται σε
απόλυτη αντίθεση με την Αγία Γραφή, και οι προσπάθειες
ορισμένων να την εναρμονίσουν κάνουν τους Χριστιανούς να
δείχνουν ανόητοι.
Δημιουργηθήκαμε από τον Θεό κάποια συγκεκριμένη στιγμή, «εν
αρχή». Αυτό προϋποθέτει ότι ο Θεός υπήρχε πριν από αυτήν την
αρχή. Ο Θεός υπήρχε πριν τη δημιουργία του χρόνου, του
ημερήσιου κύκλου της εσπέρας και της αυγής, των μηνών και των
ετών, τα οποία καθορίζονται από τη σχέση της γης με τον ήλιο και
το φεγγάρι. Αυτή η απόλυτη αρχή υποστηρίζεται και από άλλες
περικοπές της Αγίας Γραφής, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη φύση και
τα μέσα του δημιουργικού έργου του Θεού (Ιωάν. 1/α’ 1-3).
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’1-3 και Εβρ. 1/α’1,2. Ποιος έκανε τα πάντα; Τι
σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι Αυτός ήταν που πέθανε στο
σταυρό;
……………………………………………………………………………..
Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Ιησούς επιτέλεσε τη δημιουργία.
Διαβάζουμε, «Πάντα δι' αυτού έγειναν▪ και χωρίς αυτού δεν έγεινεν
ουδέ έν, το οποίον έγεινεν» (Ιωάν. 1/α’3). Ο Ιησούς, «έκαμε και
τους αιώνας» (Εβρ. 1/α’1,2). Και εφόσον τα πάντα έχουν εξαρχής
την προέλευσή τους από τον Ιησού, μπορούμε να ελπίζουμε ότι και
στο τέλος Αυτός θα ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε, επειδή
είναι «το Α και το Ω», «ο πρώτος και ο έσχατος» (Αποκ. 1/α’8,
22/κβ’13).
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό το να ξέρετε ότι έχετε δημιουργηθεί
από τον Θεό; Ας υποθέσουμε ότι δεν το πιστεύατε αυτό. Πόσο
διαφορετικά θα βλέπατε τον εαυτό σας και τους άλλους, και γιατί;
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Δευτέρα 18 Μαΐου
ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η άποψη ότι η εβδομάδα της
Δημιουργίας δεν ήταν κυριολεκτική αλλά μεταφορική, ορισμένοι
μάλιστα πιστεύουν ότι πρόκειται για μύθο. Η άποψη αυτή ξεκίνησε
με τη θεωρία της εξέλιξης, σύμφωνα με την οποία χρειάστηκαν
μεγάλες χρονικές περίοδοι για την ανάπτυξη της ζωής στον
πλανήτη Γη.
Τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή πάνω σ’ αυτό; Γιατί οι μέρες της
δημιουργίας στη Γεν. 1/α’ πρέπει να γίνουν κατανοητές ως
κυριολεκτικές και όχι μεταφορικές; Διαβάστε Γεν. 1/α’3-5 και Έξ.
20/κ’8-11. Πώς χρησιμοποιείται ο όρος «ημέρα» σ’ αυτές τις
περικοπές;
……………………………………………………………………………..
Η Εβραϊκή λέξη yom, «μέρα» χρησιμοποιείται στην αφήγηση της
Δημιουργίας και αντιπροσωπεύει μία κυριολεκτική μέρα. Πουθενά
στην αφήγηση της Δημιουργίας δεν φαίνεται πως η μέρα πρέπει να
θεωρηθεί κάτι άλλο εκτός από κυριολεκτική. Ακόμη και οι
σχολιαστές που δεν το πιστεύουν, αναγκάζονται να ομολογήσουν
ότι στην πρόθεση του συγγραφέα ήταν οι μέρες να είναι
κυριολεκτικές. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Ίδιος ο Θεός κατονομάζει
αυτήν την πρώτη χρονική περίοδο (Γεν. 1/α’5). Η ημέρα (yom),
ορίζεται με τη φράση, «Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωί» (Γεν.
1/α’5,8 κτλ). Η λέξη είναι στον ενικό αριθμό και αυτό δείχνει ότι
πρόκειται για μία μέρα. Επομένως, οι επτά μέρες της Δημιουργίας
πρέπει να κατανοηθούν ως μία ολοκληρωμένη χρονική περίοδος,
ξεκινώντας από τον απόλυτο αριθμό echad (ένα) και
ακολουθούμενη από τους τακτικούς αριθμούς (δύο, τρία, τέσσερα
κτλ.). Έτσι έχουμε τη σειρά των ημερών με κολοφώνα την έβδομη
ημέρα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στη χρήση των όρων ή στην
αφήγηση ότι υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ των ημερών. Οι επτά
μέρες της Δημιουργίας είναι επτά μέρες όπως της ξέρουμε σήμερα.
Επιπλέον, η κυριολεκτική σημασία των ημερών φαίνεται και από
την τέταρτη εντολή την οποία ο Θεός έγραψε με το χέρι Του,
καθώς σ’ αυτήν φαίνεται πως η έβδομη ημέρα, το Σάββατο,
βασίζεται στη σειρά μιας κυριολεκτικά εφταήμερης Δημιουργίας.
ΣΚΕΨΗ: Η Δημιουργία στη Γένεση δεν είναι η μοναδική δημιουργία
στην Αγία Γραφή. Υπάρχει και η αναδημιουργία όταν, στην
Δευτέρα Παρουσία, ο Θεός θα μεταμορφώσει το θνητό σε
αθάνατο, «εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη
σάλπιγγι» (Α’Κορ. 15/ιε’52). Εφόσον ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό
το έργο αμέσως στην αναδημιουργία, γιατί χρειάστηκε
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δισεκατομμύρια χρόνια για την πρώτη δημιουργία, όπως διδάσκει
ο θεϊστικός εξελικτισμός (ή θεωρητική εξέλιξη);
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Τρίτη 19 Μαΐου
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Σήμερα, η έβδομη ημέρα-το Σάββατο δέχεται έντονη επίθεση από
την κοσμική κοινωνία και τις θρησκευτικές κοινότητες. Αυτό
φαίνεται από τα εργασιακά ωράρια των παγκόσμιων επιχειρήσεων,
από την προσπάθεια να αλλάξει το εβδομαδιαίο ημερολόγιο
πολλών Ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας την Δευτέρα ως πρώτη
μέρα και την Κυριακή ως έβδομη, και από την πρόσφατη παπική
εγκύκλιο για την κλιματική αλλαγή που αποκαλεί την έβδομη
ημέρα-το Σάββατο ως «Ιουδαϊκό Σάββατο», και ο κόσμος
ενθαρρύνεται να έχει μία μέρα ανάπαυσης για την ελάφρυνση της
παγκόσμιας υπερθέρμανσης (Pope Francis, Laudato Si, Vatican City: Vatican Press, 2015, σ.172,173).

Διαβάστε Γεν. 2/β’ 1-3, Έξ. 20/κ’ 8-11, Μάρκ. 2/β’ 27 και Αποκ.
14/ιδ’ 7. Πώς συνδέεται η εβδομάδα της Δημιουργίας με την
τέταρτη εντολή; Πώς σχετίζονται με το μήνυμα της τριπλής
αγγελίας;
……………………………………………………………………………..
Η Αγία Γραφή λέει, «Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα
τη εβδόμη τα έργα αυτού» (Γεν. 2/β’ 2). Πολλοί εστιάζουν στα έργα
του Θεού κατά την εξαήμερη Δημιουργία, αλλά αμελούν να
αναγνωρίσουν ότι το δημιουργικό Του έργο δεν τελείωσε την έκτη
μέρα. Το έργο Του τελείωσε όταν δημιούργησε την ημέρα του
Σαββάτου. Γι’ αυτό ο Ιησούς μπορούσε να πει, «Το σάββατον
έγεινε διά τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος διά το σάββατον»
(Μάρκ. 2/β’ 27). Ο Ιησούς μπορούσε να κάνει αυτήν τη δήλωση
επειδή Εκείνος δημιούργησε το Σάββατο και το έθεσε αιώνιο
σημείο και σφραγίδα της διαθήκης του Θεού με τον λαό Του. Το
Σάββατο δεν είναι μόνο για τους Εβραίους, αλλά για όλους τους
ανθρώπους. Στην Γένεση βλέπουμε τρία πράγματα που έκανε ο
Ιησούς την ημέρα του Σαββάτου. Πρώτον, «ανεπαύθη» (Γεν. 2/β’
2), δείχνοντας μέσα από το παράδειγμά Του την επιθυμία Του να
αναπαυθεί μαζί μας. Δεύτερον, «ευλόγησεν» την έβδομη ημέρα
(Γεν. 2/β’ 3). Στην εξιστόρηση της Δημιουργίας ευλογούνται τα ζώα
(Γεν. 1/α’ 22), ο Αδάμ και η Εύα (Γεν. 1/α’ 28), και μόνο η έβδομη
ημέρα. Τρίτον, «ηγίασεν αυτήν» (Γεν. 2/β’ 3). Καμία άλλη μέρα δεν
έχει αυτούς τους τρεις προσδιορισμούς. Αυτές οι τρεις ενέργειες
επαναλαμβάνονται στην τέταρτη εντολή, την οποία ο Θεός έγραψε
με το χέρι Του και θέτει τη Δημιουργία ως θεμέλιο του Σαββάτου
(Έξ. 20/κ’ 11).
ΣΚΕΨΗ: Στην Αποκ. 14/ιδ’ 7 και Έξ. 20/κ’ 11 η εντολή του
Σαββάτου φαίνεται να είναι η βάση για λατρεία του Δημιουργού.
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Πώς αυτός ο άμεσος συσχετισμός με το Σάββατο συνδέεται με τα
γεγονότα των εσχάτων ημερών;
Τετάρτη 20 Μαΐου
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ
Την τελευταία δεκαετία έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο
που η κοινωνία και οι κυβερνήσεις ορίζουν τον γάμο. Πολλά έθνη
του κόσμου έχουν εγκρίνει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου
φύλου, ανατρέποντας προηγούμενους νόμους που προστάτευαν
την οικογενειακή δομή που ξεκινά με έναν άνδρα και μία γυναίκα.
Αυτή είναι μία πρωτοφανής, από πολλές απόψεις, εξέλιξη και θέτει
πολλά ερωτήματα για τον γάμο, τη σχέση εκκλησίας και κράτους,
και την ιερότητα του γάμου και της οικογένειας όπως ορίζεται στην
Αγία Γραφή.
Διαβάστε Γεν. 1/α’26-28 και 2/β’18,21-24. Τι μας διδάσκουν τα
εδάφια ως το ιδανικό του Θεού για τον γάμο;
…………………………………………………………………………….
Την έκτη μέρα, η Δημιουργία ολοκληρώνεται με την δημιουργία του
ανθρώπου. Στη Γεν. 1/α’ 26 βλέπουμε για πρώτη φορά να γίνεται
χρήση πληθυντικού αριθμού για τον Θεό, «Ας κάμωμεν άνθρωπον
κατ' εικόνα ημών». Όλα τα μέλη της Αγίας Τριάδας, με σχέση
αγάπης μεταξύ τους, θεσπίζουν για τον άνθρωπο τη σχέση του
γάμου.
«Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ'
εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς»
(Γεν. 1/α’27). Ο Αδάμ δηλώνει, «Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των
οστέων μου, και σαρξ εκ της σαρκός μου» (Γεν. 2/β’23) και ο Αδάμ
την ονομάζει «ανδρίς». Ο γάμος προστάζει ότι «θέλει αφήσει ο
άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέλει
προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού· και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις
σάρκα μίαν» (Γεν. 2/β’24).
Στην Αγία Γραφή φαίνεται ξεκάθαρα ότι η σχέση αυτή είναι μεταξύ
ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι προέρχονται από τον
πατέρα και τη μητέρα τους, επίσης έναν άνδρα και μία γυναίκα. Η
έννοια αυτή διαλευκάνεται στις οδηγίες που δίνονται στους
πρωτόπλαστους: «και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός· και είπε προς
αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την γην,
και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της
θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρανού, και επί παντός ζώου
κινουμένου επί της γης» (Γεν. 1/α’28). Στην πέμπτη εντολή, τα
παιδιά (οι απόγονοι) καλούνται να τιμούν τον πατέρα και την
73

μητέρα τους (Έξ. 20/κ’12). Αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν το
ζευγάρι αποτελείται από ετερόφυλα άτομα.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε τα λόγια του Ιησού στο Ματθ. 19/ιθ’3-6. Τι μας
διδάσκουν για την φύση και την αγιότητα του γάμου; Υπό το φως
των λόγων του Ιησού, χωρίς να ξεχνάμε την αγάπη του Θεού για
όλους τους ανθρώπους και το γεγονός ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί,
πώς μπορούμε να έχουμε μία σταθερή και πιστή θέση στις
Βιβλικές αρχές για τον γάμο;
Πέμπτη 21 Μαΐου
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΤΩΣΗ, ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Η Αγία Γραφή συνδέει τη Δημιουργία, την Πτώση, τον αναμενόμενο
Μεσσία, και την τελική απολύτρωση. Αυτά τα σπουδαία γεγονότα
γίνονται η βάση της σωτηρίας για την ανθρωπότητα.
Διαβάστε Γεν. 1/α’31, 2/β’15-17 και Γεν. 3/γ’1-7. Τι συνέβη στην
τέλεια δημιουργία του Θεού;
……………………………………………………………………………..
Ο Θεός χαρακτήρισε την δημιουργία Του ως «καλά λίαν» (Γεν.
1/α’31. «Η δημιουργία είχε τώρα ολοκληρωθεί… Ο εδεμικός κήπος
άκμαζε στη γη. Ο Αδάμ και η Εύα πλησίαζαν ελεύθερα στο δένδρο
της ζωής. Καμιά κηλίδα αμαρτίας ή σκιά θανάτου δεν αμαύρωναν
την όμορφη πλάση.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 16. Ο Θεός προειδοποίησε τον
Αδάμ και την Εύα πως εάν έτρωγαν από το απαγορευμένο δέντρο
θα πέθαιναν (Γεν. 2/β’15-17). Το φίδι ξεκίνησε διάλογο με μία
ερώτηση και στη συνέχεια αντέκρουσε ξεκάθαρα τα λόγια του
Θεού, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει» (Γεν. 3/γ’4). Ο Σατανάς
υποσχέθηκε στην Εύα γνώση και ότι θα γινόταν όμοια με τον Θεό.
Προφανώς, τον πίστεψε.
Πώς ο Παύλος επιβεβαιώνει τη δήλωση του Θεού στη Γεν. 2/β’1517; Διαβάστε Ρωμ. 5/ε’12 και 6/ς’23. Πώς αυτές οι διδασκαλίες
σχετίζονται με τον θεϊστικό εξελικτισμό (ή θεωρητική εξέλιξη);
……………………………………………………………………………..
Στην Αγία Γραφή βλέπουμε μεταγενέστερους συγγραφείς να
επιβεβαιώνουν προγενέστερες Βιβλικές δηλώσεις και να παρέχουν
επιπρόσθετες πληροφορίες. Στη Ρωμ. 5/ε’-8/η’, ο Παύλος γράφει
για την αμαρτία και την ομορφιά της σωτηρίας: «Διά τούτο καθώς
δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και διά της
αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας
ανθρώπους» (Ρωμ. 5/ε’12). Σύμφωνα όμως με την θεωρία της
εξέλιξης, ο θάνατος υπήρχε εκατομμύρια χρόνια πριν την
ανθρωπότητα. Αυτή η άποψη έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
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Βιβλική διδασκαλία για την προέλευση της αμαρτίας, τον θάνατο
του Χριστού στο Σταυρό, και το σχέδιο της σωτηρίας. Εάν ο
θάνατος δεν σχετίζεται με την αμαρτία, τότε ο μισθός της αμαρτίας
δεν είναι θάνατος (Ρωμ. 6/ς’23), και ο Χριστός δεν είχε κανένα
λόγο να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Επομένως, η Δημιουργία, η
Πτώση, και ο Σταυρός, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Ο
πρώτος Αδάμ συνδέεται με τον έσχατο Αδάμ (Α’Κορ. 15/ιε’45,47).
Η πίστη στην εξέλιξη, θεωρία του Δαρβίνου, ακόμη και εάν
συμπεριλάβουμε τον Θεό, καταστρέφει την βάση του
Χριστιανισμού.
Παρασκευή 22 Μαΐου

Δύση ηλίου: 20:34’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 13-21, 87-92.
«Από όποια πλευρά κι αν το δούμε, συγκριτικά, λογοτεχνικά ή
γλωσσικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο όρος yom, “μέρα”
στη Γεν. 1/α’ αφορά μία κυριολεκτική εικοσιτετράωρη μέρα.
Ο συγγραφέας της Γεν. 1/α’ δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει
καλύτερο τρόπο για να δείξει ότι πρόκειται για κυριολεκτική μέρα.»
Gerhard F. Hasel, “The ‘Days’ of Creation in Genesis 1: Literal ‘Days’ or Figurative ‘‘Periods/Epochs’ of Time?’’, σ. 30,31

«Οι μεγαλύτερες διάνοιες, εάν δεν καθοδηγούνται από τον λόγο
του Θεού, μπερδεύονται στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν
τη σχέση μεταξύ επιστήμης και αποκάλυψης. Ο Δημιουργός και τα
έργα Του υπερβαίνουν την κατανόησή τους, και επειδή δεν
μπορούν να εξηγηθούν από τους φυσικούς νόμους, η Βιβλική
ιστορία κηρύσσεται αναξιόπιστη.» Ε.Χουάιτ, Testimonies for the Church,
τομ.8, σ.258.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Δείτε το παραπάνω απόσπασμα της Ε. Χουάιτ. Πόσες φορές,
ακόμη και σήμερα, τα λόγια της επιβεβαιώνονται μεταξύ και
δηλωμένων Χριστιανών που θέτουν τους ισχυρισμούς της
επιστήμης πάνω από τη Βιβλική αναφορά, κηρύσσοντας τη Βιβλική
ιστορία αναξιόπιστη;
2. Γιατί είναι αδύνατον να δεχόμαστε την Αγία Γραφή και τον
θεϊστικό εξελικτισμό; Εάν γνωρίζετε κάποιον που δέχεται τον
θεϊστικό εξελικτισμό και ισχυρίζεται ότι είναι Χριστιανός, ρωτήστε
τον πώς εξηγεί τη Σταυρική θυσία σύμφωνα με τα λόγια του
Παύλου (δείτε Ρωμ. 5/ε’) για την άμεση σχέση της πτώσης του
Αδάμ και του θανάτου του με τη σταύρωση του Ιησού; Πώς το
αιτιολογεί;
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3. Εφόσον η Αγία Γραφή είναι η αποκάλυψη του Θεού, γιατί οι
Χριστιανοί θεωρούνται «στενόμυαλοι» αφού είναι ανοικτοί ως προς
τις Βιβλικές αλήθειες που φανερώνει ο άπειρος Θεός;
4. Ως πιστοί που μένουμε στέρεοι στον Λόγο του Θεού, πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους που αγωνίζονται με ερωτήματα
σεξουαλικής ταυτότητας; Γιατί δεν πρέπει να είμαστε μεταξύ
εκείνων που βιάζονται να πετάξουν πέτρες, ακόμη και σ’
ανθρώπους που, όπως η μοιχαλίδα, είναι ένοχοι;
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23 Μαΐου – 29 Μαΐου

Σάββατο απόγευμα

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Η ΓΕΝΕΣΗ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ – ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού,
και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού.» Ψαλμοί
19/ιθ’ 1.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 26/κς’ 7-10,
Γέν. 1/α’ – 2/β’, 5/ε’, 11/ια’, Α’ Χρον. 1/α’ 18-27, Ματθ. 19/ιθ’ 4,5,
Ιωάν. 1/α’ 1-3.
Πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι εμπνεύστηκαν από την Αγία Γραφή
για να εξερευνήσουν τη δημιουργία του Θεού και έτσι ως
αποτέλεσμα έχουμε τη σύγχρονη επιστήμη. Ο Γιοχάνες Κέπλερ, ο
Ισαάκ Νεύτων, ο Τζον Ρέι, ο Ρόμπερτ Μπόιλ και άλλοι
επιστήμονες, πίστευαν ότι με το έργο τους αποκάλυπταν καλύτερα
το χειροτέχνημα της δημιουργίας του Θεού. Ωστόσο, μετά την
Γαλλική επανάσταση, το 19ο αιώνα η επιστήμη άρχισε να αλλάζει
και πλέον δεν προσέγγιζε τα θέματα του κόσμου από την Θεϊστική
πλευρά, αλλά από την υλιστική, αποκλείοντας το υπερφυσικό
στοιχείο. Αυτές οι φιλοσοφικές απόψεις έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς
με τον Δαρβίνο και το βιβλίο του, «Η καταγωγή των ειδών». Από
εκείνη την περίοδο και έπειτα, η επιστήμη απομακρύνθηκε από το
θεμέλιο της Αγίας Γραφής με αποτέλεσμα να δίνεται μία εντελώς
διαφορετική ερμηνεία της ιστορίας της Γένεσης.
Η Αγία Γραφή διδάσκει μία απαρχαιωμένη, μη επιστημονική
άποψη για τη δημιουργία του κόσμου; Μήπως οι αναφορές της
Αγίας Γραφής είναι επηρεασμένες από τα γειτονικά ειδωλολατρικά
έθνη; Η Αγία Γραφή ήταν για συγκεκριμένη εποχή και τόπο, ή
μήπως η θεοπνευστία της μας οδηγεί να δούμε ότι η προέλευσή
μας βρίσκεται στον Θεό; Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα που
καλούμαστε να μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα.
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Κυριακή 24 Μαΐου
Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ;
Πολλοί άνθρωποι κατά το παρελθόν πίστευαν ότι η γη είναι
επίπεδη. Αρκετοί όμως, για διάφορους λόγους, κατάλαβαν πως η
γη είναι στρογγυλή. Ακόμη και σήμερα, κάποιοι υποστηρίζουν πως
η Αγία Γραφή δείχνει ότι η γη είναι επίπεδη.
Διαβάστε Αποκ. 7/ζ’ 1 και 20/κ’ 7,8. Ποιο είναι το περιεχόμενο
αυτών των εδαφίων; Λένε ότι η γη είναι επίπεδη;
……………………………………………………………………………..
……………..………………………………………………………………
Ο απ. Ιωάννης, ο συγγραφέας των εδαφίων αυτών, καταγράφει μία
εσχατολογική προφητεία όπου περιγράφει τέσσερις αγγέλους του
ουρανού, «ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης,
κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης» (Αποκ. 7/ζ’ 1).
Επαναλαμβάνει τη λέξη «τέσσαρα», τρεις φορές για να
τοποθετήσει τους αγγέλους στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Εν
ολίγοις, μιλάει μεταφορικά, όπως και εμείς όταν λέμε, «ο ήλιος
δύει». Εάν επιμένουμε να δώσουμε μία κυριολεκτική ερμηνεία στα
προφητικά αυτά εδάφια, τη στιγμή που με μεταφορικό τρόπο
δείχνουν στο βορρά, στο νότο, στην ανατολή και στη δύση, τότε
διδάσκουμε κάτι άλλο από αυτό που δείχνουν. Άλλωστε, όταν ο
Ιησούς είπε, «Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί,
φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι»
(Ματθ. 15/ιε’ 19), δεν αναφερόταν στην ανθρώπινη ανατομία, ούτε
κυριολεκτικά στην καρδιά του ανθρώπου. Με μεταφορικό τρόπο
θέλησε να δώσει ένα ηθικό δίδαγμα.
Διαβάστε Ιωβ 26/κς’ 7-10 και Ησ. 40/μ’ 21,22. Τι μας διδάσκουν
αυτά τα εδάφια για τα χαρακτηριστικά της γης;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Στο Ιώβ 26/κς’ 7 η γη παρουσιάζεται να βρίσκεται στο διάστημα,
«Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν· κρεμά την γην επί το μηδέν». Η
γη φαίνεται να είναι σφαιρική (εδ. 10). Στο Ησ. 40/μ’ 22
διαβάζουμε, «Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γης, και οι
κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες· ο εκτείνων τους ουρανούς ως
παραπέτασμα, και εξαπλόνων αυτούς ως σκηνήν προς
κατοίκησιν».
ΣΚΕΨΗ: Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση κάποιου που έζησε
χιλιάδες χρόνια πριν. Τι ενδείξεις θα είχατε για την κίνηση της γης;
Ή μήπως θα βρίσκατε πιο πειστικό το ότι η γη είναι ακίνητη; Ή τι
ενδείξεις θα είχατε ότι η γη είναι επίπεδη, ή ότι είναι σφαιρική;
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Δευτέρα 25 Μαΐου
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κείμενα από την αρχαία Αίγυπτο και
την Ανατολή με ιστορίες για τη δημιουργία και τον κατακλυσμό.
Αυτό έκανε πολλούς να αναρωτηθούν εάν η αναφορά της Γένεσης
είναι επηρεασμένη από αυτούς τους πολιτισμούς ή εάν βασίζεται
σε κάποιους από αυτούς. Είναι όμως έτσι;
Διαβάστε Γεν. 1/α’-2/β’ 4 και στη συνέχεια διαβάστε τα σχόλια των
ειδικών πάνω στο Atra-Hasis: «Όταν οι θεοί, στη θέση του
ανθρώπου/Έκαναν το έργο, σήκωναν τα βάρη,/ Τα βάρη των θεών
ήταν πολύ μεγάλα,/ Το έργο πολύ δύσκολο, τα προβλήματα
πολλά/… «Ας φέρει απογόνους η θεά της μήτρας, /Και ο
άνθρωπος να σηκώσει τα βάρη των θεών!»… Ο Geshtu-e, ένας
θεός με νοημοσύνη, / Σφαγιάστηκε στην σύναξή τους./ Ο Nintu
έκανε πηλό/ Με τη σάρκα και το αίμα του…» Stephanie Dalley, Myths from
Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others, σ. 9,14,15. Τι διαφορές
βλέπετε;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Παρότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στις δύο ιστορίες,
όπως το ότι οι πρώτοι άνθρωποι δημιουργήθηκαν από πηλό, οι
διαφορές είναι εντονότερες.
(1) Στο Atra-Hasis, ο άνθρωπος εργάζεται για τους θεούς
προκειμένου οι θεοί να ξεκουραστούν. Στη Γένεση, ο Θεός
δημιουργεί τη γη και όλα σ’ αυτήν, για τους ανθρώπους, τον
κολοφώνα της δημιουργίας, και στη συνέχεια αναπαύεται μαζί
τους. Στη Γένεση, οι άνθρωποι τοποθετούνται σε έναν κήπο και
καλούνται να έχουν επικοινωνία με τον Θεό και να φροντίσουν τη
δημιουργία Του – κάτι που δεν βλέπουμε πουθενά στο Atra-Hasis.
(2) Στο Atra-Hasis, ένας μικρότερος θεός θανατώνεται και με το
αίμα του φτιάχνεται πηλός για να δημιουργηθούν επτά άνδρες και
γυναίκες. Στη Γένεση, πρώτα έχουμε τη δημιουργία του Αδάμ από
τον Θεό, ο Οποίος του δίνει ζωή φυσώντας στους μυκτήρες του,
και στη συνέχεια τη δημιουργία της γυναίκας για να είναι «βοηθός»
του άνδρα. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα από το
αίμα ενός σφαγιασμένου θεού.
(3) Δεν υπάρχει καμία ένδειξη διαμάχης ή βίας στην αναφορά της
Γένεσης όπως βλέπουμε στην ιστορία του Atra-Hasis.
Στην αναφορά της Αγίας Γραφής βλέπουμε τον Παντοδύναμο Θεό
να δίνει σκοπό στον άνθρωπο σε έναν τέλειο κόσμο. Αυτή η ριζική
διαφορά οδήγησε πολλούς σχολιαστές να συμπεράνουν ότι οι δύο
αυτές αναφορές είναι πολύ διαφορετικές.
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ΣΚΕΨΗ: Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι, με το πέρασμα των χρόνων,
οι ιστορίες της δημιουργίας και του κατακλυσμού μεταδίδονταν από
στόμα σε στόμα (γι’ αυτό και υπάρχουν κάποιες ομοιότητες), αλλά
με τον καιρό διαστρεβλώνονταν. Σε αντίθεση, ο Μωυσής, υπό την
έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αποκάλυψε τι πραγματικά
συνέβη. Γιατί αυτή η εξήγηση είναι πιο λογική, όσον αφορά τις
ομοιότητες που υπάρχουν, στο ότι ο Μωυσής εμπνεύστηκε από τις
ειδωλολατρικές ιστορίες;
Τρίτη 26 Μαΐου
ΓΕΝΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ
Η Γένεση όχι μόνο δεν στηρίζεται στους αρχαίους ειδωλολατρικούς
μύθους σχετικά με τη δημιουργία, αλλά γράφτηκε κατά τέτοιον
τρόπου που τους αντικρούει και εκμηδενίζει κάθε πιθανότητα σε
αυτούς τους μύθους Δημιουργός να είναι ο Θεός.
Διαβάστε Γέν. 1/α’14-19. Πώς περιγράφονται οι οντότητες που
εμφανίζονται την τέταρτη ημέρα, και ποια είναι η λειτουργία τους;
.…………………………………………………………………………….
Οι όροι «ήλιος» και «σελήνη» σίγουρα δεν χρησιμοποιήθηκαν
επειδή στα Εβραϊκά είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα ονόματα των
θεών της αρχαίας Ανατολής και της Αιγύπτου. Η χρήση των
φράσεων «τον φωστήρα τον μέγαν» και «τον φωστήρα τον
μικρότερον» δείχνει στη συγκεκριμένη λειτουργία, «διά σημεία, και
καιρούς, και ημέρας, και ενιαυτούς» και «διά να φέγγωσιν επί της
γης» (Γέν. 1/α’14,15). Στο κείμενο βλέπουμε καθαρά πως ο ήλιος
και η σελήνη δεν είναι θεοί, αλλά αντικείμενα δημιουργημένα για
συγκεκριμένες φυσικές λειτουργίες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.
Διαβάστε Γέν. 2/β’7, 18-24. Πώς εμπλέκεται άμεσα ο Θεός στη
δημιουργία του Αδάμ και της Εύας;
……………………………………………………………………………..
Οι αρχαίοι μύθοι της ανατολής παρουσιάζουν τη δημιουργία του
ανθρώπου ως μία δεύτερη σκέψη που προέκυψε για την
ανακούφιση των θεών από τη σκληρή δουλειά. Το μύθευμα αυτό
έρχεται σε αντίθεση με την Βιβλική ιδέα ότι ο άνθρωπος καλείται να
εξουσιάσει τον κόσμο στη θέση του Θεού. Η δημιουργία του
ανθρώπου δεν ήταν μία δεύτερη σκέψη. Απεναντίας, στο κείμενο
βλέπουμε ότι ήταν ο κολοφώνας της δημιουργίας, δείχνοντας έτσι
ακόμη πιο έντονα πόσο διαφορετικές είναι οι αναφορές των
ειδωλολατρών και της Αγίας Γραφής. Η Γένεση έρχεται σε αντίθεση
με τους μύθους του αρχαίου κόσμου. Ο Μωυσής χρησιμοποίησε
συγκεκριμένη ορολογία και σκέψεις που δεν συμβαδίζουν με τις
ειδωλολατρικές έννοιες. Και αυτό το έκανε εκφράζοντας απλώς την
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Βιβλική πραγματικότητα, τον ρόλο και τον σκοπό του Θεού στη
Δημιουργία.
ΣΚΕΨΗ: Πριν από χιλιάδες χρόνια η Βιβλική δημιουργία ερχόταν
σε αντίθεση με την επικρατούσα κουλτούρα. Το ίδιο ισχύει και
σήμερα. Γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσσει αυτό;
Τετάρτη 27 Μαΐου
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
Διαβάστε Γέν. 5/ε’ και 11/ια’. Πώς η Αγία Γραφή ακολουθεί τα ίχνη
της ιστορίας της ανθρωπότητας από τον Αδάμ μέχρι τον Νώε, και
από τον Νώε μέχρι τον Αβραάμ;
…………………………………………………………………………….
Υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει τις γενεαλογίες της Αγίας Γραφής
ξεχωριστές: εμπεριέχουν το στοιχείο του χρόνου, και γι’ αυτό
σωστά κάποιοι σχολιαστές τις αποκαλούν «χρονογενεαλογίες».
Δίνουν δηλαδή πληροφορίες για τους απογόνους, μέσα σε χρονικά
πλαίσια. Για παράδειγμα, «Ο Πρώτος ήταν Χ χρονών όταν γέννησε
τον Δεύτερο. Μετά από την γέννηση του Δεύτερου, ο Πρώτος
έζησε Ψ χρόνια και γέννησε ακόμη πολλούς γιούς και κόρες.» Στη
Γέν. 5/ε’ προστίθεται μία ακόμη φράση αυτού του τύπου, «Και οι
ημέρες του Πρώτου ήταν Ω χρόνια.» Μ’ αυτόν τον τρόπο
αποκλείεται να έχουν αφαιρεθεί ή να έχουν προστεθεί γενιές. Στην
Γέν. 5/ε’ και 11/ια’ έχουμε μία γενεαλογία που επιβεβαιώνεται στο
Α’ Χρον. 1/α’ 18-27 όπου δεν προστίθεται ούτε λείπει κάποια γενιά.
Έτσι, η Αγία Γραφή αυτοερμηνεύεται.
Για περίπου 2000 χρόνια, Ιουδαίοι και Χριστιανοί χρησιμοποίησαν
αυτά τα εδάφια για να καθορίσουν με ακριβή τρόπο τις
ημερομηνίες για τον Κατακλυσμό και την ηλικία της γης,
τουλάχιστον από τις επτά μέρες της Δημιουργίας που βλέπουμε
στη Γέν. 1/α’ και 2/β’. Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε προσπάθεια να
ερμηνευτούν ξανά τα κεφάλαια της Γένεσης 5/ε’ και 11/ια’ για να
δικαιολογηθούν οι μεγαλύτερες χρονικές περίοδοι που
ερμηνεύονται (από ανθρώπους που σφάλλουν) ως αρχαιολογικά
και ιστορικά δεδομένα. Εξαιτίας αυτού, τίθενται σοβαρά ερωτήματα
για την αξιοπιστία της Βιβλικής αναφοράς. Εάν θέλουμε όμως να
κατανοήσουμε τον χρόνο του Θεού και το πώς εξελίσσεται στην
ιστορία, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα δύο κεφάλαια είναι
«συγχρόνως ιστορικά και θεολογικά, συνδέοντας τον Αδάμ με την
υπόλοιπη ανθρωπότητα, και τον Θεό με τον άνθρωπο στη σφαίρα
της έκτασης του διαστήματος και του χρόνου. Στη Γέν. 5/ε’ και
11/ια’10-26 βρίσκουμε τα χρονικά πλαίσια και την ανθρώπινη
αλυσίδα που συνδέουν τα παιδιά του Θεού με τον άνθρωπο που ο
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Θεός δημιούργησε κατά την εξαήμερη δημιουργία αυτού του
πλανήτη.» Gerhard F. Hasel, “The Meaning of the Chronogenealogies of Genesis 5 and 11”, σ.69.

ΣΚΕΨΗ: Αν και αυτά τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκονται
για καλούς και σημαντικούς λόγους, τι λέει ο Παύλος στην Α’Τιμ.
1/α’4 και στο Τίτο 3/γ’9 που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν
αναφερόμαστε σε αυτού του είδους τα εδάφια;
Πέμπτη 28 Μαΐου
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και γράψτε με ποιον τρόπο οι
συγγραφείς αναφέρονται στη Γέν. 1/α’-11/ια’;
Ματθ. 19/ιθ’ 4,5…………………………………………………………..
Μαρκ. 10/ι’ 6-9……………………………………………………………
Λουκ. 11/ια’ 50,51………………………………………………………..
Ιωάν. 1/α’ 1-3……………………………………………………………..
Πράξ. 14/ιδ’ 15……………………………………………………………
Ρωμ. 1/α’ 20………………………………………………………………
Β’ Κορ. 4/δ’ 6……………………………………………………………..
Εφεσ. 3/γ’ 9……………………………………………………………….
Α’ Τιμ. 2/β’ 12-15…………………………………………………………
Ιακ. 3/γ’ 9………………………………………………………………….
Α’ Πέτρ. 3/γ’ 20…………………………………………………………...
Ιούδα 11,14……………………………………………………………….
Αποκ. 2/β’7, 3/γ’ 14, 22/κβ’ 2,3…………………………………………
Ο Ιησούς και όλοι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης θεωρούν
αξιόπιστες τις εξιστορήσεις στα κεφάλαια της Γένεσης 1/α’-11/ια’. Ο
Ιησούς αναφέρεται στα γραπτά του Μωυσή και στη δημιουργία του
άνδρα και της γυναίκας (Ματθ. 19/ιθ’ 4). Ο Παύλος
επανειλημμένως χρησιμοποιεί την αναφορά της δημιουργίας για να
στηρίξει θεολογικά επιχειρήματα στις επιστολές του. Στους σοφούς
Αθηναίους είπε, «Ο Θεός όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν
αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν
χειροποιήτοις ναοίς» (Πράξ. 17/ιζ’ 24). Μ’ αυτόν τον τρόπο οι
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης οικοδομούν πάνω στη θεμελιώδη
φύση της Γένεσης για να δείξουν στους σύγχρονους αναγνώστες
τη σημασία αυτού του κυριολεκτικού γεγονότος. Διαβάστε για
παράδειγμα Ρωμ. 5/ε’. Ο Παύλος συνδέει άμεσα τον Αδάμ με τον
Ιησού περισσότερες από έξι φορές (Ρωμ. 5/ε’12, 14-19). Με λίγα
λόγια, σε αντίθεση με τη θεωρία της εξέλιξης, θεωρεί τον Αδάμ ως
ένα ιστορικό πρόσωπο.
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ΣΚΕΨΗ: Εφόσον οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής που
εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και τον Ίδιο τον Ιησού, έβλεπαν
την αναφορά της δημιουργίας ως αξιόπιστο ιστορικό γεγονός, γιατί
- δεδομένου ότι είμαστε έκπτωτοι άνθρωποι που κάνουμε λάθη είναι ανόητο από μέρους μας το να μην κάνουμε το ίδιο;
Παρασκευή 29 Μαΐου

Δύση ηλίου: 20:40’

Περαιτέρω μελέτη:
«Η Αγία Γραφή είναι το πιο περιεκτικό και διδακτικό, ιστορικό
βιβλίο που έχουν οι άνθρωποι. Έρχεται από την πηγή της αιώνιας
αλήθειας, και το Θεϊκό χέρι έχει προστατέψει την αγνότητά του στο
πέρασμα των χρόνων… Εδώ μόνο μπορούμε να βρούμε την
ιστορία της φυλής μας, απαλλαγμένη από ανθρώπινες
προκαταλήψεις και εγωισμούς.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τ. 5,
σ.25.

«Μου δείχθηκε ότι χωρίς την ιστορία της Αγίας Γραφής η γεωλογία
δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Τα απολιθώματα που βρίσκονται
στη γη δίνουν στοιχεία για μία κατάσταση πραγμάτων που
διαφέρουν από πολλές απόψεις από το παρόν. Αλλά ο χρόνος της
ύπαρξής τους, και το πόσο καιρό είναι στη γη, μπορούν να γίνουν
κατανοητά μόνο στα πλαίσια της Βιβλικής ιστορίας. Μπορεί να μην
είναι λάθος να κάνουμε υποθέσεις πέρα από τη Βιβλική ιστορία,
αρκεί οι εικασίες μας να μην αντικρούονται με τα γεγονότα που
βρίσκουμε στα ιερά Γραπτά. Όταν όμως οι άνθρωποι αφήνουν τον
Λόγο του Θεού όσον αφορά την ιστορία της δημιουργίας, και
προσπαθούν να εξηγήσουν το δημιουργικό Του έργο μέσα από τις
φυσικές αρχές, τότε βρίσκονται πάνω σε έναν απέραντο ωκεανό
αβεβαιότητας. Το πώς ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο της
δημιουργίας σε έξι κυριολεκτικές μέρες δεν έχει φανερωθεί στους
θνητούς. Οι δημιουργικές Του ενέργειες είναι ασύλληπτες, όπως
και η ύπαρξή Του.» Ε. Χουάιτ, Spiritual Gifts, βιβλίο 3, σ. 93.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Όταν οι επιστημονικές εξηγήσεις για την παρούσα
πραγματικότητα – που μπορούν να αγγιχθούν, να ακουστούν, να
δοκιμαστούν – δέχονται τόσες επιθέσεις, γιατί οι άνθρωποι
αποδέχονται χωρίς κανέναν ενδοιασμό τις επιστημονικές
διακηρύξεις για γεγονότα που υποθετικά συνέβησαν εκατομμύρια ή
δισεκατομμύρια χρόνια πριν;
2. Η σύγχρονη επιστήμη βασίζεται στην εικασία ότι δεν μπορείς
να χρησιμοποιείς υπερφυσικά μέσα για να εξηγείς φυσικά
γεγονότα. Με λίγα λόγια, δεν μπορείς να λες ότι προκλήθηκε λιμός
σε μία χώρα επειδή μία μάγισσα την καταράστηκε. Ποιοι είναι όμως
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οι περιορισμοί αυτής της εικασίας όταν έχουμε να κάνουμε με την
αναφορά της δημιουργίας στη Γένεση; Η δημιουργία όπως
παρουσιάζεται στη Γένεση είναι ένα ξεκάθαρο υπερφυσικό
γεγονός. Εάν όμως αφαιρέσουμε το υπερφυσικό στοιχείο από τη
δημιουργία, γιατί, αυτομάτως, κάθε άλλη εξήγηση θα είναι
λανθασμένη;
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30 Μαΐου – 5 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

10. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών
σε εκ γης Αιγύπτου.» Έξοδος 20/κ’ 2 (Δείτε επίσης Δευτ. 5/ε’ 6).
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Σαμ. 17/ιζ’,
Ησ. 36/λς’ 1-3, 37/λζ’ 14-38, Δαν. 1/α’, 5/ε’, Ματθ. 26/κς’ 57-67,
Εβρ. 11/ια’ 1-40.
Η Βιβλική ιστορία ξεκινάει από την απόλυτη αρχή, όταν ο Θεός
δημιούργησε τα πάντα, και καταλήγει σε έναν τελικό σκοπό, όταν η
γη θα αποκατασταθεί με τη Δευτέρα Παρουσία Του. Η ιστορική
φύση της Αγίας Γραφής είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που την
κάνουν να ξεχωρίζει από τα ιερά βιβλία των άλλων θρησκειών. Η
Αγία Γραφή προϋποθέτει την ύπαρξη του Θεού, ο Οποίος ενεργεί
προσωπικά στην ιστορία, και δεν προσπαθεί να αποδείξει την
ύπαρξή Του. Στην αρχή, ο Θεός μιλά και δημιουργείται η ζωή στη
γη (Γέν. 1/α’ 1-31). Καλεί τον Αβραάμ να φύγει από τη γη των
Χαλδαίων. Ελευθερώνει το λαό Του από τα δεσμά της Αιγύπτου. Ο
Θεός γράφει τις Δέκα Εντολές σε δύο λίθινες πλάκες με το ίδιο Του
το χέρι (Έξ. 31/λα’ 18). Στέλνει προφήτες. Στέλνει κριτές. Καλεί
τους ανθρώπους να ζήσουν και να μοιραστούν το Θεϊκό Του νόμο
και το σχέδιο της σωτηρίας με τα άλλα έθνη. Εντέλει, στέλνει τον
Υιό Του, Ιησού Χριστό στον κόσμο, γεγονός που σηματοδοτεί την
ιστορία για πάντα.
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε κάποια σημαντικά σημεία της
ιστορίας, όπως εμφανίζονται στην Αγία Γραφή, καθώς και κάποιες
αρχαιολογικές
ενδείξεις
που
θα
μας
βοηθήσουν
να
επιβεβαιώσουμε την ιστορία που εμφανίζεται στην Αγία Γραφή.
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Κυριακή 31 Μαΐου
Ο ΔΑΒΙΔ, Ο ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ
Οι μοναρχίες του Δαβίδ και του Σολομώντα, σηματοδοτούν την
χρυσή εποχή της ιστορίας του λαού Ισραήλ. Τι θα γινόταν όμως
εάν ο Δαβίδ και ο Σολομώντας δεν υπήρχαν, όπως κάποιοι
ισχυρίστηκαν; Εάν οι βασιλείες τους δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο
αναφέρει η Αγία Γραφή; Χωρίς τον Δαβίδ δεν θα είχαμε την
Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του έθνους (Β’Σαμ. 5/ε’6-10), ούτε
τον ναό που κτίστηκε από τον γιο του Σολομώντα (Α’Βασ. 8/η’1720). Τέλος, χωρίς τον Δαβίδ δεν θα υπήρχε ο αναμενόμενος
Μεσσίας, γιατί η προφητεία ανέφερε ξεκάθαρα πως ο Μεσσίας θα
ερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ (Ιερ. 23/κγ’5,6, Αποκ. 22/κβ’16). Η
ιστορία του Ισραήλ θα έπρεπε λοιπόν να γραφτεί ξανά. Και όμως
αυτή η ιστορία, όπως την διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, είναι που
δίνει στο Ισραήλ και στην εκκλησία το μοναδικό ρόλο και την
αποστολή.
Διαβάστε Α’Σαμ. 17/ιζ’. Με ποιον τρόπο ο Θεός έδωσε την νίκη στο
λαό Ισραήλ, και ποιον χρησιμοποίησε για να γίνει εφικτή; Σε ποιο
μέρος πήραν τη νίκη;
……………………………………………………………………………..
……………..………………………………………………………………
Προσέξτε τις ακριβείς γεωγραφικές περιγραφές των γραμμών της
μάχης στο Α’Σαμ. 17/ιζ’1-3. Η κοιλάδα Ηλά βρίσκεται στην περιοχή
Κιρμπέτ Κεϊγιάφα, στους λόφους όπου ο λαός είχε
στρατοπεδεύσει. Πρόσφατες ανασκαφές έβγαλαν στην επιφάνεια
μία μεγάλη οχυρή πόλη που χρονολογείται την εποχή του Σαούλ
και του Δαβίδ. Επίσης, από τις ανασκαφές βρέθηκαν δύο πύλες.
Καθώς οι περισσότερες πόλεις στο αρχαίο Ισραήλ είχαν μία μόνο
πύλη, αυτό το στοιχείο μάς βοηθά να καταλάβουμε ότι πρόκειται
για την περιοχή Σααραείμ (Α’Σαμ. 17/ιζ’52) που στα Εβραϊκά
σημαίνει, «δύο πύλες». Σ’ αυτήν την περίπτωση έχουμε να
κάνουμε με μία αρχαία Βιβλική πόλη. Το 2008 και το 2013,
βρέθηκαν δύο επιγραφές και πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για τα
αρχαιότερα Εβραϊκά κείμενα που έχουν ανακαλυφθεί. Στην
δεύτερη επιγραφή αναφέρεται το όνομα Εσ-βαάλ, όπως ακριβώς
έλεγαν και έναν από τους γιούς του Σαούλ (Α’Χρον. 9/θ’39).
Το 1993, ανασκαφές στη βόρεια πόλη του Τελ-Δαν έφεραν στο
φως μία μεγάλη επιγραφή γραμμένη από τον βασιλιά Αζαήλ της
Δαμασκού, ο οποίος καταγράφει τη νίκη του κατά του «βασιλιά του
Ισραήλ» και του βασιλιά «του οίκου του Δαβίδ», προσθέτοντας έτσι
πιο ισχυρές αρχαιολογικές ενδείξεις για την ιστορικότητα του
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Δαβίδ, αφού με αυτόν ακριβώς τον τρόπο περιγράφει και η Αγία
Γραφή τη δυναστεία του Δαβίδ.
ΣΚΕΨΗ: Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στην πίστη μας εάν, όπως
ισχυρίζονται κάποιοι, ο Δαβίδ δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο;
Δευτέρα 1 Ιουνίου
ΗΣΑΪΑΣ, ΕΖΕΚΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΕΝΝΑΧΕΙΡΕΙΜ
Διαβάστε Ησ. 36/λς’ 1-3 και 37/λζ’ 14-38. Στις περικοπές αυτές
διαβάζουμε για μία μεγάλη Ασσυριακή εκστρατεία ενάντια στον
Ιούδα. Πώς ο Θεός απελευθέρωσε τον λαό Του;
.…………………………………………………………………………….
Το 701 π.Χ. ο Σενναχειρείμ εκστρατεύει ενάντια στον Ιούδα. Το
γεγονός αυτό είναι καταγεγραμμένο στην Αγία Γραφή. Επίσης,
έχουν βρεθεί κάποιες αναφορές από τον ίδιο τον Σενναχειρείμ. Στα
ιστορικά του αρχεία, τα οποία ανακαλύφτηκαν στην πρωτεύουσα
της αυτοκρατορίας τη Νινευή, καυχιέται: «Σαράντα έξι από τις
οχυρές πόλεις του (του Εζεκία) και πολλά μικρότερα χωριά στην
περιοχή, τα κατέκτησα.» Στο παλάτι του στη Νινευή, ο
Σενναχειρείμ γιορτάζει τη νίκη του επί της Ιουδαϊκής πόλης Λαχείς,
καλύπτοντας τους τοίχους ενός κεντρικού δωματίου του παλατιού
με αναφορές στην πολιορκία και στην καταστροφή της πόλης.
Πρόσφατες ανασκαφές στη Λαχείς απέδειξαν τη μεγάλη
καταστροφή που υπέστη η πόλη, αφότου κάηκε από τον
Σενναχειρείμ. Η Ιερουσαλήμ όμως, από θαύμα, γλίτωσε. Ο
Σενναχειρείμ μπορεί να καυχηθεί μόνο γι’ αυτό: «Όσον αφορά τον
Εζεκία τον Ιουδαίο, τον έκλεισα στην πόλη του όπως ένα πουλί στο
κλουβί του.» Δεν υπάρχει καμία καταγραφή για την καταστροφή
της Ιερουσαλήμ, ούτε κάποια αναφορά για αιχμαλώτους. Είναι
αλήθεια πως η Ιερουσαλήμ πολιορκήθηκε, αλλά όπως αναφέρεται
στην Αγία Γραφή η πολιορκία κράτησε μόνο μία μέρα, καθώς ο
Άγγελος του Κυρίου τούς ελευθέρωσε. Όπως ο Ησαΐας
προφήτεψε, «Όθεν ούτω λέγει ο Κύριος περί του βασιλέως της
Ασσυρίας▪ Δεν θέλει εισέλθει εις την πόλιν ταύτην, ουδέ θέλει
τοξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλει κατ’ αυτής ασπίδας, ουδέ
θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα▪ διά της οδού δι’ ης ήλθε,
δι’ αυτής θέλει επιστρέψει, και εις την πόλιν ταύτην δεν θέλει
εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπισθή την πόλιν
ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένεκεν εμού, και ένεκεν του δούλου
μου Δαβίδ» (Ησ. 37/λζ’ 33-35).
Είναι ενδιαφέρον ότι στη Νινευή γίνεται αναφορά μόνο για την
Λαχείς. Για την Ιερουσαλήμ δεν βρίσκουμε πουθενά στους τοίχους
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του παλατιού. Ο Σενναχειρείμ μπορούσε να καυχηθεί μόνο για τη
νίκη του επί της Λαχείς. Η αναμέτρηση μεταξύ του Θεού του
ουρανού και των θεών της Ασσυρίας φάνηκε με την
απελευθέρωση του λαού Του. Ο Κύριος είδε τις βίαιες πράξεις των
Ασσύριων, άκουσε την προσευχή του Εζεκία. Ο Θεός ενεργεί στην
ιστορία.
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να θυμάστε ότι ο Θεός που με τόσο
θαυμαστό τρόπο απελευθέρωσε το Ισραήλ, είναι ο Ίδιος Θεός τον
Οποίο εμπιστεύεστε και προσεύχεστε σήμερα;
Τρίτη 2 Ιουνίου
ΔΑΝΙΗΛ, ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡ, ΚΑΙ ΒΑΒΥΛΩΝΑ
Τον Ιούλιο του 2007, ένας λόγιος από το πανεπιστήμιο της
Βιέννης, σε μια εργασία του στο Βρετανικό Μουσείο ανακάλυψε μία
πλακέτα από την εποχή του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της
Βαβυλώνας. Στην πλακέτα βρήκε το όνομα «Νεργάλ-σαρεσέρ,» το
όνομα ενός από τους άρχοντες της Βαβυλώνας που αναφέρονται
στο Ιερ. 39/λθ’3. Ο Νεργάλ-σαρεσέρ είναι ένας από τους βασιλείς
και άρχοντες που χάρη των ανασκαφών της αρχαιολογίας
ταυτοποιήθηκε στην εποχή του Δανιήλ και του Ναβουχοδονόσορ.
Διαβάστε Δαν. 1/α’ και 5/ε’. Πώς οι αρχικές αποφάσεις του Δανιήλ
ανταποκρίνονται στην απόφαση του Θεού να τον χρησιμοποιήσει
ως δούλο και προφήτη Του για να επηρεάσει τη ζωή εκατομμύριων
ανθρώπων στην ιστορία;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του (Δαν. 1/α’8) να παραμείνει πιστός
στον Θεό, τόσο με την τροφή όσο και με την προσευχή. Αυτές οι
καλές συνήθειες που εφάρμοσε από την αρχή, τον ενδυνάμωσαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ζωής του. Το αποτέλεσμα ήταν να
έχει καθαρή σκέψη, σοφία, και κατανόηση που ερχόταν από ψηλά.
Αυτό το αναγνώρισαν ο Ναβουχοδονόσορ και ο Βαλτάσαρ που του
ανέθεσαν την υψηλότερη θέση στο βασίλειο. Αλλά το πιο
σημαντικό ήταν η μετατροπή του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ (Δαν.
4/δ’34-37). Ο Ναβουχοδονόσορ ήταν γιος του Ναβοπολάσαρ. Μαζί
έκτισαν μία ένδοξη πόλη, ανυπέρβατη στον αρχαίο κόσμο (Δαν.
4/δ’30). Η πόλη της Βαβυλώνας ήταν τεράστια, με περισσότερους
από 300 ναούς, ένα πανέμορφο παλάτι, και περιτριγυρισμένη από
τεράστια διπλά τείχη. Στα τείχη υπήρχαν οκτώ κύριες πύλες, στις
οποίες αποδόθηκαν ονόματα Βαβυλώνιων θεών. Η πιο γνωστή
είναι η πύλη Ιστάρ που ανακαλύφθηκε από τους Γερμανούς και
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βρίσκεται στο μουσείου του Βερολίνου. Στο Δαν. 7/ζ’4 η Βαβυλώνα
περιγράφεται ως λιοντάρι με φτερά αετού. Ο δρόμος προς την
πύλη Ιστάρ ήταν διακοσμημένος με 120 λιοντάρια. Η εικόνα ενός
μεγάλου λιονταριού που ορμά σε έναν άνθρωπο, βρέθηκε με τις
ανασκαφές και υπάρχει μέχρι και σήμερα έξω από την πόλη. Όλα
αυτά μαρτυρούν ότι το λιοντάρι ήταν σύμβολο της μεγάλης
Βαβυλώνας. Η Βιβλική ιστορία και το προφητικό της μήνυμα
επιβεβαιώνονται.
ΣΚΕΨΗ: Στο Δαν. 1/α’8 διαβάζουμε «έβαλεν εν τη καρδία αυτού».
Τι σημαίνει αυτό; Ποια πράγματα πρέπει να βάλουμε και εμείς στην
καρδιά μας στο να τα πράττουμε ή όχι;
Τετάρτη 3 Ιουνίου
Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Διαβάστε Ματθ. 26/κς’ 57-67, Ιωάν. 11/ια’ 45-53, και 18/ιη’ 29-31.
Ποιος ήταν ο Καϊάφας και ποιος ο ρόλος του στον θάνατο του
Χριστού; Ποιος ήταν ο Πόντιος Πιλάτος και γιατί η απόφασή του
ήταν σημαντικότερη από του Συνεδρίου;
…………………………………………………………………………….
Ο Καϊάφας ήταν αρχιερέας και από τους κύριους υποκινητές για
τον θάνατο του Ιησού. Την ύπαρξή του πιστοποιεί και ο Εβραίος
ιστορικός Ιώσηφος που έγραφε για λογαριασμό των Ρωμαίων.
«Επίσης αποστέρησε από τον Ιωσήφ, τον γνωστό και ως Καϊάφα,
την αρχιερατική του θέση και όρισε τον Ιωνάθαν, γιο του Άννα,
πρώην αρχιερέα, ως διάδοχό του.» Ιώσηφος, Complete Works, βιβλ. 18,
κεφ. 4, σ. 381.

Το 1990, ανακαλύφθηκε ένας οικογενειακός τάφος στη νότια
πλευρά της Ιερουσαλήμ όπου βρίσκονταν 12 κουτιά με κόκκαλα.
Από τα νομίσματα και τα πήλινα που βρέθηκαν στον τάφο,
τοποθετούμαστε χρονικά στον 1ομ.Χ. αιώνα. Στα περισσότερα
κουτιά αναφέρεται το όνομα, «Ιωσήφ, υιός του Καϊάφα». Πολλοί
λόγιοι πιστεύουν ότι ο τάφος αυτός ανήκει στον Καϊάφα, τον
αρχιερέα που είχε άμεση σχέση με τον θάνατο του Ιησού. Το 1961,
στο θέατρο της Παράλιου Καισάρειας, βρέθηκε μία επιγραφή που
είχε το όνομα του Πόντιου Πιλάτου, του κυβερνήτη της Ιουδαίας την
εποχή του αυτοκράτορα Τιβέριου. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις,
κάποια από τα άτομα που είχαν βασικό ρόλο στο θάνατο του
Χριστού επιβεβαιώνονται από την ιστορία. Ακόμη και κοσμικοί
ιστορικοί του 1ου και του 2ου αιώνα αναφέρονται στον Ιησού τον
Ναζωραίο. Ο Τάκιτος, Ρωμαίος ιστορικός, γράφει για τον Χριστό,
την θανάτωσή Του από τον Πόντιο Πιλάτο κατά την ηγεμονία του
Τιβέριου, αλλά και για τους πρώτους Χριστιανούς στη Ρώμη. Ο
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Πλίνιος ο νεότερος, ένας Ρωμαίος κυβερνήτης, γράφει το 112113μ.Χ. στον αυτοκράτορα Τραϊανό πώς να φέρεται στους
Χριστιανούς. Τους περιγράφει ως μία ομάδα ανθρώπων που
συγκεντρώνονται μία συγκεκριμένη μέρα πριν ξημερώσει, και
ψέλνουν ύμνους σε έναν θεό. Αυτές οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις
και ιστορικές πηγές μάς δίνουν επιπλέον λόγους, πέρα από την
Αγία Γραφή, να πιστέψουμε στην ιστορικότητα του Ιησού, ο Οποίος
λατρευόταν από τους ανθρώπους 50 χρόνια μετά τον θάνατό Του.
Τα ευαγγέλια είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για τον Ιησού, και
οφείλουμε να τα μελετάμε προσεκτικά για να μάθουμε περισσότερα
για Εκείνον και τη ζωή Του.
ΣΚΕΨΗ: Αν και είναι ωραίο να έχουμε αρχαιολογικές ενδείξεις που
στηρίζουν την πίστη μας, γιατί ωστόσο η πίστη μας δεν πρέπει να
στηρίζεται σ’ αυτές;
Πέμπτη 4 Ιουνίου
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Δεν ζούμε στην απομόνωση. Οι επιλογές μας δεν επηρεάζουν
μόνο εμάς αλλά και τους άλλους. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ζωή του
λαού του Θεού κατά την αρχαιότητα επηρέασε το μέλλον και
άλλων πέρα από το δικό τους. Στην Εβρ. 11/ια’, το γνωστό
κεφάλαιο της πίστεως, αναφέρει συνοπτικά την επιρροή πολλών
ηρώων της πίστης.
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’1-40. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτούς
τους αρχαίους ήρωες της πίστης μελετώντας τη ζωή τους;
Ενώχ………………………………………………………………………
Νώε………………………………………………………………………..
Αβραάμ……………………………………………………………………
Σάρρα……………………………………………………………………...
Ιωσήφ……………………………………………………………………...
Μωυσής…………………………………………………………………...
Ραάβ……………………………………………………………………….
Σαμψών…………………………………………………………………...
Η πίστη δεν είναι απλώς μία πεποίθηση σε κάτι ή κάποιον, αλλά
έχει να κάνει με την ανταπόκρισή μας σ’ αυτήν την πεποίθηση. Η
πίστη που ενεργεί, είναι αυτό που λογίζεται δικαιοσύνη. Είναι αυτές
οι ενέργειες πίστης που αλλάζουν την ιστορία. Κάθε μία από αυτές
τις ενέργειες βασίζεται στον Λόγο του Θεού. Ο Νώε ενήργησε με
πίστη όταν έκτισε την κιβωτό, εμπιστεύτηκε τον Λόγο Θεού
περισσότερο από την εμπειρία και τη λογική. Επειδή δεν είχε
βρέξει ποτέ, η εμπειρία και η λογική έλεγαν πως δεν επρόκειτο να
γίνει κατακλυσμός. Ο Νώε όμως υπάκουσε στον Θεό, και έτσι η
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ανθρώπινη φυλή επιβίωσε. Ο Αβραάμ έφυγε από την Ουρ, την πιο
εξελιγμένη πόλη του κόσμου εκείνη την εποχή, χωρίς να ξέρει πού
θα τον οδηγήσει ο Θεός. Επέλεξε όμως να ενεργήσει σύμφωνα με
τον Λόγο του Θεού. Ο Μωυσής επέλεξε να γίνει βοσκός και να
οδηγήσει τον λαό του Θεού στη Γη της Επαγγελίας από το να γίνει
βασιλιάς της Αιγύπτου, της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας εκείνη την
εποχή. Εμπιστεύτηκε την φωνή του Παντοδύναμου από την
καιόμενη βάτο. Η Ραάβ πίστεψε στην σωτηρία του Θεού, και
προστάτεψε τους δύο κατασκόπους. Έτσι έγινε μέλος της
γενεαλογίας του Ιησού. Ποιος ξέρει τι επιρροή θα έχουν οι δικές
μας αποφάσεις στη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων στην εποχή μας
και στα χρόνια που έρχονται!
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαντικές αποφάσεις καλείστε να πάρετε; Πώς κάνετε
τις επιλογές, σας και γιατί;
Παρασκευή 5 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:44’

Περαιτέρω μελέτη:
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 641-648, Π.Β. σ. 229-234, 241-252.
«Η Γραφή είναι η αρχαιότερη και περιεκτικότερη ιστορία στην
κατοχή του ανθρώπου. Προέρχεται νεοβγαλμένη από την πηγή της
αιώνιας αλήθειας, και στο διάβα των αιώνων ένα Θεϊκό χέρι έχει
διατηρήσει την αγνότητά της. Φωτίζει το απώτερο παρελθόν στο
οποίο η ανθρώπινη έρευνα μάταια προσπαθεί να διεισδύσει. Μόνο
στο λόγο του Θεού διακρίνουμε τη δύναμη που κατέθεσε τα
θεμέλια της γης και εξέτεινε τους ουρανούς. Μόνο εδώ συναντούμε
μια αυθεντική αφήγηση της προέλευσης των εθνών. Μόνο εδώ
παρουσιάζεται η ιστορία της φυλής μας αμόλυντη από την
ανθρώπινη περηφάνια και προκατάληψη.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 161.
«Εκείνος που γνωρίζει τον Θεό και τον Λόγο Του έχει την πίστη
του στη θεοπνευστία των Άγιων Γραπτών. Δεν εξετάζει την Αγία
Γραφή με της ανθρώπινες ιδέες της επιστήμης. Απεναντίας,
εξετάζει τις ιδέες αυτές σύμφωνα με τον αλάνθαστο κανόνα.
Γνωρίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, και η αλήθεια δεν
αντιφάσκει. Οτιδήποτε στη διδασκαλία της αυτοαποκαλούμενης
επιστήμης διαψεύδει την αλήθεια της αποκάλυψης του Θεού, είναι
ανθρώπινη εικασία.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 8, σ. 325.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Τι γίνεται όταν οι αρχαιολογικές ενδείξεις διαψεύδουν την
Βιβλική ιστορία; Γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τον Λόγο
του Θεού ανεξαρτήτου των ισχυρισμών της αρχαιολογίας ή των
άλλων ανθρώπινων επιστημών;
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2. Σκεφτείτε όλες τις Βιβλικές προφητείες που έχουν εκπληρωθεί.
Θυμηθείτε για παράδειγμα τα βασίλεια στο Δαν. 2/β’ και 7/ζ’. Τι
μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις εκπληρωμένες προφητείες,
ώστε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο για τις προφητείες που
μέλλουν να εκπληρωθούν;
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6 Ιουνίου – 12 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

11. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε προς εμέ, Έως δύο χιλιάδων και
τριακοσίων ημερονυκτίων▪, τότε το αγιαστήριον θέλει καθαρισθή.»
Δανιήλ 8/η’ 14.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δαν. 2/β’ 27-45,
Ιωάν. 14/ιδ’ 29, Αρ. 14/ιδ’ 34, Δαν. 7/ζ’ 1-25, 8/η’ 14, Α’ Κορ. 10/ι’
1-13.
Η Βιβλική προφητεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ταυτότητα
και την αποστολή μας. Με την προφητεία μπορούμε να
επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια του Λόγου του Θεού. Ο Ιησούς είπε,
«Και τώρα σας είπον πριν γείνη, διά να πιστεύσητε όταν γείνη»
(Ιωάν. 14/ιδ’ 29, δείτε επίσης 13/ιγ’ 19). Το βασικό ερώτημα είναι:
Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την προφητεία σωστά ώστε να
ξέρουμε εάν όντως εκπληρώθηκε;
Κατά την Μεταρρύθμιση, οι μεταρρυθμιστές ακολουθούσαν την
ιστορική μέθοδο. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούσαν και ο Δανιήλ
με τον Ιωάννη για τη δική τους ερμηνεία. Η ιστορική μέθοδος
αντιμετωπίζει την προφητεία ως μία προοδευτική και συνεχής
εκπλήρωση της ιστορίας, ξεκινώντας από το παρελθόν και
τελειώνοντας με την αιώνια βασιλεία του Θεού.
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε την ιστορική προφητική
ερμηνεία. «Καλούμαστε να δούμε στην ιστορία την εκπλήρωση της
προφητείας, να μελετήσουμε τα έργα της Πρόνοιας στα μεγάλα
μεταρρυθμιστικά κινήματα, και να κατανοήσουμε την εξέλιξη των
γεγονότων που θα οδηγήσουν στην παράταξη των εθνών για την
τελική μάχη στη Μεγάλη Διαμάχη.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church,
τομ. 8, σ. 307.
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Κυριακή 7 Ιουνίου
ΙΣΤΟΡΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
Η μέθοδος που εφαρμόζουμε ως εκκλησία για τη μελέτη των
προφητειών ονομάζεται ιστορικισμός. Δηλαδή, ότι πολλές από τις
κυριότερες προφητείες στην Αγία Γραφή ακολουθούν μία
αδιάσπαστη ροή στην ιστορία, από το παρελθόν στο παρόν και
στο μέλλον. Με παρόμοιο τρόπο μελετάται και η ιστορία στο
σχολείο. Ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο γιατί έτσι η Αγία Γραφή
ερμηνεύει η ίδια αυτές τις προφητείες για εμάς.
Διαβάστε Δαν. 2/β’ 27-45. Ποια στοιχεία του ονείρου δείχνουν ότι η
διαδοχή των εξουσιών θα είναι συνεχόμενη στην ιστορία, χωρίς
διακοπές; Με ποιον τρόπο η Αγία Γραφή μάς δείχνει πώς να
ερμηνεύσουμε τις εσχατολογικές προφητείες;
…………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………
Η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορ αναφέρεται ότι είναι η χρυσή
κεφαλή. Έτσι, ο Δανιήλ ταυτοποιεί τη Βαβυλώνα ως το πρώτο
βασίλειο (Δαν. 2/β’ 38). Στη συνέχεια, ο Δανιήλ λέει, «Και μετά σε
θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου, και τρίτη άλλη
βασιλεία» (Δαν. 2/β’ 39) και στη συνέχεια μία τέταρτη (εδ. 40). Το
ότι οι εξουσίες διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς κενό φαίνεται και
στην ίδια την εικόνα, καθώς κάθε βασίλειο αντιπροσωπεύεται από
τα μέλη ενός σώματος, με κατεύθυνση από το κεφάλι προς τα
κάτω δάχτυλα. Συνδέονται ακριβώς όπως ο χρόνος και η ιστορία
μεταξύ τους. Στο Δαν. 7/ζ’ και 8/η’, στη θέση της εικόνας
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα θηρία ως σύμβολα, διδάσκοντας
όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουμε μία συνεχόμενη σειρά
τεσσάρων επίγειων βασιλείων (στο Δαν. 8/η’ τα βασίλεια είναι
τρία). Ξεκινάνε από την αρχαιότητα και περνάνε στην ιστορία μέχρι
το παρόν και το μέλλον όπου ο Χριστός επιστρέφει και ο Θεός
εδραιώνει την αιώνια βασιλεία Του. Επομένως, η εικόνα στο Δαν.
2/β’ και τα οράματα που ακολουθούν στο Δαν. 7/ζ’ και 8/η’, μας
παρέχουν τη βάση για την ιστορική ερμηνεία της προφητείας που
ως εκκλησία κρατάμε μέχρι και σήμερα.
Διαβάστε Ιωάν. 14/ιδ’ 29. Τι λέει ο Ιησούς που μας βοηθά να
καταλάβουμε πώς λειτουργεί η προφητεία;
……………………………………………………………………………..
ΣΚΕΨΗ: Τι μεγάλο πλεονέκτημα έχει η δική μας γενιά, όπου η
ιστορία έχει ήδη εξελιχθεί, σε αντίθεση με εκείνους που ζούσαν
στην εποχή της Βαβυλώνας;
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Δευτέρα 8 Ιουνίου
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΗΜΕΡΑ = ΕΤΟΣ
Ένα από τα κλειδιά για την ερμηνεία με την ιστορική μέθοδο, είναι
ο κανόνας της προφητικής ημέρας. Πολλοί λόγιοι ανά τους αιώνες
εφάρμοσαν αυτήν την αρχή στις προφητείες του Δανιήλ και της
Αποκάλυψης. Η αρχή αυτή προκύπτει από διάφορα εδάφια της
Αγίας Γραφής και από το άμεσο περιεχόμενο των ίδιων των
προφητειών.
Διαβάστε Αρ. 14/ιδ’ 34 και Ιεζ. 4/δ’ 6. Τι λέει ο Θεός για τον κανόνα
της προφητικής ημέρας σ’ αυτά τα εδάφια;
……………………………………………………………………………..
Σ’ αυτά τα εδάφια μπορούμε να δούμε καθαρά τον κανόνα για την
προφητική μέρα. Πώς μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε την
ίδια αρχή και σε άλλες χρονικές προφητείες όπως αυτή του Δαν.
7/ζ’25, 8/η’14 και Αποκ. 11/ια’2,3, 12/ιβ’6,14 και 13/ιγ’5;
Υπάρχουν τρία ακόμη στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση του
κανόνα της προφητικής μέρας στις προφητείες του Δανιήλ και της
Αποκάλυψης: η χρήση των συμβόλων, οι μεγάλες χρονικές
περίοδοι και οι ιδιόμορφες εκφράσεις.
Κατ’ αρχάς, όπως τα θηρία και τα κέρατα συμβολίζουν βασίλεια,
έτσι και οι χρονικές περίοδοι πρέπει να αντιμετωπισθούν
συμβολικά. Εφόσον λοιπόν η προφητεία δίνεται συμβολικά και όχι
κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο χρόνος είναι
κυριολεκτικός; Η απάντηση είναι προφανής.
Δεύτερον, πολλά από τα γεγονότα και τα βασίλεια που
αναφέρονται στις προφητείες καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που δεν μπορούμε να
εκλάβουμε κυριολεκτικά τις χρονικές προφητείες. Τέλος, οι
ιδιόμορφες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν αυτά
τα χρονικά διαστήματα, μας παραπέμπουν σε μία συμβολική
ερμηνεία. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο ο χρόνος
εκφράζεται σ’ αυτές τις προφητείες (για παράδειγμα, «2300
ημερονύκτια» στο Δαν. 8/η’ 14) δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος
για να εκφράσουμε τον χρόνο, γεγονός που δείχνει ότι πρέπει να
θεωρήσουμε τον χρόνο συμβολικά, και όχι κυριολεκτικά.
ΣΚΕΨΗ: Δείτε την προφητεία των 70 εβδομάδων στο Δαν. 9/θ’2427. Διαβάζουμε ότι «από της εξελεύσεως της προσταγής του να
ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ, έως του Χριστού του Ηγουμένου»
(Δαν. 9/θ’25), θα είναι 69 κυριολεκτικές εβδομάδες, ή διαφορετικά
ένας χρόνος, τέσσερις μήνες και μία εβδομάδα. Η προφητεία δεν
θα είχε κανένα νόημα εάν όντως οι εβδομάδες ήταν κυριολεκτικές.
Τι γίνεται όμως όταν εφαρμόζουμε τον κανόνα για την προφητική
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μέρα και οι 70 εβδομάδες γίνονται 490 χρόνια;
Τρίτη 9 Ιουνίου
ΤΑΥΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ
Για αιώνες, οι Μεταρρυθμιστές έλεγαν πως η εξουσία του μικρού
κέρατος στο Δαν. 7/ζ’ και 8/η’ είναι η Ρωμαϊκή εκκλησία. Γιατί;
Διαβάστε Δαν. 7/ζ’ 1-25 και 8/η’ 1-13. Ποια είναι τα κοινά
χαρακτηριστικά του μικρού κέρατος και στα δύο κεφάλαια; Πώς
μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε;
……………………………………………………………………………..
Υπάρχουν επτά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ του μικρού κέρατος
στο Δαν. 7/ζ’ και 8/η’: ●και στις δύο περιπτώσεις περιγράφονται ως
κέρας, ●είναι εξουσίες που διώκουν (7/ζ’21,25, 8/η’10,24),
●αυτοεξυψώνονται και βλασφημούν (7/ζ’8,20,25, 8/η’10,11,25),
●διώκουν τον λαό του Θεού (7/ζ’25, 8/η’24), ●οι δραστηριότητές
τους γίνονται σε προφητικό χρόνο (7/ζ’25, 8/η’13,14), ●η εξουσία
τους φτάνει μέχρι το τέλος του κόσμου (7/ζ’25,26, 8/η’17,19), και
●θα καταστραφούν και οι δύο με υπερφυσικό τρόπο (7/ζ’11,26,
8/η’25). Η ιστορία μαρτυρεί πως το πρώτο βασίλειο είναι η
Βαβυλώνα (Δαν. 2/β’38), το δεύτερο η Μηδο-Περσία (Δαν. 8/η’20),
και το τρίτο η Ελλάδα (Δαν. 8/η’21). Η ιστορία ξεκαθαρίζει ότι μετά
από αυτές τις αυτοκρατορίες έρχεται η Ρώμη.
Στο Δαν. 2/β’ ο σίδηρος που αντιπροσωπεύει τη Ρώμη συνεχίζει
στα πόδια μέχρι που αναμιγνύεται με τον πηλό, και υπάρχει έως το
τέλος του κόσμου. Το μικρό κέρας στο Δαν. 7/ζ’ έρχεται από το
τέταρτο θηρίο, και παραμένει μέρος του. Ποια εξουσία ήρθε από
την Ρώμη και συνεχίζει την πολιτικό-θρησκευτική επιρροή της για
περίπου 1260 χρόνια; (δείτε Δαν. 7/ζ’25). Μόνο μία δύναμη
ταιριάζει τόσο στην ιστορία όσο και στην προφητεία – η παπική
εξουσία. Ο παπισμός ανήλθε στην εξουσία μαζί με τις δέκα
βαρβαρικές φυλές της Ευρώπης, από τις οποίες ξερίζωσε τις τρεις
(Δαν. 7/ζ’24). Η προφητεία αναφέρει ότι ο παπισμός «θέλει
διαφέρει των πρώτων» (εδ. 24) δείχνοντας έτσι την μοναδικότητά
του σε σχέση με τις υπόλοιπες φυλές. Ο παπισμός είπε «λόγους
εναντίον του Υψίστου» (εδ.25) και «εμεγαλύνθη, εώς κατά του
άρχοντος του στρατεύματος» (8/η’11) με τον πάπα να παίρνει τον
ρόλο του Ιησού. Επίσης, ο παπισμός εκπλήρωσε και την
προφητεία, «θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου» (7/ζ’25) και
«έρριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων»
(8/η’10) όταν, την περίοδο της Μεταρρύθμισης, πολλοί
Διαμαρτυρόμενοι σφαγιάστηκαν. Ο παπισμός επιχείρησε, «να
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μεταβάλλη καιρούς και νόμους» (Δαν. 7/ζ’25), αφαιρώντας την
δεύτερη εντολή, και αλλάζοντας την ιερότητα του Σαββάτου στην
Κυριακή.
ΣΚΕΨΗ: Στο Δαν. 2/β’,7/ζ’ και 8/η’, μετά την Ελλάδα, έρχεται μία
εξουσία που μένει μέχρι το τέλος του κόσμου. Ποια άλλη εξουσία
θα μπορούσε να είναι πέρα από της Ρώμης, και τώρα του
παπισμού; Γιατί αυτή η διδασκαλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το
μήνυμα της Τριπλής Αγγελίας, και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της
παρούσας αλήθειας;
Τετάρτη 10 Ιουνίου
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Οι προφητείες που μελετήσαμε αυτήν την εβδομάδα και οι
ερμηνείες τους, υποστηρίζονταν από τους περισσότερους
Διαμαρτυρόμενους από την εποχή της Μεταρρύθμισης. Ωστόσο, η
προφητεία για τα 2300 ημερονύκτια και η διερευνητική κρίση,
μελετήθηκαν προσεκτικά στις αρχές του 1800μ.Χ. από το κίνημα
των Μιληριτών. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα:
Δανιήλ 7/ζ’

Δανιήλ 8/η’

Βαβυλώνα (λιοντάρι)
Μηδό-Περσία (άρκτος)
Ελλάδα (λεοπάρδαλη)
Ειδωλολατρική Ρώμη (τέταρτο θηρίο)
Παπική Ρώμη (μικρό κέρας)

---------------Μηδο-Περσία (κριός)
Ελλάδα (τράγος)
Ειδωλολατρική Ρώμη (κέρας που κινείται οριζόντια)
Παπική Ρώμη (κέρας που κινείται κάθετα)

Διαβάστε Δαν. 7/ζ’ 9-14, 8/η’ 14,26. Τι γίνεται στον ουρανό
σύμφωνα μ’ αυτά τα εδάφια;
……………………………………………………………………………..
Μετά τον διωγμό του Μεσαίωνα, ο οποίος έληξε το 1798μ.Χ. με την
αιχμαλωσία του Πάπα από τον στρατηγό Μπερτιέ (Αποκ. 13/ιγ’3),
στο Δαν. 7/ζ’ και 8/η’ διαβάζουμε για την κρίση. Η κρίση γίνεται
στον ουρανό όπου «το κριτήριον εκάθισε» (Δαν. 7/ζ’10) και Εκείνος
που είναι «ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του
ουρανού, και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών» (Δαν.
7/ζ’13). Αυτή η σκηνή της κρίσης εμφανίζεται μετά το 1798μ.Χ. και
πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Η σκηνή της κρίσης στο
Δαν. 7/ζ’ γίνεται παράλληλα με τον καθαρισμό του αγιαστηρίου στο
Δαν. 8/η’14. Πρόκειται ακριβώς για το ίδιο γεγονός. Σύμφωνα με το
Δαν. 8/η’14 ο καιρός του καθαρισμού του αγιαστηρίου, η γνωστή
Ημέρα του Εξιλασμού, θα γινόταν σε 2300 ημερονύκτια ή μέρες.
Με τον κανόνα της προφητικής μέρας, όπου μία προφητική μέρα
ισούται με έναν πραγματικό χρόνο, πρόκειται για 2300 χρόνια.
Η αρχή των 2300 χρόνων βρίσκεται στο Δαν. 9/θ’24, όπου η
προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων (490 χρόνια) αποκόπτεται
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από το όραμα των 2300 ημερών (Δαν. 9/θ’24). Για την ακρίβεια,
πολλοί λόγιοι σωστά βλέπουν την προφητεία των 2300
ημερονυκτίων του Δαν. 8/η’14 και την προφητεία των εβδομήντα
εβδομάδων (490 χρόνια) του Δαν. 9/θ’24-27 ως δύο μέρη μιας
προφητείας. Το επόμενο εδάφιο στην προφητεία των εβδομήντα
εβδομάδων, Δαν. 9/θ’ 25, δείχνει πότε ξεκινά αυτή η χρονική
περίοδος, «από της εξελεύσεως της προσταγής του να
ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ». Το γεγονός αυτό συνέβη, «εν τω
εβδόμω έτει Αρταξέρξου του βασιλέως» (Έσδ. 7/ζ’7), το 457 π.Χ.
Εάν προσθέσουμε 2300 χρόνια, φθάνουμε στο 1844μ.Χ. που είναι
μετά το 1798μ.Χ. και πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Τότε ο
Ιησούς μπήκε στα Άγια των Αγίων και ξεκίνησε το μεσιτικό του
έργο για τον καθαρισμό του ουράνιου αγιαστηρίου. Δείτε το
σχεδιάγραμμα την ημέρα της Παρασκευής.
Πέμπτη 11 Ιουνίου
Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
Τα σύμβολα στις αποκαλυπτικές προφητείες, όπως του Δανιήλ και
της Αποκάλυψης, έχουν μία μοναδική εκπλήρωση. Για
παράδειγμα, ο τράγος συμβολίζει την Ελλάδα, ένα μόνο βασίλειο
(Δαν. 8/η’21). Άλλωστε, η ερμηνεία δίνεται ξεκάθαρα στο κείμενο.
Η τυπολογία ωστόσο εστιάζει σε πραγματικά πρόσωπα, γεγονότα
ή θεσμούς της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν ιστορική βάση, αλλά
δείχνουν και σε μία σπουδαιότερη πραγματικότητα στο μέλλον. Η
χρήση της τυπολογίας ως μέθοδος ερμηνείας γίνεται και από τον
Ιησού και τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, και συναντάται
ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο μόνος τρόπος για να
αναγνωρίσουμε τον τύπο από τον αντίτυπο είναι όταν ο
συγγραφέας των Γραπτών τα ταυτοποιεί.
Διαβάστε Α’ Κορ. 10/ι’ 1-13. Σε ποια ιστορικά γεγονότα αναφέρεται
ο Παύλος καθώς νουθετεί την εκκλησία της Κορίνθου; Πώς αυτό
σχετίζεται με εμάς σήμερα;
…………………………………………………………………………….
Ο Παύλος αναφέρεται στην Έξοδο και δημιουργεί μία τυπολογία
βασισμένη στην εμπειρία των αρχαίων Εβραίων στην έρημο. Μ’
αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι ο Θεός που ενέπνευσε τον Μωυσή να
καταγράψει αυτά τα γεγονότα, ήθελε να γίνουν, «παραδείγματα
ημών» (Α’Κορ. 10/ι’6), νουθετώντας έτσι τον πνευματικό Ισραήλ
να υπομείνει τους πειρασμούς στις έσχατες ημέρες.
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και γράψτε τον τύπο και τον
αντίτυπο όπως περιγράφονται από τον Ιησού και τους συγγραφείς
της Καινής Διαθήκης.
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Ματθ. 12/ιβ’ 40…………………………………………………………..
Ιωάν. 19/ιθ’ 36……………………………………………………………
Ιωάν. 3/γ’ 14,15………………………………………………………….
Ρωμ. 5/ε’ 14………………………………………………………………
Ιωάν. 1/α’ 29……………………………………………………………..
Σε κάθε περίπτωση, ο Ιησούς και οι συγγραφείς της Καινής
Διαθήκης εφαρμόζουν την ερμηνεία του τύπου και του αντίτυπου
που επιτρέπει την προφητική σημασία να ξεχωρίσει. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο δείχνουν σε μία σπουδαιότερη εκπλήρωση της
ιστορικής πραγματικότητας.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την υπηρεσία του επίγειου αγιαστηρίου που
λειτουργούσε ως τύπος όλου του σχεδίου της σωτηρίας. Πόσο
σημαντικό είναι το μήνυμα του Αγιαστηρίου για εμάς σήμερα;
Παρασκευή 12 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:48’

Περαιτέρω μελέτη:
Δανιήλ 7/ζ’

Δανιήλ 8/η’

Βαβυλώνα (λιοντάρι)
Μηδό-Περσία (άρκτος)
Ελλάδα (λεοπάρδαλη)
Ειδωλολατρική Ρώμη (τέταρτο θηρίο)
Παπική Ρώμη (μικρό κέρας)
Κρίση στον ουρανό

---------------Μηδο-Περσία (κριός)
Ελλάδα (τράγος)
Ειδωλολατρική Ρώμη (κέρας που κινείται οριζόντια)
Παπική Ρώμη (κέρας που κινείται κάθετα)
Καθαρισμός του ουράνιου αγιαστηρίου

Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι η σκηνή της κρίσης στο Δαν.
7/ζ’, που λαμβάνει χώρα μετά από 1260 χρόνια διωγμών (εδ.25),
είναι το ίδιο γεγονός με το καθαρισμό του αγιαστηρίου στο Δαν.
8/η’14. Και η σκηνή αυτή της κρίσης στον ουρανό είναι αυτή που
οδηγεί στην εδραίωση της αιώνιας βασιλείας του Θεού κατά το
τέλος της έκπτωτης και θλιβερής επίγειας ιστορίας. Επομένως,
έχουμε έντονες Βιβλικές ενδείξεις για την ιδιαίτερη σημασία που
δίνει η Αγία Γραφή στο Δαν. 8/η’14 και στο γεγονός που δηλώνει.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Δείτε ξανά το Δαν. 2/β’. Δείτε πόσο καθαρά φαίνεται εδώ η
ιστορική μέθοδος: η συνεχόμενη διαδοχή των παγκόσμιων
αυτοκρατοριών, από την αρχαιότητα μέχρι την εδραίωση της
αιώνιας βασιλείας του Θεού. Ο Θεός μάς δίνει το κλειδί για την
ερμηνεία αυτών των προφητειών. Τι μας λέει για την κατάσταση
του Χριστιανικού κόσμου, τη στιγμή που σήμερα λίγοι Χριστιανοί
εφαρμόζουν την ιστορική μέθοδο; Γιατί αυτό το γεγονός μας βοηθά
να εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση του μηνύματος των
Αντβεντιστών για τον κόσμο αυτήν την εποχή;
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2. Πόσο καλά κατανοείτε την προφητεία του Δαν. 8/η’14 για τα
2300 ημερονύκτια; Εάν δεν την κατανοείτε, γιατί δεν αφιερώνετε
χρόνο να την μάθετε; Θα εκπλαγείτε με το πόσο καλά εδραιωμένη
είναι η ερμηνεία μας γι’ αυτήν την προφητεία.
3. Διαβάστε Δαν. 7/ζ’18,21,22,25,27. Προσέξτε την έμφαση που
δίνεται σ’ αυτά που συμβαίνουν στους αγίους. Τι κάνει σ’ αυτούς το
μικρό κέρας; Από την άλλη, τι κάνει ο Κύριος γι’ αυτούς; Ποια είναι
τα καλά νέα για τους αγίους όσον αφορά την κρίση; Τι τους
προσφέρει η κρίση;
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13 Ιουνίου – 19 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του
Κυρίου ημών▪ καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος
έγραψε προς εσάς κατά την δοθείσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν
πάσαις ταις επιστολαίς αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων ▪
μεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και
αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς την
ιδίαν αυτών απώλειαν.» Β’ Πέτρου 3/γ’ 15,16.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Τιμ. 2/β’ 1015, Α’ Χρον. 29/κθ’ 17, Ιακ. 4/δ’ 6-10, Γαλ. 6/ς’ 9, Πράξ. 17/ιζ’ 11.
Όσον αφορά τις επιστολές του αποστόλου Παύλου, ο Πέτρος
γράφει πως σ’ αυτές αλλά και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής,
υπάρχουν ορισμένα σημεία «δυσνόητα» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 16), «τα
οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν… προς την ιδίαν
αυτών απώλειαν» (εδ. 16). Ο Πέτρος δεν λέει πως όλα τα σημεία
είναι δυσνόητα, αλλά ορισμένα.
Και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Κάθε μελετητής της Αγίας
Γραφής έχει έρθει αντιμέτωπος με εδάφια και περικοπές που είναι
δύσκολο να κατανοηθούν. Ως ένα σημείο, όλοι είχαμε αυτήν την
εμπειρία.
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τους λόγους που μπορεί κάποια
σημεία να μας δυσκολεύουν, και πώς μπορούμε ως πιστοί
αναζητητές της αλήθειας από τον Λόγο του Θεού να εργαστούμε
μέσα από αυτά. Εν τέλει, μπορεί κάποια σημεία να μην
μπορέσουμε ποτέ να τα καταλάβουμε. Από την άλλη, στην
πλειοψηφία τους τα εδάφια της Αγίας Γραφής δεν είναι δυσνόητα,
και γι’ αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα λιγοστά δύσκολα
εδάφια που υπάρχουν, να αποδυναμώσουν συνολικά την
εμπιστοσύνη μας στην αξιοπιστία και την εξουσία του Λόγου του
Θεού.
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Κυριακή 14 Ιουνίου
ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
Διαβάστε Β’ Τιμ. 2/β’ 10-15. Ο Παύλος παρακινεί τον Τιμόθεο να
είναι επιμελής και να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Τι μήνυμα
μπορούμε να πάρουμε όλοι από εδώ;
…………………………………………………………………………….
Κάθε ειλικρινής μελετητής της Αγίας Γραφής οφείλει να ομολογήσει
ότι υπάρχουν σημεία στην Αγία Γραφή που είναι δύσκολο να
κατανοηθούν. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Για την ακρίβεια,
οι δυσκολίες αυτές είναι αναμενόμενες. Άλλωστε, είμαστε θνητοί
άνθρωποι με ελαττώματα και κανείς δεν μπορεί να τα καταλαβαίνει
όλα, πόσο μάλλον τα πράγματα του Θεού. Επομένως, όταν οι
αμαθείς θνητοί προσπαθούν να κατανοήσουν τη σοφία του αιώνιου
Θεού, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες. Φυσικά, οι
δυσκολίες στην κατανόηση των Βιβλικών διδασκαλιών δεν
αποδεικνύουν με κανέναν τρόπο ότι η Αγία Γραφή δεν είναι
αληθινή.
Εκείνοι που απορρίπτουν την θεοπνευστία της Βιβλικής
διδασκαλίας, πολλές φορές ισχυρίζονται ότι τα δυσνόητα αυτά
σημεία είναι λάθη και αντιφάσεις. Επειδή αντιμετωπίζουν την Αγία
Γραφή σαν ένα κοινό ανθρώπινο βιβλίο, περιμένουν να βρουν
ατέλειες και λάθη. Εξαιτίας αυτής της λογικής, δεν προσπαθούν να
βρουν μία εξήγηση λαμβάνοντας υπόψη την ενότητα και την
αξιοπιστία της που έρχεται ως αποτέλεσμα της Θεϊκής έμπνευσης.
Εκείνοι που αμφισβητούν τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής,
την Δημιουργία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αμφισβητήσουν και τα
υπόλοιπα γεγονότα που αναφέρονται σ’ αυτήν. Ορισμένες
διαφορές στην Αγία Γραφή μπορεί να οφείλονται σε μικρά λάθη
που έγιναν κατά την αντιγραφή ή την μετάφραση. Η Ε. Χουάιτ
αναφέρει σχετικά μ’ αυτό, «Ορισμένοι, μας κοιτάζουν σοβαρά και
λένε, “Δεν νομίζετε ότι μπορεί να έχουν γίνει λάθη κατά την
αντιγραφή ή την μετάφραση;” Αυτά είναι όλα πιθανά, και όποιος
είναι τόσο στενόμυαλος και σκοντάψει σ’ αυτήν την πιθανότητα,
είναι έτοιμος να σκοντάψει στα μυστήρια του Θεόπνευστου Λόγου,
επειδή ο ασθενικός τους νους δεν μπορεί να δει τους σκοπούς του
Θεού. Όντως, θα σκοντάψουν εξίσου εύκολα σε ξεκάθαρα
γεγονότα που ο πιο απλός άνθρωπος αποδέχεται, διακρίνοντας το
Θεϊκό, και για τον οποίο η έκφραση του Θεού είναι απλή και
όμορφη, γεμάτη ουσία. Ακόμη και όλα τα λάθη δεν θα
προκαλέσουν ανησυχία σε μια ψυχή, ούτε θα την κάνουν να
σκοντάψει, όπως δεν δημιουργούνται δυσκολίες από την
απλούστερη αποκεκαλυμμένη αλήθεια.» Selected Messages, βιβλ. 1, σ. 16
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε την Αγία Γραφή
με πνεύμα υποταγής και ταπεινότητας;
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Δευτέρα 15 Ιουνίου
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ
Σας έχει τύχει να διαβάσετε ένα εδάφιο ή μία περικοπή που δεν
καταλαβαίνετε, ή βρίσκετε ότι δεν εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα
εδάφια ή την πραγματικότητα γενικότερα; Είναι βέβαιο ότι αυτό έχει
συμβεί σχεδόν σε όλους μας. Πώς το αντιμετωπίσαμε, ή ακόμη πιο
σημαντικό, Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε;
Διαβάστε Α’ Χρον. 29/κθ’ 17, Παρ. 2/β’ 7, Α’ Τιμ. 4/δ’ 16. Πώς
πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολονόητες περικοπές;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Μόνο με ειλικρίνεια θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε επαρκώς
τις δυσκολίες. Η ειλικρίνεια μάς προφυλάσσει από το λάθος να
αποφύγουμε τις δυσκολίες ή να προσπαθήσουμε να τις
αφανίσουμε. Η ειλικρίνεια θα μας συγκρατήσει από το να δώσουμε
επιφανειακές απαντήσεις που δεν έχουν εξεταστεί προσεκτικά. Ο
Θεός ευαρεστείται με την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα. Εμείς
καλούμαστε να Τον μιμούμαστε σε ό,τι κάνουμε, ακόμη και στη
μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι ειλικρινείς θα αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες της Αγίας Γραφής κατά τέτοιον τρόπο ώστε δεν θα
παρουσιάσουν πληροφορίες έξω από τα πλαίσια, δεν θα
διαστρεβλώσουν την αλήθεια με φορτωμένη γλώσσα, ή να
παραπλανήσουν άλλους παραποιώντας τα στοιχεία. Είναι
καλύτερο να περιμένουμε για μία απάντηση από το να
προσπαθήσουμε να δώσουμε μία αμφιλεγόμενη, μη ικανοποιητική
λύση. Όταν έχουμε μία ειλικρινή στάση κατά την Βιβλική μας
μελέτη, χτίζεται η εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη είναι η βάση για
μία υγιής σχέση. Αυτή πείθει περισσότερο τους ανθρώπους απ’
ό,τι οι αδύναμες απαντήσεις. Είναι καλύτερα να λέμε ότι δεν
ξέρουμε να απαντήσουμε ή να ερμηνεύσουμε ακριβώς το κείμενο,
από το να προσπαθήσουμε να πούμε κάτι και να δώσουμε μία
εξήγηση που δεν θα ευσταθεί. Οι προσεκτικοί άνθρωποι θέλουν να
μάθουν την αλήθεια, και προσέχουν να μη βγάλουν βιαστικά
συμπεράσματα που βασίζονται σε περιορισμένη γνώση ή αδύναμα
στοιχεία. Οι προσεκτικοί άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να μην
παραβλέψουν καμία λεπτομέρεια που μπορεί να είναι σημαντική.
Δεν κάνουν βιαστικές σκέψεις, αντιθέτως, μελετούν με προσοχή
τον Λόγο του Θεού και όλες τις σχετικές πληροφορίες.
ΣΚΕΨΗ: Τι κάνετε, ή τι πρέπει να κάνετε, με τα εδάφια ή τις
περικοπές που δεν κατανοείτε πλήρως ή που δεν ταιριάζουν με
τον τρόπο που εσείς κατανοείτε την αλήθεια;
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Τρίτη 16 Ιουνίου
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ
Διαβάστε Ιακ. 4/δ’ 6-10, Β’ Χρον. 7/ζ’ 14 και Σοφ. 3/γ’ 12. Γιατί είναι
σημαντικό να είμαστε ταπεινοί όταν προσπαθούμε να
διαχειριστούμε δύσκολες περικοπές της Αγίας Γραφής;
……………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………….
Πολλοί άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι εξαρτώνται από κάτι
και κάποιον πέρα από τον εαυτό τους. Έχουν καταλάβει ότι δεν
είναι αυτοί το μέτρο όλων των πραγμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί
βάζουν την αλήθεια πάνω από την εγωιστική τους ανάγκη να
έχουν δίκιο, και γνωρίζουν ότι η αλήθεια δεν είναι δικό τους
δημιούργημα, αλλά αντιθέτως είναι κάτι το οποίο θα
αντιμετωπίσουν. Πιθανόν, η μεγαλύτερη αλήθεια που θα
αντιληφθούν, είναι το πόσα λίγα γνωρίζουν για την αλήθεια.
Αναγνωρίζουν, όπως ο Παύλος, ότι βλέπουν, «διά κατόπτρου
αινιγματωδώς» (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 12).
Τα πλεονεκτήματα της ταπεινοφροσύνης είναι πολλαπλά: η
συνήθεια της ταπεινοφροσύνης είναι το θεμέλιο για να αυξηθεί η
γνώση, καθώς δημιουργεί την ελευθερία που με φυσικό τρόπο
προάγει ένα επιδεκτικό πνεύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ταπεινοί
είναι απαραίτητα λάθος ή ότι θα αλλάζουν συνεχώς γνώμη και δεν
θα έχουν σταθερές πεποιθήσεις. Απλώς είναι υποταγμένοι στην
Βιβλική αλήθεια. Αναγνωρίζουν την περιορισμένη δική τους γνώση
και γι’ αυτό μπορούν να επεκτείνουν τη γνώση τους στην
κατανόηση του Λόγου του Θεού, ενώ ένας αλαζόνας και
υπερήφανος δεν μπορεί να το κάνει. «Όλοι όσοι στρέφονται στον
Λόγο του Θεού για καθοδήγηση, με ταπεινό πνεύμα, ερευνητικό
νου, αποφασισμένοι να γνωρίσουν τους όρους της σωτηρίας, θα
καταλάβουν τι λένε οι Γραφές. Εκείνοι όμως που πάνε να
εξερευνήσουν τον Λόγο με λάθος πνεύμα, θα φύγουν και με λάθος
πνεύμα. Ο Κύριος δεν θα μιλήσει σε έναν αδιάφορο νου. Δεν θα
σπαταλήσει τις οδηγίες Του σε κάποιον που θελημένα είναι
ασεβής. Ο πειραστής όμως διδάσκει κάθε πνεύμα που αφήνεται
στις εισηγήσεις του και είναι πρόθυμος να καταργήσει τον άγιο
νόμο του Θεού. Χρειάζεται να ταπεινωθούμε, και με ειλικρίνεια και
ευλάβεια να μελετούμε τον Λόγο της ζωής, γιατί ο νους που είναι
ταπεινός και μεταμελημένος, αυτός μόνο μπορεί να δει το φως» The
Adventist Review and Herald, 22 Αυγούστου 1907.

ΣΚΕΨΗ: Πώς βρίσκεται η σωστή ισορροπία μεταξύ
ταπεινοφροσύνης και βεβαιότητας; Για παράδειγμα, πώς θα
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απαντούσατε στην ερώτηση, Πώς εσείς οι Αντβεντιστές είστε
βέβαιοι για το Σάββατο; Είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να είναι λάθος;
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Τετάρτη 17 Ιουνίου
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ
Διαβάστε Γαλ. 6/ς’ 9. Αν και ο Παύλος εδώ μας προτρέπει στο να
επιμένουμε να κάνουμε το καλό στους άλλους, το ίδιο είναι
απαραίτητο και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα
ερωτήματα. Γιατί η αποφασιστικότητα και η υπομονή είναι
απαραίτητες αρετές για την επίλυση προβλημάτων;
……………………………………………………………………………..
Τα πραγματικά κατορθώματα απαιτούν επιμονή. Εκείνο το οποίο
επιτυγχάνουμε εύκολα, συνήθως το παίρνουμε επιπόλαια. Οι
δυσκολίες στην Αγία Γραφή μάς δίνουν την ευκαιρία να βάλουμε το
μυαλό μας να δουλέψει, ενώ η αποφασιστικότητα και η επιμονή με
την οποία προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, δείχνει πόσο
σημαντικό είναι το ζήτημα για εμάς. Κάθε στιγμή που περνάμε για
να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού προσπαθώντας να
ανακαλύψουμε περισσότερα για τη σημασία και το μήνυμά του,
είναι ποιοτική. Πιθανόν η εμπειρία της προσεκτικής μελέτης των
Γραφών, ακόμη και για μεγάλο διάστημα για μία απάντηση, να είναι
για εμάς μεγαλύτερη ευλογία από ότι η λύση του προβλήματος που
κάποια στιγμή θα βρούμε. Ούτως ή άλλως, το να βρούμε τη λύση
ενός δύσκολου προβλήματος είναι για εμάς πολύτιμο.
Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να λύσουμε γρήγορα μία δυσκολία
δεν σημαίνει ότι είναι και άλυτη. Είναι απίστευτο πόσο συχνά
παραβλέπουμε αυτό το γεγονός. Πολλοί, όταν έρχονται
αντιμέτωποι με μια δυσκολία στην Αγία Γραφή και δεν βρίσκουν
λύση, καταλήγουν αμέσως στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λύση.
Κάποιοι μάλιστα αρχίζουν να αμφισβητούν την αξιοπιστία της
Αγίας Γραφής. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ίσως και να
υπάρχει εύκολα λύση ακόμη και αν με την περιορισμένη
ανθρώπινη μας σοφία δεν μπορούμε να την δούμε. Τι θα λέγαμε
για έναν μαθητή που προσπαθεί να λύσει ένα μαθηματικό
πρόβλημα, και επειδή δεν τα καταφέρνει ισχυρίζεται ότι το
πρόβλημα δεν έχει λύση; Το ίδιο ισχύει και με εμάς στην μελέτη της
Αγίας Γραφής. Όταν κάποιες δυσκολίες αψηφούν ακόμη και τις
δυνατότερες προσπάθειές μας να τις λύσουμε, ας τις
παραμερίσουμε προσωρινά και ας εφαρμόσουμε εκείνα που ο
Θεός μάς έδειξε ξεκάθαρα. Ορισμένες φορές η πνευματική
διορατικότητα έρχεται όταν είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε
αυτά που ο Θεός μάς έχει ήδη πει να κάνουμε. Ας μελετάμε λοιπόν
την Αγία Γραφή με επιμονή και υπομονή. Άλλωστε, η υπομονή
είναι μία αρετή που θα έχουν οι πιστοί στους έσχατους καιρούς
(δείτε Αποκ. 14/ιδ’ 12).
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ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να μάθουμε από ανθρώπους που
μελέτησαν προσεκτικά και υπομονετικά, δύσκολα κείμενα της
Αγίας Γραφής; Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε και άλλους να μην
παρατήσουν την έρευνά τους για την αλήθεια; Γιατί δεν πρέπει να
μας φοβίζουν τα δύσκολα κείμενα της Αγίας Γραφής;
Πέμπτη 18 Ιουνίου
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Διαβάστε Πράξ. 17/ιζ’ 11, 8/η’ 35 και 15/ιε’ 15,16. Τι έκαναν οι
απόστολοι και τα πρώτα μέλη της εκκλησίας όταν αντιμετώπιζαν
δύσκολα ερωτήματα; Γιατί η Αγία Γραφή εξακολουθεί να είναι η
καλύτερη πηγή για την ερμηνεία της;
……………………………………………………………………………..
Η καλύτερη λύση για τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην Αγία
Γραφή, βρίσκεται στην ίδια την Αγία Γραφή. Τα προβλήματα που
εμφανίζονται είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μελετώντας όλη
την Αγία Γραφή και όχι απομονώνοντας την περικοπή ή το εδάφιο.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή για να μας βοηθήσει
να την κατανοήσουμε. Το να εξορύξουμε τις σπουδαίες αλήθειες
που εμπεριέχονται σ’ αυτήν είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα
που μπορούμε να κάνουμε. Εάν δεν κατανοείται ένα απόσπασμα
της Αγίας Γραφής, προσπαθήστε να βρείτε φως από άλλες
Βιβλικές περικοπές που αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Να
προσπαθείτε πάντα να βρείτε ξεκάθαρες δηλώσεις της Γραφής για
να ρίξετε φως σε αποσπάσματα που δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.
Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην θολώνουμε ξεκάθαρες
δηλώσεις της Αγίας Γραφής, με δυσνόητες περικοπές. Αντί να
χρησιμοποιούμε εξωβιβλικές πηγές, την φιλοσοφία ή την επιστήμη,
για να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή, οφείλουμε να αφήσουμε την
ίδια την Γραφή να ξεδιπλώσει το μήνυμά της σε εμάς.
Λέγεται, πως στα γόνατα βλέπουμε τις δυσκολίες από διαφορετική
οπτική. Γιατί, στην προσευχή αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας για
Θεϊκή βοήθεια στην ερμηνεία και την κατανόηση των Γραφών. Με
την προσευχή αναζητούμε την φώτιση του Αγίου Πνεύματος που
ενέπνευσε και τους Βιβλικούς συγγραφείς.
Με την προσευχή, τα κίνητρά μας ξεδιπλώνονται και μπορούμε να
πούμε στον Θεό γιατί θέλουμε να καταλάβουμε αυτά που
διαβάσαμε. Με την προσευχή ζητάμε από τον Θεό να ανοίξει τα
μάτια μας και να μας δώσει πρόθυμο πνεύμα να ακολουθήσουμε
και να εφαρμόσουμε την αλήθεια Του. (Αυτό είναι σημαντικό!) Όταν
ο Θεός μάς οδηγεί με το Πνεύμα Του, σε απάντηση της προσευχής
108

μας, δεν αντιφάσκει μ’ αυτά που έχει αποκαλύψει στην Αγία
Γραφή. Ο Θεός θα είναι πάντα σε αρμονία με την Αγία Γραφή και
χτίζει πάνω σ’ αυτά που ενέπνευσε τους Βιβλικούς συγγραφείς να
μεταφέρουν σε εμάς.
ΣΚΕΨΗ: Πώς η προσευχή μάς βοηθάει να έχουμε τον σωστό
τρόπο σκέψης για να κατανοήσουμε και να υπακούσουμε τον Λόγο
του Θεού;
Παρασκευή 19 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:50’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ.99-106
Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά μυστήρια που εμείς οι θνητοί
δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, γιατί είναι ιδιαίτερα
βαθυστόχαστα για εμάς ώστε να τα εξηγήσουμε πλήρως. Γι’ αυτό
χρειαζόμαστε ταπεινό πνεύμα και να είμαστε πρόθυμοι, με
προσευχή, να μάθουμε από την Αγία Γραφή. Όταν δείχνουμε
εμπιστοσύνη στη Γραφή, επιτρέπουμε στο Βιβλικό κείμενο να πει
αυτά που πραγματικά λέει. Όταν εμπιστευόμαστε την Γραφή,
σεβόμαστε την περικοπή και δεν προσπαθούμε να την αλλάξουμε
ή να αποφύγουμε την πραγματική της σημασία.
«Όταν ο λόγος του Θεού ανοίγεται χωρίς σεβασμό και προσευχή,
όταν οι σκέψεις και οι επιθυμίες δεν είναι προσηλωμένες στο Θεό ή
δεν εναρμονίζονται με το θέλημά Του, τότε ο νους σκοτίζεται από
αμφιβολίες, και αυτή ακόμη η μελέτη της Γραφής ενθαρρύνει το
σκεπτικισμό. Ο εχθρός κατευθύνει τις σκέψεις και υποδεικνύει
ερμηνείες βυθισμένες στην πλάνη. Κάθε φορά που οι άνθρωποι
δεν προσπαθούν να εναρμονισθούν στα έργα και στις πράξεις
τους με το Θεό, όσο εγγράμματοι και να είναι, διατρέχουν τον
κίνδυνο να παρερμηνεύσουν τη Γραφή, και δεν είναι φρόνιμο να
ασπασθεί κανείς τις ερμηνείες τους. Εκείνοι που επιζητούν να
βρουν αντιφάσεις στη Γραφή, δεν έχουν πνευματική επίγνωση. Με
διεστραμμένη την όραση, θα βρουν πολλές αιτίες για αμφιβολία και
απιστία σε πράγματα που είναι στ’ αλήθεια απλά και κατανοητά.»
Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 90.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Γιατί είναι σημαντικό το να έχουμε τη συμπεριφορά που
μελετήσαμε αυτήν την εβδομάδα, για την σωστή κατανόηση της
Αγίας Γραφής; Ποια άλλα χαρακτηριστικά είναι σημαντικό να
έχουμε για την σωστή κατανόηση των Γραπτών;
2. Γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι στην Αγία
Γραφή υπάρχουν σημεία δύσκολα και δυσνόητα; Άλλωστε, και
τόσα πράγματα στον φυσικό κόσμο δεν είναι δύσκολο να
εξηγηθούν;
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3. Πώς μπορούμε ως Αντβεντιστές να απαντήσουμε στο ερώτημα
που τίθεται στο Λουκ. 23/κγ’ 43, όπου ο Ιησούς λέει στον ληστή ότι
θα είναι μαζί του στον ουρανό εκείνη την ημέρα; Πώς μπορούν οι
περικοπές στο Ιωάν. 20/κ’ 17, Εκκλ. 9/θ’ 5 και Α’ Κορ. 15/ιε’ 16-20
να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αυτό το θέμα;
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20 Ιουνίου – 26 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

13. ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου, και μη
μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς.» Ιακώβου 1/α’ 22.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Φιλιπ. 2/β’ 1216, Λουκ. 4/δ’ 4,8,10-12, Ψαλμ. 37/λζ’ 7, 46/μς’ 10, 62/ξβ’ 1,2,5,
Κολ. 3/γ’ 16.
Ακόμη και εάν έχουμε την καλύτερη μέθοδο για τη μελέτη της Αγίας
Γραφής, δεν ωφελεί εάν δεν είμαστε αποφασισμένοι να ζούμε αυτά
που μαθαίνουμε. Αυτό που ισχύει γενικά στην εκπαίδευση, ισχύει
και στη μελέτη της Αγίας Γραφής: δεν μαθαίνεις καλύτερα
διαβάζοντας ή ακούγοντας, αλλά εφαρμόζοντας. Η υπακοή αυτή
ανοίγει το θησαυροφυλάκιο του ουρανού που διαφορετικά θα ήταν
κλειστό για εμάς, και μας οδηγεί σε έναν συναρπαστικό δρόμο που
θα αλλάξει τη ζωή μας και θα αυξήσει την αντίληψη και τη γνώση
μας. Εάν δεν είμαστε πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τον Λόγο
του Θεού και να εφαρμόσουμε αυτά που μελετούμε, δεν θα
αυξηθούμε. Επιπλέον, η μαρτυρία μας θα αποτύχει επειδή η ζωή
μας δεν θα εναρμονίζεται με τα λόγια μας.
Αυξανόμαστε σε χάρη και σοφία μέσα από πρότυπα που μας
εμπνέουν και μας δείχνουν πώς να ζούμε σύμφωνα με τον Λόγο
του Θεού. Καλύτερο παράδειγμα και ποιο ισχυρή κινητήριος
δύναμη από τον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει. Μας άφησε
παράδειγμα για να το ακολουθήσουμε. Η ζωή Του ήταν σε πλήρη
αρμονία με το θέλημα του Θεού.
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τι σημαίνει να ζεις με τον Λόγο του
Θεού και υπό Θεϊκή εξουσία.

111

Κυριακή 21 Ιουνίου
Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Το να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού προσεκτικά και με τη
σωστή μέθοδο είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, το ίδιο σημαντικό,
ίσως ακόμη πιο σημαντικό, είναι να εφαρμόσουμε αυτά που
μαθαίνουμε. Δεν μελετάμε την Αγία Γραφή για να αποκτήσουμε
γνώση, όσο σπουδαίο κι αν είναι αυτό. Στόχος μας δεν είναι να
κατέχουμε τον Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού να κατέχει
εμάς, να αλλάξει τη ζωή μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτό
είναι που έχει πραγματική σημασία. Εφόσον είμαστε πρόθυμοι να
ζήσουμε την αλήθεια που μάθαμε, τότε είμαστε και πρόθυμοι να
υποταχθούμε σ’ αυτήν. Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει μία έντονη
μάχη, επειδή δίνουμε μάχη για το ποιος θα κυριαρχεί στη σκέψη
και στη ζωή μας. Έχουμε μόνο δύο επιλογές, και θα πρέπει να
διαλέξουμε την μία από τις δύο.
Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 12-16. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το πώς
πρέπει να ζούμε;
……………………………………………………………………………..
Είναι αλήθεια πως ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας και το έργο αυτό
το κάνει μέσω του Αγίου Πνεύματος που δίνει τη σοφία για να
κατανοήσουμε την Αγία Γραφή. Επιπλέον, ως αμαρτωλοί, συχνά
ερχόμαστε σε αντίθεση με την αλήθεια του Θεού και επειδή
εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις, δεν υπάκουμε στον Λόγο
Του (Ρωμ. 1/α’25, Εφεσ. 4/δ’17,18). Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δεν
έχουμε συναισθήματα για το μήνυμα του Θεού. Δεν υπάρχει
ελπίδα, εμπιστοσύνη, αγάπη. Μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός
πράγματι «είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν»
(Φιλιπ. 2/β’13). Το Άγιο Πνεύμα είναι ένας δάσκαλος που επιθυμεί
να μας οδηγήσει σε μία βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση της
Αγίας Γραφής. Φέρνει στην προσοχή μας την αλήθεια του Λόγου
του Θεού και μας δίνει νέα γνώση σ’ αυτές τις αλήθειες, ώστε η
ζωή μας να χαρακτηρίζεται από πιστότητα και υπακοή στο θέλημα
του Θεού. «Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει την Αγία Γραφή χωρίς
τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως αντιμετωπίζεις τον
Λόγο του Θεού με ταπεινό πνεύμα και επιδεκτική καρδιά, οι
άγγελοι του Θεού θα είναι στο πλευρό σου για να σου εντυπώσουν
ενδείξεις της αλήθειας.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβ.1, σ.411. Έτσι, τα
πνευματικά ερμηνεύονται με πνευματικό τρόπο (Α’Κορ. 2/β’13,14)
και μπορούμε με χαρά να ακολουθήσουμε τον Λόγο του Θεού
«από πρωί εις πρωί» (Ησ. 50/ν’4,5).
ΣΚΕΨΗ: Στη Φιλιπ. 2/β’16 διαβάζουμε, «κρατούντες τον λόγον της
ζωής». Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το κάνουμε; Δείτε
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επίσης Δευτ. 4/δ’4 όπου διαβάζουμε κάτι παρόμοιο. Ποιος είναι ο
ρόλος μας σ’ όλη αυτήν τη διαδικασία;
Δευτέρα 22 Ιουνίου
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα να μας εμπνέει να το
ακολουθήσουμε, από τον Ιησού Χριστό. Γνώριζε τις Γραφές και
ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει τον Λόγο του Θεού και μένοντας
σε αυτόν.
Διαβάστε Λουκ. 4/δ’4,8,10-12. Πώς χρησιμοποίησε ο Ιησούς τις
Γραφές για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του Σατανά; Πόσο
σημαντικό ρόλο πρέπει να έχει η Αγία Γραφή στην πίστη μας,
ειδικότερα σε καιρούς πειρασμού;
……………………………………………………………………………..
Ο Ιησούς ήξερε καλά την Αγία Γραφή. Μάλιστα ήταν τόσο
εξοικειωμένος με τον Λόγο του Θεού που ήταν σε θέση να πει τα
εδάφια απ’ έξω. Αυτή η εξοικείωση προφανώς ήταν αποτέλεσμα
των πολύτιμων ωρών που αφιέρωνε στη σχέση Του με τον Θεό
μελετώντας την Αγία Γραφή. Εάν δεν ήξερε ακριβώς τα λόγια της
Αγίας Γραφής και τα πλαίσια στα οποία είχαν γραφτεί, θα
μπορούσε εύκολα να εξαπατηθεί από τον Διάβολο. Ακόμη και ο
Διάβολος χρησιμοποίησε την Αγία Γραφή για τους δικούς του
απατηλούς σκοπούς. Επομένως, δεν αρκεί να ξέρουμε απλώς
κάποια εδάφια απ’ έξω. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε τι άλλο λέει η
Αγία Γραφή πάνω στο θέμα και να ξέρουμε ποια είναι η σωστή
σημασία τους. Μόνο εάν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τον Λόγο
του Θεού θα μπορέσουμε, όπως ο Ιησούς, να μην εξαπατηθούμε
από τον εχθρό του Θεού και να αντισταθούμε στις επιθέσεις του.
Πολλές φορές, ο Ιησούς βοηθούσε τους ακολούθους Του να
κατανοήσουν τη Γραφή λέγοντας τους «είναι γεγραμμένον» (Λουκ.
24/κδ’45,46, Ματθ. 11/ια’10, Ιωάν. 6/ς’45, κτλ). Θεωρούσε ότι
εκείνοι που μελετούσαν τα Γραπτά κατέχουν σωστή αντίληψη των
εννοιών, «Εν τω νόμω τι είναι γεγραμμένον; Πώς αναγινώσκεις;»
(Λουκ. 10/ι’26). Για τον Ιησού αυτά που είναι γραμμένα στην Αγία
Γραφή είναι και ο κανόνας για το πώς πρέπει να ζούμε. Στο Ιωάν.
7/ζ’38, ο Ιησούς – ο ενσαρκωθείς Λόγος του Θεού – παρέπεμψε
τους ακολούθους Του στις Γραφές. Μόνο μέσω της Αγίας Γραφής
μπορούμε να δούμε ότι ο Ιησούς ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας.
Οι Γραφές είναι εκείνες που μαρτυρούν γι’ Αυτόν (Ιωάν. 5/ε’39). Ο
Ιησούς ήθελε να ζει σύμφωνα με την Αγία Γραφή, να είναι
αφοσιωμένος στα γραπτά. Και το ότι ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να
κάνει κάτι τέτοιο, τι θα πρέπει να λέει αυτό σε εμάς;
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ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η εμπειρία σας με την χρήση εδαφίων της
Αγίας Γραφής στη μάχη σας με τον πειρασμό; Όταν έρχεται ο
πειρασμός, διαβάζεται την Αγία Γραφή ή αναφέρεται εδάφιά της; Τι
συνέβη και τι διδαχτήκατε από αυτή σας την εμπειρία;
Τρίτη 23 Ιουνίου
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ;
Διαβάστε Ιωάν. 5/ε’ 45-47. Τι ισχυρό μήνυμα δίνει εδώ ο Ιησούς για
τη σχέση Του με την Αγία Γραφή;
……………………………………………………………………………..
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα λόγια του Ιησού έρχονται σε
αντιπαράθεση με τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης. Λένε μάλιστα
ότι τα λόγια του Ιησού είναι πάνω από την Αγία Γραφή. Στην Καινή
Διαθήκη διαβάζουμε τα λόγια Του, «Ηκούσατε ότι ερρέθη… Εγώ
όμως σας λέγω…» (Ματθ. 5/ε’43,44, συγκρίνετε με
5/ε’21,22,27,28,33, 34,38,39). Όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα γνωστά
λόγια στην Επί του Όρους Ομιλία δεν προσπαθούσε να
καταργήσει την Παλαιά Διαθήκη όπως κάποιοι ισχυρίζονται.
Απεναντίας, αναφέρθηκε στις ερμηνείες της Αγίας Γραφής και στις
προφορικές παραδόσεις που κάποιοι χρησιμοποιούσαν για να
δικαιώσουν συμπεριφορές τις οποίες ο Θεός ποτέ δεν ζήτησε, ούτε
συναινούσε, όπως για παράδειγμα να μισούν τους εχθρούς τους
(δείτε Ματθ. 5/ε’43). Ο Ιησούς δεν ακύρωσε την Παλαιά Διαθήκη,
ούτε μείωσε την εξουσία της. Απεναντίας. Άλλωστε, η Παλαιά
Διαθήκη πιστοποιεί την ταυτότητά Του. Ο Ιησούς ενίσχυε τη
σημασία των δηλώσεων της Παλαιάς Διαθήκης φανερώνοντας τις
αρχικές προθέσεις του Θεού. Το να χρησιμοποιούμε την εξουσία
του Ιησού για να απορρίψουμε την Αγία Γραφή ή να θεωρήσουμε
ότι κάποια μέρη της δεν είναι Θεόπνευστα είναι ίσως ό,τι πιο
επικίνδυνο, γιατί το κάνουμε στο όνομα του Ιησού. Έχουμε το
παράδειγμα του Ιησού του πόσο πολλή εξουσία έδωσε στα
Γραπτά, όπου στις μέρες Του ήταν μόνο η Παλαιά Διαθήκη. Τι
περισσότερες ενδείξεις χρειαζόμαστε για την αξιοπιστία της
Παλαιάς Διαθήκης; Ο Ιησούς όχι μόνο δεν μείωσε την εξουσία των
Γραπτών, αλλά συνεχώς τις εξύψωνε ως έναν αξιόπιστο οδηγό.
Για την ακρίβεια, στην Επί του Όρους Ομιλία δηλώνει, «Μη
νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας ▪ δεν
ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω» (Ματθ. 5/ε’17). Και
συνεχίζει, «Όστις λοιπόν αθετήση μίαν των εντολών τούτων των
ελαχίστων, και διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει
ονομασθή εν τη βασιλεία των ουρανών» (εδ.19).
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ΣΚΕΨΗ: Ποια σημαντικά δόγματα στηρίζονται στην Παλαιά
Διαθήκη; Σκεφτείτε για παράδειγμα τη Δημιουργία (Γέν. 1/α’ -2/β’)
και την Πτώση (Γεν. 3/γ’). Ποιες άλλες σημαντικές Χριστιανικές
αλήθειες βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη που αργότερα
ενισχύονται στην Καινή Διαθήκη;
Τετάρτη 24 Ιουνίου
ΗΣΥΧΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η ζωή μας είναι έντονη και με πολλές εντάσεις και άγχη. Ορισμένες
φορές αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε σκληρά για να έχουμε τα
προς το ζην. Άλλες φορές, ακόμη και όταν έχουμε τα απαραίτητα,
τρέχουμε επειδή θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε εκείνα που
νομίζουμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους και θα μας γεμίσουν.
Αλλά όπως ο Σολομώντας στον Εκκλησιαστή μάς προειδοποιεί,
αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να
είμαστε πολύ απασχολημένοι και να παραμερίσουμε έτσι πολύ
εύκολα τον Θεό. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε, αλλά δεν
αφιερώνουμε ποιοτικό χρόνο στην μελέτη, στην προσευχή, και στο
να έρθουμε κοντά στον Κύριο «εις του οποίου την χείρα είναι η
πνοή σου» (Δαν. 5/ε’ 23). Υπάρχουν και άλλα πράγματα που
μπορούν να μας αποτρέψουν από το να έχουμε ποιοτικό χρόνο με
τον Θεό. Υπάρχουν στιγμές που καλό είναι όλοι να ηρεμήσουμε για
να συναντήσουμε τον Σωτήρα μας Ιησού. Πώς μπορεί το Άγιο
Πνεύμα να μας μιλήσει εάν δεν σταματήσουμε για να Τον
ακούσουμε; Οι ήρεμες στιγμές με τον Θεό, όσο μελετάμε τον Λόγο
Του και επικοινωνούμε μαζί Του μέσω της προσευχής, είναι η
πηγή της πνευματικής μας ζωής.
Διαβάστε Ψαλμ. 37/λζ’ 7, 46/μς’ 10 και 62/ξβ’ 1,2,5. Τι μας
διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τις ήσυχες στιγμές μας με τον Θεό;
Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε κάποιες ήρεμες στιγμές με τον
Κύριο;
………………….………………………………………………………….
Εάν αγαπάς κάποιον, χαίρεσαι να περνάς χρόνο μαζί του. Επιλέξτε
ένα μέρος όπου θα μπορέσετε να μελετήσετε τον Λόγο του Θεού
χωρίς παρεμβάσεις. Στη χαοτική ζωή μας αυτό μπορεί να γίνει
μόνο εάν αφιερώσουμε συγκεκριμένο χρόνο γι’ αυτήν τη
συνάντηση. Πολλές φορές νωρίς το πρωί είναι η πιο ιδανική ώρα
για να έχουμε λίγη ησυχία για περισυλλογή. Οι στιγμές αυτές, πριν
ξεκινήσει η πολυάσχολη μέρα μας μπορεί να αποβούν πολύ
ευλογημένες για όλη την υπόλοιπη μέρα, επειδή οι πολύτιμες
σκέψεις που θα κάνετε θα σας συνοδεύουν για πολλές ώρες.
Προσπαθήστε να βρείτε την καλύτερη για εσάς ώρα που θα
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αφιερώσετε χρόνο στον Θεό χωρίς παρεμβολές. Όσο συνδέεστε με
τον Θεό μέσω της προσευχής, η ζωή σας θα αλλάξει περισσότερο
από όσο νομίζετε. Θα σας βοηθήσει να μοιάσετε όλο και
περισσότερο στον Ιησού.
ΣΚΕΨΗ: Επιδιώκετε να περνάτε χρόνο με τον Κύριο; Πώς ο
χρόνος αυτός σας βοηθά να δείτε καλύτερα τον χαρακτήρα και την
αγάπη του Θεού;
Πέμπτη 25 Ιουνίου
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ ΚΑΙ ΥΜΝΩΔΙΑ
Ψαλμ. 119/ριθ’ 11
Η αποστήθιση εδαφίων της Αγίας Γραφής φέρνει πολλές ευλογίες.
Όταν αποθηκεύουμε πολύτιμα αποσπάσματα από τον Λόγο του
Θεού στο νου μας, μπορούμε να δώσουμε ζωή σ’ αυτά που
θυμόμαστε και να τα εφαρμόσουμε σε νέες και διαφορετικές
καταστάσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο η Αγία Γραφή επηρεάζει άμεσα
τον τρόπο σκέψης μας, τις αποφάσεις μας, τις αρετές και τη
συμπεριφορά μας. Με την αποστήθιση εδαφίων βιώνουμε στην
καθημερινότητά μας την Αγία Γραφή. Επιπλέον, μας βοηθά να
λατρεύουμε τον Θεό και να ζούμε με πίστη σύμφωνα με τον Λόγο
Του. Η αποστήθιση εδαφίων μάς προφυλάσσει επίσης από απάτες
και πλάνες. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε
περικοπές της Αγίας Γραφής ακόμη και όταν δεν την έχουμε στη
διάθεσή μας. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα την ώρα του
πειρασμού, ή όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με δυσμενείς
προκλήσεις. Όταν ανακαλούμε στη μνήμη μας τις υποσχέσεις του
Θεού, εστιάζουμε στον Λόγο του Θεού και όχι στα προβλήματά
μας. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο, ο Οποίος έχει
πολλούς τρόπους να μας βοηθήσει παρότι εμείς δεν βλέπουμε
κανέναν.
Διαβάστε Εφεσ. 5/ε’19 και Κολ. 3/γ’16. Πώς οι ύμνοι που έχουν
εδάφια από τον Λόγο του Θεού, βοηθούν να έχουμε τον Λόγο Του
στη σκέψη μας;
……………………………………………………………………………..
Ένας ακόμη καλός τρόπος να αποστηθίσουμε εδάφια της Αγίας
Γραφής είναι ψέλνοντάς τα. Με τους ύμνους, τα εδάφια
αποστηθίζονται πιο εύκολα. Όταν τα λόγια του Θεού συνδυάζονται
με καλή μουσική, θα μείνουν πιο έντονα στη μνήμη μας και θα μας
βοηθήσουν όταν η διάθεσή μας δεν είναι καλή. Βιβλικές περικοπές
που σχετίζονται με απλές αλλά αρμονικές μελωδίες, μπορούν
εύκολα να αποστηθιστούν από μικρά παιδιά και ενήλικες. Η Αγία
Γραφή αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για διάφορα γνωστά ορατόρια
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και συμφωνίες που επηρέασαν την Χριστιανική κουλτούρα ανά
τους αιώνες. Συνθέσεις που εξυψώνουν το νου μας και
κατευθύνουν τις σκέψεις μας στον Θεό και στον Λόγο Του είναι
θαυμάσιες ευλογίες και ασκούν θετική επιρροή στη ζωή μας.
«Η μουσική αποτελεί μέρος της λατρείας του Θεού στις αυλές του
ουρανού, και πρέπει να προσπαθούμε με τους νέους ύμνους της
αίνεσής μας να πλησιάσουμε όσο το δυνατό περισσότερο στην
αρμονία της επουράνιας χορωδίας.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 591.
Παρασκευή 26 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:51’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 75-85.
«Με τα φυσικά μας μάτια δεν μπορούμε να δούμε την ομορφιά του
Χριστού. Ο εσωτερικός διαφωτισμός του Αγίου Πνεύματος
φανερώνει στην ψυχή την πραγματικά απελπιστική και αβοήθητη
κατάστασή χωρίς το έλεος και τη συγχώρηση του Χριστού. Βοηθάει
τον άνθρωπο να διακρίνει το άπειρο έλεός Του, την αμέτρητη
αγάπη Του, την καλοσύνη και την δόξα Του.» Ε. Χουάιτ, The Upward Look,
σ. 155.

«Περικοπές της Αγίας Γραφής, ακόμη και ολόκληρα κεφάλαια, είναι
καλό να τα αποστηθίσουμε και να τα επαναλαμβάνουμε όταν ο
Σατανάς έρχεται με τους πειρασμούς του… Όταν ο Σατανάς θα
μας οδηγήσει να σκεφτούμε επίγεια και σαρκικά πράγματα, θα
δεχθεί σθεναρή αντίσταση με το ‘‘Είναι γεγραμμένον’’.» The Advent
Review and Sabbath Herald, 8 Απριλίου 1884.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Κατά πόσο η ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης και της
ελεύθερης επιλογής επηρεάζουν τις αποφάσεις μας σχετικά με την
πίστη και την υπακοή; Αν και πολλά πράγματα στη ζωή είναι πέρα
από τον έλεγχό μας, όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, όπως της
αιωνιότητας, έχουμε την επιλογή. Τι κάνουμε με αυτό το δώρο που
ο Θεός μάς έδωσε; Τι πνευματικές επιλογές κάνουμε;
2. Σκεφτείτε το ρόλο του Σαββάτου όσον αφορά τον χρόνο μας με
τον Θεό. Πώς η τήρηση του Σαββάτου μας προστατεύει από το να
κάνουμε πράγματα που θα μας στερούσαν τον χρόνο με τον Θεό;
Πώς μπορούμε να κάνουμε το Σάββατο την πνευματική ευλογία
που προορίστηκε να είναι;
3. Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία από τον χρόνο που
αφιερώνετε στη μελέτη και στην προσευχή με τον Θεό; Πώς αυτή η
πνευματική συνήθεια επηρεάζει την πίστη σας; Πώς πρέπει να την
επηρεάζει; Εφόσον αισθάνεστε άνετα, μοιραστείτε με τους
υπόλοιπους της ομάδας τις προσωπικές σας εμπειρίες και
ωφεληθείτε ο ένας από την εμπειρία του άλλου.
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4. Ποια είναι ορισμένα από τα αγαπημένα σας εδάφια που έχετε
αποστηθίσει; Τι είναι αυτό που σας αρέσει ιδιαίτερα σ’ αυτά; Πώς
σας ωφέλησε η αποστήθισή τους;
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