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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κάνοντας Φίλους για τον Θεό: 
Η Χαρά της Μαρτυρίας στην Αποστολή του Θεού 

 
Υπάρχουν φορές όπου και μία απλή σκέψη μπορεί να κάνει με-

γάλη διαφορά στη ζωή μας. Πριν από χρόνια ήμουν σε μία συνά-
ντηση με κάποιους συναδέλφους. Η συζήτηση στράφηκε στη μαρ-
τυρία της πίστης και στον ευαγγελισμό. Ένας από τους φίλους μου 
εξέφρασε την εξής σκέψη: «Η αποστολή είναι αρχικά, έργο του 
Θεού. Επιστρατεύει όλες τις πηγές του ουρανού για να σώσει τον 
πλανήτη μας. Εμείς καλούμαστε απλώς να συνεργαστούμε με χα-
ρά μαζί Του στο έργο της σωτηρίας των πλανημένων ανθρώπων.» 
Ξαφνικά ένιωσα ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από τους ώμους μου. 
Η σωτηρία του έκπτωτου κόσμου, δεν ήταν δικό μου έργο, αλλά 
του Θεού. Εγώ από μέρος μου έκανα εκείνο το οποίο έπρεπε, να 
συνεργαστώ μαζί Του.  

Το γεγονός ότι η αποστολή είναι έργο του Θεού, φαίνεται ξεκά-
θαρα στην Αγία Γραφή. Ο Σολομών το θέτει κάπως έτσι, «και τον 
κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών» (Εκκλ. 3/γ’ 11). Όταν 
ένας άνθρωπος γεννιέται στον κόσμο, ο Θεός βάζει στην καρδιά 
του την επιθυμία για αιωνιότητα. Όπως είπε ο Αυγουστίνος, «Κύρι-
ε, δημιουργηθήκαμε για Εσένα και η καρδιά μας δεν θα αναπαυτεί 
έως ότου βρει την ανάπαυση σε Εσένα.» Σύμφωνα με το κατά Ι-
ωάννην ευαγγέλιο, ο Ιησούς είναι το φως που φωτίζει κάθε άν-
θρωπο στη γη (Ιωάν. 1/α’ 9). Ο Θεός δεν έβαλε απλώς μέσα μας 
την επιθυμία για Εκείνον, αλλά έστειλε και το Άγιο Πνεύμα να μας 
ελκύσει σ’ Αυτόν. Κάθε επιθυμία να κάνουμε το καλό, κάθε τάση 
προς καλοσύνη και ανιδιοτέλεια, και καταδίκη της αμαρτίας, ωθού-
νται από το Άγιο Πνεύμα. Αν και δεν μπορούμε να το κατανοήσου-
με και να το συνειδητοποιήσουμε πλήρως, το Άγιο Πνεύμα εργάζε-
ται στη ζωή μας για να μας ελκύσει στον Ιησού (Ιωάν. 16/ις’ 7-15). 
Ο Ίδιος ο Ιησούς είναι το σπουδαιότερο δώρο όλων. 

Όταν η ανθρώπινη φυλή χάθηκε στην αμαρτία και καταδικάστη-
κε σε αιώνιο θάνατο, η αγάπη του Θεού πήρε την πρωτοβουλία. Ο 
Λουκάς γράφει, «Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να 
σώση το απολωλός» (Λουκ. 19/ιθ’ 10). Ο απ. Παύλος προσθέτει, 
«Αλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς 
ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών» (Ρωμ. 5/ε’ 
8). Ο Θεός έκανε το πρώτο βήμα για τη σωτηρία μας. Ο Χριστός 
άφησε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του ουρανού και ήρθε στον 
σκοτεινό από την αμαρτία κόσμο μας για να μας λυτρώσει.  

Πριν κάνουμε ένα μικρό βήμα προς Αυτόν, Εκείνος έκανε ένα 
τεράστιο άλμα προς εμάς. Πριν Του δώσουμε τη ζωή μας, πρό-
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σφερε τη δική Του ζωή για τη σωτηρία μας. Ήμασταν εχθροί Του 
ενώ Εκείνος ήταν φίλος μας. Του γυρίσαμε την πλάτη, αλλά Εκεί-
νος έστρεψε το πρόσωπό Του σε εμάς. Ενδιαφερθήκαμε ελάχιστα 
γι’ Αυτόν, αλλά Εκείνος νοιάστηκε τόσο πολύ για εμάς.  

Στο Λουκά 15/ιε’ παρουσιάζεται ως ο καλός ποιμένας που με 
αγωνία ψάχνει το χαμένο πρόβατο, ως η γυναίκα που μανιωδώς 
αναζητά το χαμένο νόμισμα της προίκας της, και ως ο ηλικιωμένος 
πατέρας που τρέχει σε συνάντηση του άσωτου γιού του. Η Ε. Χου-
άιτ κάνει την εξής δήλωση που αξίζει να αναλογιστούμε: «Το 
σπουδαίο απολυτρωτικό σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή πριν τη δημι-
ουργία του κόσμου. Ο Χριστός δεν ήταν μόνος σ’ αυτήν τη θαυμα-
στή απολύτρωση του ανθρώπου. Στα ουράνια συμβούλια, πριν τη 
δημιουργία του κόσμου, ο Πατέρας και ο Υιός συμφώνησαν πως 
στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν υπάκουε στον Θεό, ο Χρι-
στός, Αυτός που είναι ένα με τον Πατέρα, θα έπαιρνε τη θέση του 
παραβάτη και η ποινή της δικαιοσύνης θα έπεφτε πάνω Του.» The 

Advent Review and Sabbath Herald, 15 Νοεμβρίου 1898. 

Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Έχουμε το απίστευτο προνόμιο, την 
τρομερή ευθύνη, καθώς και την αιώνια χαρά, να συνεργαστούμε με 
τον Χριστό στην αποστολή Του. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο 
της μελέτης μας αυτήν την τριμηνία. 
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27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ; 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον 
ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες 
οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας.» Α’ Τιμο-
θέου 2/β’ 3,4. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιακ. 5/ε’ 19,20, 
Λουκ. 15/ιε’ 6, Σοφ. 3/γ’ 17, Ιωάν. 7/ζ’ 37,38, Α’ Τιμ. 2/β’ 3,4, Β’ 
Κορ. 5/ε’ 14,15. 
 

Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στην αγάπη 
Του, να δεχτούν τη χάρη Του και να μεταμορφωθούν από το 
Πνεύμα Του για να σωθούν και να βρεθούν στη βασιλεία Του. Η 
μεγαλύτερη επιθυμία Του είναι η σωτηρία μας. Η αγάπη Του είναι 
απεριόριστη. Το έλεός Του άμετρο. Η ευσπλαχνία Του ατελείωτη 
και η συγχώρησή Του ανεξάντλητη. Η δύναμή Του άπειρη. Σε αντί-
θεση με τους ειδωλολατρικούς θεούς που απαιτούσαν θυσίες, ο 
δικός μας Θεός έκανε την απόλυτη θυσία. Όσο πολύ κι αν επιθυ-
μούμε τη σωτηρία μας, ο Θεός την θέλει ακόμη περισσότερο. «Διό-
τι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών 
Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν 
εις επίγνωσιν της αληθείας.» Α’ Τιμ. 2/β’ 3,4. Επιθυμεί τη δική σου 
και δική μου σωτηρία.  
Η μαρτυρία έχει να κάνει με τον Ιησού. Για τα όσα έκανε για να μας 
σώσει, το πώς άλλαξε τη ζωή μας, καθώς και για τις θαυμάσιες 
αλήθειες του λόγου Του που μας μιλούν για την ομορφιά του χαρα-
κτήρα Του. Γιατί λοιπόν να δίνουμε τη μαρτυρία μας; Όταν συνει-
δητοποιήσουμε Ποιος είναι και νιώσουμε τη θαυμάσια χάρη και τη 
δύναμη της αγάπης Του, δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε 
σιωπηλοί. Γιατί να δίνουμε τη μαρτυρία μας; Καθώς συνεργαζόμα-
στε μαζί Του, μοιραζόμαστε τη χαρά Του να βλέπουμε ανθρώπους 
να λυτρώνονται με τη χάρη Του και να μεταμορφώνονται με την 
αγάπη Του. 
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Κυριακή 28 Ιουνίου 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
Ο Θεός δίνει καθημερινά ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους να 
Τον γνωρίσουν. Εργάζεται στην καρδιά τους μέσω του Αγίου 
Πνεύματος και φανερώνεται μέσα από την ομορφιά του πολυσύν-
θετου φυσικού κόσμου. Η απεραντοσύνη, η τάξη και η συμμετρία 
του σύμπαντος μιλούν για τον αιώνιο Θεό με την απεριόριστη σο-
φία και δύναμη. Δημιουργεί καταστάσεις στη ζωή μας για να μας 
ελκύσει κοντά Του. Παρότι ο Θεός φανερώνεται μέσα από το Άγιο 
Πνεύμα, τη φύση και την πρόνοια που δείχνει, η πιο ξεκάθαρη α-
ποκάλυψη της αγάπης Του βρίσκεται στη ζωή και στη διακονία του 
Ιησού Χριστού. Όταν μιλάμε στους άλλους για τον Ιησού, τους δί-
νουμε την καλύτερη ευκαιρία για να σωθούν. 
Διαβάστε Λουκ. 19/ιθ’ 10 και συγκρίνεται με Ιακ. 5/ε’ 19,20. Τι μας 
διδάσκει το ευαγγέλιο του Λουκά για τον σκοπό της έλευσης του 
Χριστού στη γη; Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Χριστό 
για τη σωτηρία του απολωλώς; 
..……….………………………………………………………………. 
Όπως ο Ιάκωβος αναφέρει, «ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της 
πλάνης της οδού αυτού, θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου» (Ιακ. 5/ε’ 
20). Στην προς Ρωμαίους επιστολή αυτή η σκέψη διευρύνεται. Στα 
δύο πρώτα κεφάλαια, τόσο οι Εθνικοί που είδαν τον Θεό μέσα από 
τη φύση όσο και οι Ιουδαίοι που είχαν την αποκάλυψη του Θεού 
μέσα από τις προφητείες στα Γραπτά, δίχως τον Χριστό είναι χα-
μένοι. Στη Ρωμαίους 3-5/γ’-ε’, ο απόστολος αποκαλύπτει πως η 
σωτηρία είναι δώρο διαμέσου της πίστης. Στη Ρωμαίους 6-8/ς’-η’ 
αναφέρει πως η χάρη που δικαιώνει τους πιστούς, τους καθαγιάζει. 
Στη Ρωμ. 10/ι’ 13 δηλώνει ότι «πας όστις επικαλεσθή το όνομα του 
Κυρίου, θέλει σωθή», και στη συνέχεια εξηγεί πως κανείς δεν θα 
καλέσει το όνομά Του εάν πρώτα δεν πιστέψει, και δεν θα πιστέψει 
εάν δεν ακούσει, και δεν θα ακούσει εάν κάποιος δεν του μιλήσει. 
Είμαστε οι συνδετικοί κρίκοι του Θεού στο σχέδιο της σωτηρίας για 
να προσεγγίσουμε τους πλανημένους ανθρώπους με τη δόξα του 
ευαγγελίου. 
ΣΚΕΨΗ: Δεν δίνουμε τη μαρτυρία μας στους ανθρώπους γιατί αυ-
τή είναι η μοναδική τους ευκαιρία για σωτηρία. Δίνουμε τη μαρτυρία 
μας για να τους δώσουμε την καλύτερη ευκαιρία. Ποιος είναι ο ρό-
λος μας στο σχέδιο του Θεού για τη λύτρωση της ανθρωπότητας; 
Σκεφτείτε: Πόσοι έχουν ακούσει τα νέα του ευαγγελίου από το στό-
μα σας; 



 8

Δευτέρα 29 Ιουνίου 

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 

Σας ρώτησε ποτέ κανείς, «Πώς είναι η μέρα σου;» «Όλα καλά;» Τι 
θα γινόταν εάν απευθύνατε αυτές τις ερωτήσεις στον Θεό; «Θεέ, 
πώς είναι η μέρα Σου;» Τι νομίζετε ότι θα σας απαντούσε; Πιθανόν 
να σας απαντούσε κάπως έτσι: «Η μέρα μου ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολη. Τα μάτια μου δάκρυσαν μπροστά στους χιλιάδες καταυλι-
σμούς προσφύγων που είναι γεμάτοι με παιδιά που κρυώνουν, 
πεινούν και κλαίνε. Περπάτησα στους δρόμους των μεγαλουπόλε-
ων και έκλαψα μαζί με τους άστεγους και τους άπορους. Η καρδιά 
μου πονά με τις κακοποιημένες γυναίκες και τα τρομαγμένα παιδιά 
που πωλούνται ως σκλάβοι του σεξ. Είδα την αγριότητα του πολέ-
μου, τις καταστρεπτικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών και 
την οδύνη που προκαλούν οι θανατηφόρες ασθένειες.» «Μα Θεέ, 
υπάρχει κάτι που σου προκαλεί χαρά; Υπάρχει κάτι που θα σε κά-
νει ευτυχισμένο; Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να ψάλεις;» 
Διαβάστε Λουκ. 15/ιε’ 6,7,9,10 και 22-24,32. Πώς τελειώνουν αυτές 
οι ιστορίες και τι μας λέει το τέλος τους για τον Θεό; 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
Όλος ο ουρανός χαίρεται όταν το χαμένο βρίσκεται. Σε έναν κόσμο 
που κυριαρχούν οι ασθένειες, οι καταστροφές, και ο θάνατος, μπο-
ρούμε να δώσουμε χαρά στην καρδιά του Θεού όταν μοιραζόμαστε 
τα «καλά νέα» της σωτηρίας με τους άλλους. Ένα από τα μεγαλύ-
τερα κίνητρα για να μοιραστούμε την αγάπη του Χριστού, είναι το 
ότι η μαρτυρία μας φέρνει χαρά στην καρδιά του Θεού. Κάθε φορά 
που φανερώνουμε την αγάπη Του, ο ουρανός ψάλει.  
Διαβάστε Σοφ. 3/γ’ 17. Ποια είναι η ανταπόκριση του Κυρίου όταν 
δεχόμαστε τη σώζουσα χάρη Του; 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
Φανταστείτε τη σκηνή. Μετά την μαρτυρία σας κάποιος άνδρας ή 
γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι, δέχεται τον Ιησού ως προσωπικό του/της 
σωτήρα. Ο Ιησούς χαίρεται. Όλος ο ουρανός υμνεί και ο Ισχυρός 
Σωτήρας μας εκφράζει την χαρά Του ψάλλοντας. Ποια καλύτερη 
ανταμοιβή υπάρχει από το να ξέρεις ότι έδωσες χαρά στον Θεό; 
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Τρίτη 30 Ιουνίου 
 

ΑΥΞΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΩΣ ΔΙΝΟΥΜΕ 
Η Νεκρά Θάλασσα αποτελεί το χαμηλότερο υψόμετρο στην επιφά-
νεια της γης σε χερσαίο έδαφος, με την επιφάνειά της και τις ακτές 
της να φτάνουν τα 422 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας. Ο ποταμός Ιορδάνης ρέει από τη θάλασσα της Γαλιλαίας και 
περνά από την κοιλάδα του Ιορδάνη μέχρι τη Νεκρά Θάλασσα. Το 
ζεστό και ξηρό κλίμα, με την έντονη ηλιοφάνεια και τις συνθήκες 
ερήμου, κάνουν το νερό να εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Καθώς το 
ποσοστό του αλατιού φτάνει το 33,7%, δεν επιβιώνει τίποτα στα 
νερά της. Δεν υπάρχουν ψάρια ούτε φυτά, μόνο κάποια μικρόβια 
και βακτήρια στο βυθό της. Στην Χριστιανική μας ζωή, εάν η χάρη 
του Θεού που ρέει μέσα μας δεν ρέει και προς τους άλλους, θα 
καταλήξουμε στάσιμοι και δίχως ζωή όπως ακριβώς η Νεκρά Θά-
λασσα. Ως Χριστιανοί, η ζωή μας δεν πρέπει να είναι έτσι. 
Διαβάστε Ιωάν. 7/ζ’ 37,38 και Λουκ. 6/ς’ 38. Σε αντίθεση με την 
Νεκρά Θάλασσα, ποιο είναι το φυσικό αποτέλεσμα όταν οι πιστοί 
δέχονται τα αναζωογονητικά ρεύματα του ζωντανού νερού από τον 
Χριστό; 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………… 
«Ο Θεός μπορούσε να εκπληρώσει το σκοπό Του να σώσει τους 
αμαρτωλούς χωρίς τη βοήθειά μας. Προκειμένου όμως να διαμορ-
φώσουμε ένα χαρακτήρα όπως του Χριστού, πρέπει να πάρουμε 
μέρος στο έργο Του. Για να συμμερισθούμε τη δική Του χαρά να 
δούμε ψυχές λυτρωμένες με τη θυσία Του, πρέπει να συμμετέχου-
με στους μόχθους Του για την απολύτρωσή τους.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 114. 

«Εκείνοι που θα νικήσουν, πρέπει να αποσυρθούν από τον εαυτό 
τους, και το μόνο που μπορεί να τους βοηθήσει είναι να ενδιαφερ-
θούν για τη σωτηρία των άλλων.» Ε. Χουάιτ, Fundamentals of Christian Educa-

tion, σ. 207. 

Αυξανόμαστε καθώς λέμε στους άλλους το τι έκανε ο Χριστός στη 
ζωή μας. Αναλογιζόμενοι όλα αυτά που μας δόθηκαν μέσω του 
Χριστού, μόνο το εγώ μπορεί να μας εμποδίσει να μοιραστούμε με 
τους άλλους αυτά που μας έχουν δοθεί. Εάν δεν δώσουμε τη μαρ-
τυρία μας, τότε η πνευματική μας ζωή θα γίνει στάσιμη όπως η 
Νεκρά Θάλασσα. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες εμπειρίες μαρτυρίας, προσευχής και διακονίας έχε-
τε με άλλους; Πώς οι εμπειρίες αυτές επηρέασαν την πίστη σας και 
την προσωπική σας σχέση με τον Κύριο;  
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Τετάρτη 1 Ιουλίου 
 

ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Η αφοσίωση στον Χριστό απαιτεί δέσμευση να κάνουμε το θέλημά 
Του. Επιβάλει την υπακοή στις εντολές Του. Καταλήγει στην καρ-
διά που πάλλεται με την καρδιά Του για τη σωτηρία του απολωλός. 
Δίνει προτεραιότητα σε αυτά που Εκείνος έχει ως προτεραιότητα.  
Διαβάστε Α’ Τιμ. 2/β’ 3,4 και Β’ Πέτρ. 3/γ’ 9. Τι μας λένε αυτά τα 
εδάφια για την καρδιά του Θεού; Ποια είναι η προτεραιότητά Του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός χαίρεται με τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν υπάρχει τίπο-
τα πιο σημαντικό γι’ Αυτόν. Είναι ο διακαής πόθος Του όλοι να 
σωθούν και «να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας» (Α’ Τιμ. 2/β’ 
4). «Μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις 
μετάνοιαν» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 9). Πάνω σ’ αυτό το εδάφιο, στο SDA Bi-
ble Commentary αναφέρεται πώς από το ρήμα «θέλων» φαίνεται η 
επιθυμία. Έπειτα δίνεται έμφαση στο «αλλά». «Ο σύνδεσμος εδώ 
χρησιμοποιείται για να τονίσει την αντίθεση όσον αφορά την πα-
ρερμηνεία για τη φύση του Θεού, ότι μπορεί δηλαδή να θέλει να 
χαθούν κάποιοι, ενώ στην πραγματικότητα επιθυμεί να σωθούν 
όλοι.» B.C. τόμ. 7, σ. 615. Η εντολή του Χριστού στον καθένα από εμάς 
είναι να μετέχουμε στην αποστολή Του ως μάρτυρες της αγάπης 
Του, της χάρης και της αλήθειας, καθώς και της επιθυμίας Του όλη 
η ανθρωπότητα να σωθεί. 
Διαβάστε Πράξ. 13/ιγ’ 47 και συγκρίνετε με Ησ. 49/μθ’ 6. Σε ποιον 
βρίσκει αρχικά εφαρμογή αυτό το κείμενο; Πώς το χρησιμοποιεί ο 
απ. Παύλος; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πολλές φορές μία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης έχει παραπά-
νω από μία εφαρμογές. Εδώ ο Παύλος παίρνει μία προφητεία που 
αρχικά αναφέρεται στο Ισραήλ και στον Μεσσία (δείτε Ησ. 41/μα’ 8, 
49/μθ’ 6, και Λουκ. 2/β’ 32) και την εφαρμόζει στην εκκλησία της 
Καινής Διαθήκης. Η εκκλησία απορρίπτει, ή υποτιμά την εντολή 
του Χριστού όταν αποτυγχάνει στον σκοπό της ύπαρξής της και 
χάνει την προφητική της κλήση στον κόσμο. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν στην εκκλησία, ακόμη και σε 
τοπικό επίπεδο, όταν εστιάζει στα εσωτερικά ζητήματα και ξεχνάει 
τον αρχικό της σκοπό; 
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Πέμπτη 2 Ιουλίου 
 

ΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ 
Αυτήν την εβδομάδα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο «Γιατί 
πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας». Ανακαλύψαμε πως καθώς 
μοιραζόμαστε την πίστη μας, έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε 
με τον Θεό στην αποστολή Του στον κόσμο. Η μαρτυρία μας για 
την αγάπη Του δίνει στους ανθρώπους περισσότερες ευκαιρίες για 
σωτηρία, μιας και μπορούν καλύτερα να δουν τη χάρη Του και την 
αλήθεια. Την ίδια στιγμή, η μαρτυρία είναι ένα μέσο του Θεού για 
να αυξηθούμε εμείς πνευματικά. Όταν δεν μοιραζόμαστε αυτά που 
ο Χριστός έκανε για εμάς και δεν υπηρετούμε τους άλλους, η 
πνευματική μας ζωή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η μαρτυρία μάς 
φέρνει πιο κοντά σε Εκείνον που επιθυμεί τη σωτηρία όλων των 
ανθρώπων. Είναι ένας τρόπος να υπακούσουμε στην εντολή Του. 
Στο σημερινό μάθημα θα δούμε το μεγαλύτερο κίνητρο για μαρτυ-
ρία. 
Διαβάστε Β’ Κορ. 5/ε’ 14,15, 18-20. Τι είναι αυτό που παρακίνησε 
τον Παύλο να περάσει από δοκιμασίες, δυσκολίες και θλίψεις για 
χάρη του ευαγγελίου; Πώς μπορεί το ίδιο κίνητρο να παρακινήσει 
την υπηρεσία μας για τον Χριστό; 
……………………………………………………………………………. 
Ο απ. Παύλος παρακινήθηκε από αγάπη. Υπάρχουν πράγματα 
που κάνεις λόγω της αγάπης, πράγματα που διαφορετικά δεν θα 
έκανες. Όταν ο απόστολος δήλωσε «Η αγάπη του Χριστού συ-
σφίγγει ημάς», είπε μία μεγάλη αλήθεια. Η λέξη συσφίγγει σημαίνει 
σφίγγω και συνδέω γερά δύο πράγματα. Η αγάπη του Χριστού 
όριζε τις πράξεις του Παύλου και παρακινούσε τη μαρτυρία του. 
Απτόητος στον σκοπό, μοιράστηκε το σχέδιο τη σωτηρίας στην 
περιοχή της Μεσογείου.  
«Η αγάπη πρέπει να κατοικεί στην καρδιά. Ο προσεκτικός Χριστια-
νός αναζητάει τα ελατήρια των πράξεών του στη βαθιά αγάπη που 
τρέφει στην καρδιά του για τον Κύριο. Από τη ρίζα της αφοσίωσης 
που νιώθει για το Χριστό, πηγάζει ένα ανιδιοτελές ενδιαφέρον για 
τους αδελφούς του.» Ε. Χουάιτ, Χ.Ο. σ. 316.  
Όταν αναγνωρίζουμε τη θυσία που έκανε ο Χριστός για εμάς, κυρι-
ευόμαστε από την αγάπη Του και ωθούμαστε να πούμε στους άλ-
λους τι έκανε για εμάς. 
ΣΚΕΨΗ: Εκείνος που δημιούργησε τα πάντα (τους γαλαξίες, τα 
αστέρια, τους αγγέλους, όλο το σύμπαν και τους άλλους κόσμους) 
πέθανε για εμάς στο σταυρό. Πώς είναι δυνατόν αυτή η εκπληκτική 
αλήθεια να μη δημιουργήσει μέσα μας την αγάπη για τον Θεό και 
την επιθυμία να μοιραστούμε αυτήν την αγάπη; 
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Παρασκευή 3 Ιουλίου        Δύση ηλίου: 20:51’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ.1-7, Ζ.Χ. σ.791-
797. 
Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης κινδύνεψε να παρανοήσει τον 
σκοπό της ύπαρξής της. Η Ε. Χουάιτ δηλώνει γι’ αυτόν τον κίνδυ-
νο: «Ο διωγμός που ξέσπασε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε 
για αποτέλεσμα να δοθεί μία μεγάλη ώθηση στο έργο του ευαγγε-
λίου. Το κήρυγμα του λόγου γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο μέρος 
εκείνο και υπήρχε κίνδυνος οι μαθητές να μείνουν εκεί για πολύ 
καιρό παραβλέποντας την εντολή του Κυρίου να πηγαίνουν σε ό-
λον τον κόσμο. Λησμονώντας ότι η δύναμη για την απόκρουση του 
κακού αποκτάται μάλλον με τη δραστήρια υπηρεσία, άρχισαν να 
σκέπτονται ότι άλλο σπουδαιότερο έργο δεν είχαν να κάνουν από 
το να προστατεύουν την εκκλησία της Ιερουσαλήμ από τις εχθρικές 
επιθέσεις. Αντί να διδάξουν τους καινούριους προσήλυτους να φέ-
ρουν το ευαγγέλιο σε όσους δεν το είχαν ακόμη ακούσει, διέτρεχαν 
τον κίνδυνο να ακολουθήσουν μία πορεία που θα τους ικανοποι-
ούσε όλους με ότι είχαν μέχρι τότε κατορθώσει.» Π.Α. σ. 89,90. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Προσέξτε την παραπάνω δήλωση της Ε. Χουάιτ, ιδιαίτερα την 
τελευταία πρόταση. Γιατί και σήμερα πρέπει να είμαστε προσεκτι-
κοί σε αυτόν τον κίνδυνο; Μπροστά στις ιεραποστολικές προκλή-
σεις, γιατί μια τέτοια συμπεριφορά είναι λάθος; 
2.  Γιατί τα Ευαγγέλια τελειώνουν μ’ αυτήν την παρόμοια εντολή; 
Διαβάστε Ματθ. 28/κη’ 18-20, Μάρκ. 16/ις’ 15,16, Λουκ. 24/κδ’ 46-
49 και Ιωάν. 20/κ’ 21. Τι σήμαινε αυτό για τους πιστούς του 1

ου

 
αιώνα και τι σημαίνει για εμάς σήμερα; 
3.  Μπορούν η μαρτυρία και η υπηρεσία να αντικαταστήσουν την 
ειλικρινή πνευματικότητα; Πώς μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί 
απέναντι σ’ αυτήν την παγίδα; 
4.  Ξανασυζητήστε το πώς η μαρτυρία και η υπηρεσία συμβάλ-
λουν στην πνευματική σας ανάπτυξη. Τι έχετε μάθει που μπορεί να 
βοηθήσει τους άλλους; Τι λάθη έχετε κάνει που μπορούν να διδά-
ξουν τους άλλους; 
5.  Μείνετε στο θαυμάσιο γεγονός ότι ο Θεός αγαπάει τον καθένα 
από εμάς ξεχωριστά. Πώς το κατανοείτε; Πώς πρέπει αυτή η τόσο 
σημαντική αλήθεια να επηρεάσει την ζωή σας; 
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4 Ιουλίου – 10 Ιουλίου                                 Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι ημείς δεν δυνάμεθα να μη λαλώμεν 
όσα είδομεν και ηκούσαμεν.» Πράξεις 4/δ’ 20.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μάρκ. 5/ε’ 15-
20, Μάρκ. 16/ις’ 1-11, Πράξ. 4/δ’ 1-20, Α’ Ιωάν. 1/α’ 1-3, Γαλ. 2/β’ 
20, Πράξ. 26/κς’ 1-32. 
 

Υπάρχει μία ασυνήθιστη δύναμη στην προσωπική μαρτυρία. Όταν 
η καρδιά μας ζεσταίνεται από την αγάπη του Χριστού και αλλάζου-
με με τη χάρη Του, έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε γι’ Αυτόν. Εί-
ναι διαφορετικό το να λες τι έκανε ο Ιησούς για κάποιον άλλον, από 
το να λες τι έκανε για σένα προσωπικά.  
Μία προσωπική εμπειρία δύσκολα αμφισβητείται. Οι άνθρωποι 
μπορεί να αμφισβητήσουν τη θεολογία σου ή την ερμηνεία που 
δίνεις σε ένα εδάφιο ή ακόμη και να χλευάσουν την θρησκεία γενι-
κότερα. Όταν όμως κάποιος λέει, «Κάποτε δεν είχα ελπίδα και τώ-
ρα έχω, ήμουν γεμάτος ενοχές και τώρα έχω ειρήνη, ζούσα χωρίς 
σκοπό, ενώ τώρα έχω», κάνει ακόμη και τους σκεπτικιστές να ε-
πηρεάζονται από τη δύναμη του ευαγγελίου. 
Κάποιοι μπορεί να έχουν ξαφνικές, συγκλονιστικές εμπειρίες όπως 
είχε ο απ. Παύλος στον δρόμο προς τη Δαμασκό, τις περισσότερες 
φορές όμως η αλλαγή έρχεται όταν κάποιος αναγνωρίζει πόσο πο-
λύτιμος είναι ο Ιησούς, εκτιμά βαθιά την θαυμαστή χάρη Του και 
νιώθει ευγνωμοσύνη για την σωτηρία που του προσφέρει. Ο Χρι-
στός επαναπροσδιορίζει ριζικά τη ζωή μας. Αυτήν τη μαρτυρία επι-
θυμεί και αποζητά απεγνωσμένα ο κόσμος. 
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Κυριακή 5 Ιουλίου 
 

ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 
Διαβάστε Μάρκ. 5/ε’ 15-20. Γιατί ο Ιησούς προτίμησε να στείλει τον 
άνδρα στην Δεκάπολι να δώσει τη μαρτυρία του στην οικογένεια 
και στους φίλους του, από το να τον κρατήσει κοντά Του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η Δεκάπολις ήταν μια περιοχή στις ακτές της θάλασσας της Γαλι-
λαίας όπου υπήρχαν δέκα πόλεις. Οι πόλεις αυτές είχαν κοινή 
γλώσσα και πολιτισμό. Ο δαιμονιζόμενος ήταν γνωστός στην ευρύ-
τερη περιοχή. Είχε προκαλέσει τρόμο με την βίαιη και απρόβλεπτη 
συμπεριφορά του. Ο Ιησούς είδε στον άνδρα αυτόν την επιθυμία 
για κάτι καλύτερο, και έτσι με θαυματουργικό τρόπο τον απελευθέ-
ρωσε από τα δαιμόνια που τον ταλαιπωρούσαν. Όταν οι κάτοικοι 
της περιοχής έμαθαν πως ο Ιησούς επέτρεψε στα δαιμόνια να πά-
νε στην αγέλη των χοίρων, και ως εκ τούτου οι χοίροι έπεσαν από 
τον γκρεμό, έσπευσαν να δουν τι συνέβη. Στο ευαγγέλιο του Μάρ-
κου αναφέρεται, «Και έρχονται προς τον Ιησούν, και θεωρούσι τον 
δαιμονιζόμενον όστις είχε τον λεγεώνα, καθήμενον, και ενδεδυμέ-
νον, και σωφρονούντα, και εφοβήθησαν.» (Μάρκ. 5/ε’ 15). Ο άν-
δρας θεραπεύτηκε ολοκληρωτικά - σωματικά, ψυχικά, συναισθημα-
τικά, και πνευματικά. Το ευαγγέλιο έχει ως σκοπό να αποκαταστή-
σει τους συντετριμμένους από την αμαρτία και να τους κάνει πλή-
ρεις όπως ο Χριστός τους δημιούργησε. Ποιος άλλος θα μπορούσε 
με την μαρτυρία του να πλησιάσει καλύτερα τους ανθρώπους της 
Δεκάπολις, από ό,τι ο μεταμορφωμένος δαιμονιζόμενος; Η Ε. Χου-
άιτ αναφέρει σχετικά, «Σαν μάρτυρες του Χριστού πρέπει να πούμε 
αυτά που ξέρουμε, αυτά που οι ίδιοι έχουμε δει, ακούσει και αι-
σθανθεί. Αν έχουμε ακολουθήσει το Χριστό βήμα προς βήμα, θα 
έχουμε κάτι το πολύ συγκεκριμένο να πούμε για τον τρόπο με τον 
οποίο μας έχει οδηγήσει. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δοκιμά-
σει τις υποσχέσεις Του και ότι τις βρήκαμε αληθινές. Μπορούμε να 
πιστοποιήσουμε πως γνωρίσαμε τη χάρη του Χριστού. Αυτή είναι η 
μαρτυρία που ο Χριστός μας καλεί να δώσουμε και από την έλλει-
ψη της οποίας ο κόσμος χάνεται.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 313. 

Ο Θεός συχνά χρησιμοποιεί απρόσμενους μάρτυρες που έχουν 
μεταμορφωθεί με την χάρη Του για να κάνουν τη διαφορά στον 
κόσμο μας.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η δική σας ιστορία αλλαγής; Τι λέτε στους άλ-
λους για το πώς ήρθατε στην πίστη; Πώς μπορεί να ωφεληθεί κά-
ποιος άλλος από την εμπειρία σας; 
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Δευτέρα 6 Ιουλίου 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ 
 

Ήταν Κυριακή ξημερώματα και οι δύο Μαρίες πήγαιναν βιαστικά 
στον τάφο του Χριστού. Δεν πήγαιναν να Του ζητήσουν κάτι. Άλ-
λωστε, τι θα μπορούσε να τους δώσει ένας πεθαμένος; Την τελευ-
ταία φορά που Τον είδαν ήταν πληγωμένος και ματωμένος. Οι 
σκηνές του σταυρού είχαν εντυπωθεί βαθιά στο νου τους. Τώρα 
πήγαιναν απλώς να κάνουν το καθήκον τους, να αρωματίσουν το 
σώμα Του. Κυριεύονταν από μελαγχολία και απελπισία. Το μέλλον 
ήταν αβέβαιο, προσφέροντάς τους ελάχιστες ελπίδες. Όταν έφτα-
σαν στον τάφο, έκπληκτες διαπίστωσαν ότι ήταν άδειος. Ο Ματ-
θαίος αναφέρει: «Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε προς τας γυναί-
κας, Μη φοβείσθε σεις, διότι εξεύρω, ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον 
ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη» (Ματθ. 28/κη’ 5,6). Οι γυναίκες 
τώρα κυριεύθηκαν από χαρά. Τα σύννεφα της θλίψης διαλύθηκαν 
από τις ηλιαχτίδες του πρωϊνού της ανάστασης. Η νύχτα της λύπης 
τους πέρασε. Πλέον ήταν χαρούμενες, και οι θρηνωδίες αντικατα-
στάθηκαν από υμνωδίες δοξολογίας.  
Διαβάστε Μάρκ. 16/ις’ 1-11. Ποια ήταν η αντίδραση της Μαρίας 
όταν ανακάλυψε ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί από τους νεκρούς; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Μετά τη συνάντησή της με τον αναστημένο Χριστό, η Μαρία έτρεξε 
να πει το τι έγινε. Τα καλά νέα είναι για να μοιράζονται, και δεν 
μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή. Ο Χριστός ήταν ζωντανός! Ο 
τάφος Του ήταν κενός και αυτό έπρεπε να μαθευτεί. Μετά από τη 
δική μας συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό στη λεωφόρο της 
ζωής, πρέπει και εμείς να τρέξουμε να πούμε τα νέα, γιατί τα καλά 
νέα πρέπει να διαδίδονται.  
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αν και ο Ιησούς επανειλημμένως 
είχε πει στους μαθητές Του για την σταύρωση και την ανάστασή 
Του, εκείνοι αρνήθηκαν να πιστέψουν στη μαρτυρία της Μαρίας. 
«Και εκείνοι, ακούσαντες ότι ζη και εθεάθη υπ’ αυτής, δεν επίστευ-
σαν» (Μάρκ. 16/ις’ 11). Και εφόσον οι μαθητές του Χριστού δεν 
πίστεψαν αμέσως, τότε δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν και οι άλλοι 
δεν πιστέψουν εμάς αμέσως.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς ανταποκριθήκατε όταν συναντήσατε απόρριψη στη 
μαρτυρία σας; Τι διδαχτήκατε από την εμπειρία σας αυτή; 
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Τρίτη 7 Ιουλίου 
 

Η ΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΖΩΗ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Πράξεις 4/δ’ 13 

Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης αναπτυσσόταν με γρήγορους 
ρυθμούς. Την ημέρα της Πεντηκοστής βαπτίστηκαν 3.000 ψυχές 
(Πράξ. 2/β’ 41), ενώ μερικές εβδομάδες αργότερα προστέθηκαν κι 
άλλες χιλιάδες στην εκκλησία (Πράξ. 4/δ’ 4). Πολύ σύντομα οι αρ-
χές είδαν τι συνέβαινε. Οι πιστοί αυτοί της Καινής Διαθήκης ήταν με 
τον Χριστό. Η ζωή τους είχε αλλάξει. Είχαν μεταμορφωθεί με τη 
χάρη Του και δεν μπορούσαν να παραμείνουν σιωπηλοί. 
Διαβάστε Πράξ. 4/δ’ 1-20. Τι συνέβη εδώ; Τι συνέβη όταν οι αρχές 
προσπάθησαν να σιγήσουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη; Ποια ήταν η 
απάντησή τους; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Οι πιστοί αυτοί είχαν γίνει νέοι άνθρωποι εν Χριστώ, και έπρεπε να 
πουν την ιστορία τους. Ο Πέτρος, ο παρορμητικός ψαράς, μετα-
μορφώθηκε με τη χάρη του Θεού. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί 
της βροντής με την ανεξέλεγκτη ιδιοσυγκρασία, και εκείνοι μετα-
μορφώθηκαν με τη χάρη του Θεού. Το ίδιο και ο δύσπιστος Θω-
μάς. Οι μαθητές και τα μέλη της πρώτης εκκλησίας είχαν τις δικές 
τους ιστορίες να πουν, και δεν μπορούσαν να παραμείνουν σιω-
πηλοί. Προσέξτε αυτήν την δυνατή δήλωση της Ε. Χουάιτ από το 
βιβλίο Βήματα προς τον Χριστό, «Μόλις έρχεται κανείς στο Χριστό, 
γεννάται η επιθυμία στην καρδιά του να γνωστοποιήσει και σε άλ-
λους τι πολύτιμο Φίλο βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού. Η σώζουσα 
αλήθεια δεν μπορεί να περιορισθεί στην καρδιά του.» σ. 78.  
Προσέξτε τι είπαν οι θρησκευτικοί ηγέτες στο εδ. 16. Αναγνώρισαν 
το θαύμα που έγινε – ο θεραπευμένος στεκόταν μπροστά τους. 
Παρόλα αυτά, αρνήθηκαν να αλλάξουν τη στάση τους. Ακόμη και 
έτσι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν θα σταματούσαν την μαρτυρία 
τους.  
ΣΚΕΨΗ: Τι σχέση υπάρχει μεταξύ του να γνωρίζω τον Χριστό με 
το να μιλάω για τον Χριστό; Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
προσωπικά τον Χριστό και να μπορούμε να δώσουμε την μαρτυρία 
μας γι’ Αυτόν; 
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Τετάρτη 8 Ιουλίου 
 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Στις Πράξ. 26/κς’ βρίσκουμε τον απ. Παύλο να στέκεται δεμένος 
ενώπιον του βασιλιά Αγρίππα. Μιλώντας απευθείας στον βασιλιά, 
ο Παύλος έδωσε την προσωπική του μαρτυρία αναφερόμενος στην 
περίοδο της ζωής του που δίωκε την εκκλησία του Κυρίου, αλλά 
και στην περίοδο μετά την μεταστροφή του που ζούσε ως μάρτυ-
ρας του Ιησού και της υπόσχεσης της ανάστασης των νεκρών 
(Πράξ. 26/κς’ 8). Ο Κύριος είπε στον Παύλο όταν τον συνάντησε 
στο δρόμο προς την Δαμασκό, «διά τούτο εφάνην εις σε, διά να σε 
καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες, και περί όσων 
θέλω φανερωθή εις σε» (εδ. 16). Η μαρτυρία της πίστης είναι πά-
ντα μία δυναμική εμπειρία. Λέμε τι έκανε ο Χριστός για εμάς στο 
παρελθόν, τι κάνει στη ζωή μας σήμερα, και τι θα κάνει για εμάς 
στο μέλλον. Η μαρτυρία δεν έχει να κάνει με εμάς. Πάντα έχει να 
κάνει με Εκείνον. Είναι ο Θεός που συγχωρεί τις αμαρτίες μας, θε-
ραπεύει τις ασθένειές μας, μας περιβάλλει με την καλοσύνη Του 
και μας χορταίνει με αγαθά (Ψαλμ. 103/ργ’ 3-5). Μαρτυρία είναι το 
να μοιραστούμε την ιστορία μας για την θαυμαστή χάρη Του. Είναι 
η κατάθεση της προσωπικής μας συνάντησης με τον Θεό της θαυ-
μαστής χάρης. 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 1/α’ 1-3 και συγκρίνετε με Γαλ. 2/β’ 20. Τι ομοιό-
τητες βρίσκετε; Πώς η εμπειρία του Ιωάννη μοιάζει με του Παύλου; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….…….... 
Παρότι ο Ιωάννης και ο Παύλος είχαν διαφορετικές εμπειρίες ζωής, 
και οι δύο είχαν προσωπική επαφή με τον Ιησού. Η εμπειρία που 
είχαν με τον Ιησού δεν έγινε κάποια δεδομένη στιγμή στο παρελ-
θόν και μετά τέλος. Αντιθέτως ήταν μία συνεχής, καθημερινή ε-
μπειρία όπου απολάμβαναν την αγάπη Του και περπατούσαν στο 
φως της αλήθειας Του. Είναι η μεταστροφή ένα κομμάτι του πα-
ρελθόντος; Δείτε τη δήλωση της Ε. Χουάιτ για εκείνους που θεω-
ρούν ότι η εμπειρία μεταστροφής που είχαν στο παρελθόν είναι 
που έχει μόνο σημασία, «Εάν θα μπορούσαν να καταλάβουν τη 
θρησκεία αμέσως, δεν θα χρειάζονταν να μεταμορφώνονται καθη-
μερινά. Οφείλουμε κάθε μέρα, ο καθένας από εμάς να αλλάζουμε.» 

Manuscript Releases, τομ. 4, σ. 46. 
ΣΚΕΨΗ: Όποιες κι αν ήταν οι εμπειρίες που είχατε στο παρελθόν, 
όσο έντονες και συνταρακτικές κι αν ήταν, γιατί είναι σημαντικό να 
έχετε καθημερινή σχέση με τον Κύριο, να νιώθετε την καλοσύνη και 
τη δύναμή Του καθημερινά; 
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Πέμπτη 9 Ιουλίου 
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
Ας δούμε ξανά τον Παύλο μπροστά στον Αγρίππα. Ο απόστολος 
στέκεται ενώπιον του τελευταίου Ιουδαίου βασιλιά των Μακκαβαί-
ων, της Ηρωδιανής Δυναστείας. Ο Αγρίππας έλεγε πως ήταν Ιου-
δαίος, στην καρδιά του όμως ήταν Ρωμαίος. (Δείτε B.C. τομ.6, 
σ.436.) Ο ηλικιωμένος απόστολος, κουρασμένος από τα ιεραπο-
στολικά του ταξίδια και τη διαμάχη μεταξύ καλού και κακού, στέκε-
ται με την καρδιά του πλημμυρισμένη με την αγάπη του Θεού και 
το πρόσωπό του να ακτινοβολεί με την καλοσύνη του Κυρίου. Ό,τι 
και να είχε συμβεί στη ζωή του, όποιες δυσκολίες και δοκιμασίες κι 
αν αντιμετώπισε, μπορούσε να δηλώσει ότι ο Θεός είναι καλός. Ο 
Αγρίππας είναι κυνικός, σκεπτικιστής, σκληρός, και αδιάφορος 
μπροστά σε κάθε ειλικρινές ηθικό σύστημα. Από την άλλη, ο Παύ-
λος είναι γεμάτος πίστη, αφοσιωμένος στην αλήθεια, και υπέρμα-
χος της δικαιοσύνης. Η αντίθεση ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν 
θα μπορούσε να ήταν πιο έντονη. Στη δίκη του, ο Παύλος ζητά και 
λαβαίνει την άδεια από τον Αγρίππα να μιλήσει. 
Διαβάστε Πράξ. 26/κς’ 1-32. Πώς έδωσε την μαρτυρία του ο Παύ-
λος στον Αγρίππα; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από τα λόγια του; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………..... 
Η καλοσύνη ανοίγει την καρδιά, ενώ η σκληρότητα την κλείνει. Ο 
Παύλος δείχνει ιδιαίτερη ευγένεια στον Αγρίππα λέγοντας, «μάλι-
στα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά τοις Ιουδαίοις έθιμα και ζητή-
ματα» (Πράξ. 26/κς’ 3). Στη συνέχεια, αναφέρεται στην εμπειρία 
της μεταστροφής του. 
Διαβάστε την ιστορία του Παύλου στις Πράξ. 26/κς’ 12-18 και προ-
σέξτε την επιρροή που άσκησε στον Αγρίππα στα εδ. 26-28. Γιατί, 
πιστεύετε, ο Αγρίππας αντέδρασε κατ’ αυτόν τον τρόπο; Τι ήταν 
εκείνο που τον εντυπωσίασε στην μαρτυρία του Παύλου; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Η μαρτυρία του Παύλου για το πώς ο Ιησούς άλλαξε τη ζωή του, 
άσκησε μεγάλη επίδραση στον ασεβή βασιλιά. Καμία μαρτυρία δεν 
είναι τόσο αποτελεσματική όσο της αλλαγμένης ζωής. Η μαρτυρία 
της ζωής που άλλαξε πραγματικά ασκεί τρομερή επιρροή στους 
άλλους. Ακόμη και οι ασεβείς βασιλείς αγγίζονται από τη ζωή που 
έχει μεταμορφωθεί με τη χάρη. Ακόμη κι αν η ιστορία μας δεν είναι 
τόσο συνταρακτική όσο του Παύλου, πρέπει όλοι να μπορούμε να 
πούμε στους άλλους τι σημαίνει να ξέρεις τον Ιησού και να έχεις 
λυτρωθεί με το αίμα Του. 
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Παρασκευή 10 Ιουλίου           Δύση ηλίου: 20:49’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.A. σ. 382-387. 
Η ουσία της Χριστιανικής ζωής είναι η σχέση με τον Ιησού η οποία 
είναι τόσο πλούσια και γεμάτη που επιθυμούμε να μοιραστούμε. 
Όσο σημαντικό και σωστό κι αν είναι το δόγμα, δεν μπορεί να αντι-
καταστήσει τη ζωή που έχει μεταμορφωθεί από τη χάρη και έχει 
αλλάξει από την αγάπη. Η Ε. Χουάιτ το ξεκαθαρίζει με τη δήλωσή 
της: «Ο Σωτήρας ήξερε ότι κανένα επιχείρημα, όσο και λογικό, θα 
είχε την ικανότητα να μαλάξει τις σκληρές καρδιές ή να διαπεράσει 
τη σκληρή κρούστα της κοσμικότητας και του ατομικισμού. Ήξερε 
ότι οι μαθητές έπρεπε να λάβουν το ουράνιο εκείνο χάρισμα, ότι το 
ευαγγέλιο θα έφερνε αποτέλεσμα τότε μόνο όταν θα εξαγγέλονταν 
από καρδιές που θα είχαν θερμανθεί και χείλη που θα είχαν γίνει 
εύγλωττα από τη ζωντανή γνώση Εκείνου ο οποίος είναι η οδός και 
η αλήθεια και η ζωή.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 20. 
Στο βιβλίο Ζωή του Χριστού, προσθέτει, «Η θαυμαστή αγάπη του 
Χριστού θα απαλύνει και θα δαμάσει τις καρδιές, ενώ η απλή επα-
νάληψη των δογματικών διδασκαλιών δεν θα κατόρθωνε τίποτα.» 
σ. 795. 
Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η προσωπική μαρτυρία έχει 
να κάνει με την προσπάθειά μας να πείσουμε κάποιους για τις α-
λήθειες που ανακαλύψαμε στον Λόγο του Θεού. Αν και είναι σημα-
ντικό την κατάλληλη στιγμή να μοιραστούμε τις αλήθειες του Λόγου 
του Θεού, η προσωπική μας εμπειρία έχει να κάνει περισσότερο με 
την απελευθέρωσή μας από την ενοχή, την ειρήνη, το έλεος, τη 
συγχώρηση, τη δύναμη, την ελπίδα και τη χαρά που βρίσκουμε 
στο δώρο της αιώνιας ζωής που μας προσφέρει ο Ιησούς. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Γιατί η προσωπική μαρτυρία επηρεάζει τόσο έντονα τους άλ-

λους; Πώς σας έχουν επηρεάσει οι προσωπικές εμπειρίες άλ-
λων; 

2.  Γιατί είναι σημαντική η καθημερινή εμπειρία με τον Κύριο, όχι 
απλώς για τη μαρτυρία μας αλλά και για την προσωπική μας πί-
στη; 

3.  Φυσικά, μια δυνατή μαρτυρία μπορεί να είναι ένας αποτελεσμα-
τικός μάρτυρας. Την ίδια στιγμή, γιατί η ενάρετη ζωή αποτελεί 
σημαντικό μέρος της μαρτυρίας μας; 

4.  Μοιραστείτε με την ομάδα σας την προσωπική σας εμπειρία. 
Πείτε τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σας και τι σημαίνει αυτό για σας 
σήμερα. Τι διαφορά κάνει ο Ιησούς στη ζωή σας; 
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11 Ιουλίου – 17 Ιουλίου                               Σάββατο απόγευμα 
 

3. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και λέγει προς αυτούς, Έλθετε οπίσω μου, 
και θέλω σας κάμει αλιείς ανθρώπων.» Ματθαίον 4/δ’ 19  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μάρκ. 8/η’ 22-
26, Ιωάν. 4/δ’ 3-34, 1/α’ 40,41, Μάρκ. 12/ιβ’ 28-34, Λουκ. 23/κγ’ 
39-43, Πράξ. 8/η’ 26-38. 
 

Ο Ιησούς είναι ο ιδανικός στο να κερδίζει ψυχές. Παρατηρώντας 
τον τρόπο που εργαζόταν με τους ανθρώπους μπορούμε να μά-
θουμε πώς να οδηγήσουμε τους άλλους να γνωρίσουν την σωτη-
ρία διά μέσω του Ιησού Χριστού. Ταξιδεύοντας μαζί Του στους γε-
μάτους δρόμους της Ιερουσαλήμ, στα σκονισμένα μονοπάτια της 
Ιουδαίας και στους ανθισμένους λόφους της Γαλιλαίας, ανακαλύ-
πτουμε πώς φανέρωσε τις αρχές της βασιλείας στις ψυχές που 
αναζητούσε. Ο Ιησούς έβλεπε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες 
ως ψυχές που θα μπορούσε να κερδίσει για τη βασιλεία Του. Έ-
βλεπε τον καθένα με τα μάτια της Θεϊκής ευσπλαχνίας. Στον Πέτρο 
δεν είδε έναν παρορμητικό, τραχύ ψαρά, αλλά έναν δυνατό κήρυκα 
του ευαγγελίου. Στους αδερφούς Ιάκωβο και Ιωάννη δεν είδε το 
οξύθυμο πνεύμα τους, αλλά τον ενθουσιασμό με τον οποίο θα δια-
κήρυτταν τη χάρη Του. Είδε την βαθιά λαχτάρα για ειλικρινή αγάπη 
και αποδοχή στην καρδιά της Μαρίας της Μαγδαληνής, της Σαμα-
ρείτισσας, και της αιμορραγούσας γυναίκας. Δεν είδε τον Θωμά ως 
κάποιον που με κυνικό τρόπο θα αμφισβητούσε τα πάντα, αλλά ως 
κάποιον ειλικρινή αναζητητή. Άσχετα με το αν ήταν Ιουδαίοι ή Ε-
θνικοί, άνδρες ή γυναίκες, είτε επρόκειτο για τον ληστή στο σταυρό, 
είτε για τον εκατόνταρχο ή τον δαιμονισμένο, ο Ιησούς έβλεπε τις 
προοπτικές τους και τους κοίταζε με τα μάτια της σωτηρίας. 
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Κυριακή 12 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΓΓΙΓΜΑ 
Υπάρχει ένα θαύμα σε όλη την Αγία Γραφή που ο Ιησούς έκανε σε 
δύο φάσεις. Είναι η θεραπεία του τυφλού στην κολυμβήθρα της 
Βηθσαϊδά. Η ιστορία αυτή είναι διαχρονικά διδακτική για την εκ-
κλησία του Χριστού σήμερα. Απεικονίζει το σχέδιο του Θεού όπου 
κάθε πιστός χρησιμοποιείται για να φέρει κάποιον άλλον στον Ιη-
σού. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε, «Και έρχεται εις Βηθσαϊδάν, και 
φέρουσι προς αυτόν τυφλόν, και παρακαλούσιν αυτόν να εγγίση 
αυτόν» (Μάρκ. 8/η’ 22). Οι δύο λέξεις κλειδιά εδώ είναι, «φέρουσι» 
και «παρακαλούσιν». Ο τυφλός δεν ήρθε από μόνος του. Οι φίλοι 
του είδαν την ανάγκη του και τον έφεραν. Εκείνος μπορεί να μην 
είχε πολύ πίστη, εκείνοι όμως είχαν. Πίστευαν ότι ο Ιησούς μπο-
ρούσε να τον θεραπεύσει. Υπάρχουν 25 ξεχωριστά θαύματα θε-
ραπείας που έκανε ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη. Στα περισσότερα 
από τα μισά, ένας φίλος ή συγγενής φέρνει τον ασθενή στον Ιησού 
για θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι δεν θα πάνε ποτέ στον Ιησού εάν 
κάποιος πιστός δεν τους οδηγήσει σ’ Αυτόν. Ο δικός μας ρόλος 
είναι να τους οδηγήσουμε στον Ιησού και να τους «συστήσουμε». 
Η δεύτερη λέξη που αξίζει την προσοχή μας στο παραπάνω εδά-
φιο είναι, «παρακαλούσιν». Πρόκειται για ευγενική παράκληση και 
όχι απαίτηση. Οι φίλοι αυτού του άνδρα επικαλέστηκαν με ευγένεια 
τον Ιησού, με την πίστη ότι ήθελε και μπορούσε να τον βοηθήσει. 
Ο ίδιος μπορεί να μην είχε την πίστη ότι ο Ιησούς θα τον θεράπευε, 
αλλά οι φίλοι του την είχαν. Ορισμένες φορές χρειάζεται να φέρ-
νουμε ανθρώπους στον Ιησού με τα φτερά της δικής μας πίστης. 
Διαβάστε Μάρκ. 8/η’ 22-26. Γιατί η θεραπεία του τυφλού έγινε σε 
δύο φάσεις; Τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την 
ιστορία σήμερα ως μάρτυρες για τον Ιησού; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Υπάρχει πιθανότητα και εμείς να μη βλέπουμε τους ανθρώπους 
καθαρά; Μήπως και εμείς τους βλέπουμε σαν δέντρα που περπα-
τούν, ως ασαφείς σκιές αντί ως υποψήφιους για τη βασιλεία του 
Θεού; Γιατί κάποιες φορές δεν μπορούμε να δούμε τους ανθρώ-
πους καθαρά;  
ΣΚΕΨΗ: Πέρα από το προφανές δίδαγμα για το πώς ο Θεός μάς 
χρησιμοποιεί για να πλησιάσει τους ανθρώπους, τι άλλο μπορούμε 
να πάρουμε από αυτήν την ιστορία; Πώς, για παράδειγμα, το ιατρι-
κό με το πνευματικό κομμάτι, μπορούν να έχουν ρόλο στη θερα-
πεία και τη διακονία των πλανημένων; 



 22

Δευτέρα 13 Ιουλίου 
 

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 
Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές Του πώς να βλέπουν τους άλλους 
με τα μάτια του ουρανού, αφήνοντάς τους παράδειγμα. Ο τρόπος 
που έβλεπε τους άλλους ήταν ριζοσπαστικός. Δεν τους έβλεπε 
όπως ήταν, αλλά όπως μπορούσαν να εξελιχθούν. Σε όλες Του τις 
συναλλαγές με τους ανθρώπους, τους συμπεριφερόταν με αξιο-
πρέπεια και σεβασμό. Συχνά εξέπληττε τους μαθητές Του με τον 
τρόπο που συμπεριφερόταν στους άλλους. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της Σαμαρείτισσας. «Η εχθρότητα μεταξύ των 
Σαμαρειτών και των Ιουδαίων ξεκινούσε από πολύ παλιά. Σύμφω-
να με το Β’ Βασιλέων 17/ιζ’, οι Σαμαρείτες ήταν απόγονοι των κα-
τοίκων της Μεσοποταμίας που αναγκάστηκαν να μείνουν στη γη 
του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ, από τον βασιλιά της Ασσυρίας 
μετά την εξορία το 722 π.Χ. Είχαν συνδυάσει τη λατρεία του Ιεχω-
βά με τις ειδωλολατρικές συνήθειες.» The Archaelogical Study Bible, σ. 1727. 

Μαζί με τις ειδωλολατρικές συνήθειες θέσπισαν ένα άλλο ιερατείο 
και έναν άλλο ναό στο όρος Γαριζίν. Δεδομένου των θεολογικών 
διαφορών με τους Σαμαρείτες, οι μαθητές θα πρέπει να εξεπλάγη-
σαν όταν ο Ιησούς επέλεξε να πάνε στη Γαλιλαία μέσω της Σαμά-
ρειας. Ακόμη περισσότερο εξεπλάγησαν που ο Ιησούς δεν ενεπλά-
κη σε κάποια δημόσια θεολογική συζήτηση. Έκανε έκκληση απευ-
θείας στην επιθυμία της Σαμαρείτισσας για αποδοχή, αγάπη, και 
συγχώρηση. 
Διαβάστε Ιωάν. 4/δ’ 3-34. Πώς προσέγγισε ο Ιησούς τη Σαμαρεί-
τισσα; Ποια ήταν η ανταπόκριση της γυναίκας στο διάλογό της με 
τον Χριστό; Ποια ήταν η ανταπόκριση των μαθητών σ’ αυτήν την 
εμπειρία και πώς ο Ιησούς διεύρυνε το όραμά τους; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………… 
Το αιώνιο μάθημα που ο Ιησούς ήθελε να διδάξει στους μαθητές 
Του και στον καθένα από εμάς είναι αυτό: «Εκείνοι που έχουν το 
Πνεύμα του Χριστού θα βλέπουν όλους τους ανθρώπους με τα 
μάτια της Θεϊκής ευσπλαχνίας.» Ε. Χουάιτ, The Signs of the Times, 20 Ιουνίου 

1892. 

ΣΚΕΨΗ: Ποιους ανθρώπους έχετε την τάση να βλέπετε περιφρο-
νητικά λόγω της επιρροής της κοινωνίας και του πολιτισμού; Γιατί 
πρέπει να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας, και πώς μπορεί να έρθει 
αυτή η αλλαγή; 
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Τρίτη 14 Ιουλίου 
 

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ 
Κάποιος πολύ σωστά είπε, «Στη ζωή το μοναδικό μέρος για να 
ξεκινήσεις είναι από εκεί που είσαι, γιατί άλλο μέρος για να ξεκινή-
σεις δεν υπάρχει.» Ο Ιησούς τόνισε αυτήν την αρχή στις Πράξ. 1/α’ 
8 με την δήλωσή Του, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το 
Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν 
Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου 
της γης.» 
Το μήνυμα του Ιησού στους μαθητές Του ήταν πολύ ξεκάθαρο για 
να παρερμηνευθεί: Ξεκινήστε από εκεί που είστε. Δώστε τη μαρτυ-
ρία σας εκεί που ο Θεός σάς έχει τοποθετήσει. Αντί να ονειρεύεστε 
καλύτερες ευκαιρίες, ξεκινήστε με τον περίγυρό σας. Δείτε με τα 
μάτια του Θεού τις δυνατότητες κοντά σας! Δεν χρειάζεται να είστε 
οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι στον κόσμο, οι πιο εκλεπτυσμένοι, οι 
πιο χαρισματικοί. Όσο κι αν βοηθούν τα χαρίσματα, στο τέλος εκεί-
νο το οποίο χρειάζεστε είναι η αγάπη σας για τον Θεό και τους αν-
θρώπους. Εάν θέλετε να δώσετε την μαρτυρία σας, ο Θεός θα α-
νοίξει το δρόμο για να το κάνετε. 
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 40,41, 6/ς’ 5-11 και 12/ιβ’ 20-26. Τι μας λένε 
αυτά τα εδάφια για την πνευματική όραση του Ανδρέα και την 
προσέγγισή του στη μαρτυρία; 
…………………………………………………………………………….. 
Η εμπειρία του Ανδρέα ηχεί σε εμάς. Ξεκίνησε από την οικογένειά 
του. Αρχικά μίλησε για τον Χριστό στον αδερφό του τον Πέτρο. 
Έπειτα ανέπτυξε μία εγκάρδια σχέση με το αγόρι που έδωσε στον 
Ιησού την πρώτη ύλη για να κάνει το θαύμα, και τέλος χειρίστηκε 
σωστά την περίπτωση με τους Έλληνες. Από το να ανοίξει θεολο-
γική συζήτηση μαζί τους, αισθάνθηκε την ανάγκη τους και τους σύ-
στησε στον Ιησού. Για να σωθούν ψυχές πρέπει να χτιστούν θετι-
κές σχέσεις στοργής. Σκεφτείτε ανθρώπους στον περίγυρό σας οι 
οποίοι δεν γνωρίζουν για τον Ιησού. Βλέπουν σε εσάς κάποιον με 
ευσπλαχνία και στοργή; Βλέπουν σε εσάς την ειρήνη και το νόημα 
που αποζητούν; Διαφημίζεται το ευαγγέλιο με τη ζωή σας; Μιλώ-
ντας για τον Ιησού δημιουργούμε φιλίες για τον Θεό. Γίνονται φίλοι 
Χριστιανών, και στη συνέχεια, καθώς μοιραζόμαστε το μήνυμα της 
Βιβλικής αλήθειας, μπορεί να γίνουν Χριστιανοί Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο να οδηγήσουμε τους 
συγγενείς και την οικογένειά μας στον Χριστό; Είχατε θετικές ε-
μπειρίες μαρτυρίας σε συγγενείς ή στενούς φίλους; Μοιραστείτε τις 
εμπειρίες σας. 
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Τετάρτη 15 Ιουλίου 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
Ο Ιησούς ήταν αυθεντία στο να αντιμετωπίζει δύσκολους ανθρώ-
πους. Τόσο στα λόγια Του όσο και στα έργα Του, έδειχνε δεκτικός. 
Άκουγε με ευαισθησία τις έγνοιες τους, έκανε ερωτήσεις, και σταδι-
ακά αποκάλυπτε τις Θεϊκές αλήθειες. Αναγνώριζε την εσωτερική 
επιθυμία στις πιο σκληρές καρδιές και έβλεπε προοπτική στους 
χειρότερους αμαρτωλούς. Για τον Ιησού, κανείς δεν αποκλειόταν 
από το ευαγγέλιο. Πίστευε πραγματικά ότι, «Κανείς δεν έχει πέσει 
τόσο χαμηλά, κανείς δεν έχει εξαχρειωθεί σε σημείο που να μην 
μπορεί να τον απελευθερώσει ο Χριστός.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 226. Ο Ιη-
σούς κοίταζε τους ανθρώπους διαφορετικά σε σχέση με όλους ε-
μάς. Έβλεπε στον καθένα την αντανάκλαση της δόξας της αρχικής 
Δημιουργίας. Τους έκανε να σκεφτούν το ενδεχόμενο του τι θα 
μπορούσαν να γίνουν, και πολλοί πραγματοποίησαν τις προσδοκί-
ες Του για τη ζωή τους.  
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’18,19, Μάρκ. 12/ιβ’ 28-34 και Λουκ. 23/κγ’ 39-
43. Τι ομοιότητες βρίσκετε στις εκκλήσεις του Χριστού στον Πέτρο 
και στον Ιωάννη, στον Γραμματέα, και στον ληστή; Μελετήστε την 
προσέγγιση του Χριστού. Τι είναι αυτό που για σας ξεχωρίζει; 
…………………………………………………………………………….. 
Όπου πήγαινε ο Ιησούς έβλεπε πνευματικές πιθανότητες - υπο-
ψήφιους για τη βασιλεία του Θεού στις πιο απίθανες καταστάσεις. 
Αποκαλούμε την ικανότητα αυτή «μάτια για την ανάπτυξη της εκ-
κλησίας». Εκείνος που έχει αυτήν την ικανότητα, στην πραγματικό-
τητα βλέπει τους ανθρώπους όπως ο Ιησούς, ως ψυχές που μπο-
ρούν να βρεθούν στη βασιλεία του Θεού. Αυτό φυσικά περιλαμβά-
νει και τα «αυτιά για την ανάπτυξη της εκκλησίας» που τα έχει ό-
ποιος ακούει τις ανεκδήλωτες ανάγκες των ανθρώπων γύρω του. 
Ακούει την επιθυμία της καρδιάς τους για κάτι που δεν έχουν, και 
ας μην το έχουν εκφράσει. Ζητήστε από τον Κύριο να σας ευαισθη-
τοποιήσει στην υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή των άλ-
λων. Προσευχηθείτε ο Θεός να σας δώσει το δεύτερο άγγιγμα και 
να ανοίξει τα μάτια σας στις πνευματικές ευκαιρίες που σας φέρνει 
καθημερινά για να μοιραστείτε την πίστη σας με άλλους. Ζητήστε 
από τον Θεό μάτια για να βλέπετε και καρδιά ευαίσθητη στο να 
ακούει, καθώς και να αποκτήσετε την προθυμία να μιλήσετε για τον 
Χριστό που ξέρετε και αγαπάτε. Έτσι, θα ξεκινήσετε ένα συναρπα-
στικό ταξίδι και η ζωή σας θα αποκτήσει εντελώς διαφορετικό νόη-
μα. Θα έχετε μία αίσθηση ικανοποίησης και χαράς που δεν είχατε 
ποτέ. Μόνο εκείνοι που εργάζονται για τις ψυχές ξέρουν την ικανο-
ποίηση που μπορεί να φέρει αυτό το έργο. 
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Πέμπτη 16 Ιουλίου 
 

ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΘΕΟΣΤΑΛΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Το βιβλίο των Πράξεων είναι γεμάτο με ιστορίες για το πώς οι α-
πόστολοι άδραξαν τις θεόσταλτες ευκαιρίες για να προάγουν την 
βασιλεία του Θεού. Από την αρχή μέχρι το τέλος του βιβλίου  δια-
βάζουμε συναρπαστικές ιστορίες της πρώτης εκκλησίας και της 
ανάπτυξής της, παρά τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις που είχε 
εσωτερικά και εξωτερικά. Στη Β’ Κορ. 2/β’ 12,13, για παράδειγμα, ο 
απ. Παύλος αναφέρεται στην εμπειρία του στην Τρωάδα, «Ότε δε 
ήλθον εις την Τρωάδα διά να κηρύξω το ευαγγέλιον του Χριστού, 
και ηνοίχθη εις εμέ θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεσιν εις το πνεύ-
μα μου, διότι δεν εύρον Τίτον τον αδελφόν μου, αλλ’ αποχαιρετή-
σας αυτούς εξήλθον εις Μακεδονίαν.» Ο Θεός με θαυματουργικό 
τρόπο άνοιξε μία πόρτα στον Παύλο για να κηρύξει το ευαγγέλιο 
στην Ευρώπη, ο οποίος ήξερε πως οι πόρτες που ανοίγει σήμερα 
ο Θεός, αύριο μπορεί να κλείσουν. Έτσι, άρπαξε την ευκαιρία και 
βλέποντας τις δυνατότητες έπλευσε αμέσως για την Μακεδονία. Ο 
Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεός της ανοικτής πόρτας – ο 
Θεός που μας δίνει ευκαιρίες για να μοιραστούμε την πίστη μας. 
Στο βιβλίο των Πράξεων βλέπουμε τον Θεό να εργάζεται. Υπάρ-
χουν ανοικτές πόρτες στις πόλεις, στις περιφέρειες, στις επαρχίες, 
και πάνω από όλα στις καρδιές των ανθρώπων. 
Διαβάστε Πράξ. 8/η’ 26-38. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για 
τον Φίλιππο και το πόσο ανοικτός ήταν στην καθοδήγηση του 
Θεού; Πώς ανταποκρίθηκε στις Θεϊκές ευκαιρίες;  
……………………………………………………………………………. 
«Ένας άγγελος οδήγησε τον Φίλιππο σε κάποιον που αναζητούσε 
το φως και που ήταν έτοιμος να δεχθεί το ευαγγέλιο. Άγγελοι θα 
καθοδηγήσουν και σήμερα τα βήματα των εργατών εκείνων οι ο-
ποίοι επιτρέπουν στο Άγιο Πνεύμα να καθαγιάσει τη γλώσσα τους 
και να εξαγνίσει τις καρδιές τους. Ο άγγελος που είχε σταλεί στο 
Φίλιππο μπορούσε ο ίδιος να κάνει το έργο για τον Αιθίοπα. Ο 
Θεός όμως δεν εργάζεται μ’ αυτόν τον τρόπο. Το σχέδιό Του είναι 
οι άνθρωποι να εργάζονται για τους συνανθρώπους τους.» Ε. Χουάιτ, 

Π.Α. σ. 93. 

Εάν έχουμε αυτιά για να ακούμε και μάτια για να βλέπουμε, και 
εμείς θα οδηγηθούμε από αγγέλους για να προσεγγίσουμε με τις 
αλήθειες της βασιλείας, τους αναζητητές της αλήθειας. 
ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε τον κεντρικό ρόλο που έχουν τα Γραπτά σ’ αυ-
τήν την ιστορία. Επίσης, δείτε πόσο σημαντικό ήταν σ’ αυτή τη φά-
ση τα Γραπτά να ερμηνευθούν από κάποιον που τα ήξερε. Τι μπο-
ρούμε να διδαχτούμε από αυτήν την ιστορία; 
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Παρασκευή 17 Ιουλίου             Δύση ηλίου: 20:45’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 88-95. 
Γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν ό,τι έχει να κάνει με 
την αιωνιότητα. Όπως ο Ιησούς αναφέρει, «Ο μεν θερισμός πολύς, 
οι δε εργάται ολίγοι» (Ματθ. 9/θ’ 37). Το πρόβλημα δεν ήταν με τον 
θερισμό. Με τα θεϊκά χρισμένα μάτια, ο Ιησούς είδε έναν άφθονο 
θερισμό τι στιγμή που οι μαθητές Του έβλεπαν ακριβώς το αντίθε-
το. Ποια ήταν η λύση του Χριστού; «Παρακαλέσατε λοιπόν τον κύ-
ριον του θερισμού, διά να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυ-
τού» (Ματθ. 9/θ’ 38). Η λύση είναι να προσευχηθείτε ο Κύριος να 
σας στείλει στον θερισμό Του. 
Γιατί να μην κάνετε αυτήν την προσευχή; «Κύριε, προθυμοποιού-
μαι να με χρησιμοποιήσεις για την προαγωγή της βασιλείας σου. 
Άνοιξέ μου τα μάτια να δω τις ευκαιρίες που καθημερινά μου δίνεις. 
Δείξε μου πώς να είμαι ευαίσθητος με τους συνανθρώπους μου. 
Βοήθησέ με να λέω λόγια ελπίδας και ενθάρρυνσης και να μοιρά-
ζομαι την αγάπη και την αλήθεια με εκείνους που έρχομαι κάθε 
μέρα σε επαφή.» Εάν κάνετε αυτήν την προσευχή καθημερινά, ο 
Θεός θα κάνει σπουδαία πράγματα στη ζωή σας. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Δεν είναι πάντα εύκολο να οδηγείς ψυχές στον Ιησού. Είναι 
αλήθεια ότι μόνο ο Θεός μπορεί να αλλάξει την καρδιά των αν-
θρώπων, αλλά μέσα στη σοφία Του μας επέλεξε να είμαστε μέρος 
αυτής της διαδικασίας. Το να εργαστείς ακόμη και για μία ψυχή 
χρειάζεται χρόνος, προσπάθεια, υπομονή, και αγάπη που πηγάζει 
από ψηλά. Τι επιλογές μπορείτε να κάνετε που θα σας βοηθήσουν 
να απαρνηθείτε τον εαυτό σας για να γίνετε αποτελεσματικοί μάρ-
τυρες για τον Χριστό; 
2.  Υπάρχουν άτομα που έρχεστε σε επαφή και δεν γνωρίζουν τον 
Κύριο; Τι έχετε κάνει, τι κάνετε, ή τι πρέπει να κάνετε για να δώσετε 
την μαρτυρία σας σ’ αυτούς; 
3.  Σκεφτείτε τον Σαύλο της Ταρσώ. Εδώ έχουμε κάποιον που δεν 
θα μπορούσε εύκολα κανείς να φανταστεί ότι θα προσηλυτιστεί. 
Και παρόλα αυτά ξέρουμε τι συνέβη. Γιατί δεν πρέπει να βιαζόμα-
στε να κρίνουμε τους άλλους από αυτό που δείχνουν; 
4.  Έχοντας κατά νου την ιστορία του Σαύλου, τι κάνουμε με εδά-
φια όπως το Ματθ. 7/ζ’ 6, «Μη δώσητε το άγιον εις τους κύνας, 
μηδέ ρίψητε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε 
καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών, και στραφέντες σας 
διασχίσωσιν»;
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18 Ιουλίου – 24 Ιουλίου                               Σάββατο απόγευμα 
 

4. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: 
ΜΕΣΟΛΑΒΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά 
σας, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε.» Ιακώβου 5/ε’ 
16. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αποκ. 12/ιβ’ 7-9, 
Εφεσ. 6/ς’ 12, Εβρ. 7/ζ’ 25, Εφεσ. 1/α’ 15-21, Δαν. 10/ι’ 10-14, Α’ 
Ιωάν. 5/ε’ 14-16. 
 
Τα μέλη της πρώτης εκκλησίας ένιωθαν την ανάγκη για προσευχή. 
«Μετά δε την δέησιν αυτών εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμέ-
νοι, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ελάλουν τον 
λόγον του Θεού μετά παρρησίας» (Πράξ. 4/δ’ 31). Προσέξτε πως 
οι μαθητές πρώτα προσευχήθηκαν, έπειτα πληρώθηκαν με Άγιο 
Πνεύμα, και στη συνέχεια κήρυξαν τον Λόγο του Θεού με τόλμη και 
θάρρος. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της προσευχής, της πλήρω-
σης με Άγιο Πνεύμα, και της έντονης διακήρυξης του Λόγου του 
Θεού. Οι μαθητές, «δεν ζητούσαν την ευλογία απλώς για τον εαυτό 
τους. Τους πίεζε το βάρος της σωτηρίας των ψυχών. Αναγνώριζαν 
ότι το ευαγγέλιο έπρεπε να διαδοθεί στον κόσμο και ζητούσαν τη 
δύναμη που ο Χριστός τους είχε υποσχεθεί.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 26. 
Όταν αναζητούμε τον Θεό και μεσολαβούμε για τους άλλους, Εκεί-
νος εργάζεται στην καρδιά μας για να μας ελκύσει κοντά Του και να 
μας δώσει την Θεϊκή σοφία να τους προσεγγίσουμε για τη βασιλεία 
Του (Ιακ. 1/α’ 5). Επιπλέον, εργάζεται με έντονο τρόπο στη ζωή 
τους, με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να δούμε ή να κατα-
νοήσουμε πλήρως, για να τους ελκύσει κοντά Του (Α’ Ιωάν. 5/ε’ 14-
17). 
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Κυριακή 19 Ιουλίου 
 

Η ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ 
Συγκρίνετε Αποκ. 12/ιβ’ 7-9, Εφεσ. 6/ς’ 12 και Β’ Κορ. 10/ι’ 4. Πώς 
αυτές οι περικοπές επηρεάζουν την κατανόησή μας για την μεσο-
λαβητική προσευχή; 
…………………………………………………………………………….. 
Η Αγία Γραφή σηκώνει το πέπλο μεταξύ του ορατού κόσμου και 
του αόρατου. Υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ του καλού και του κα-
κού, μεταξύ των δυνάμεων της δικαιοσύνης και του σκότους, μετα-
ξύ του Χριστού και του Σατανά. Σ’ αυτήν την υπερκόσμια διαμάχη, 
ο Θεός σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Ποτέ δεν θα χειραγωγή-
σει τη θέληση, ούτε θα αναγκάσει τη συνείδηση. Στέλνει το Άγιο 
Πνεύμα για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη Θεϊκή αλήθεια (Ιωάν. 
16/ις’ 7,8). Ουράνιοι άγγελοι μπαίνουν στη μάχη για να επηρεά-
σουν τους ανθρώπους για την αιωνιότητα (Εβρ. 1/α’ 14). Ο Θεός 
επίσης δημιουργεί καταστάσεις στη ζωή των ανθρώπων για να 
τους οδηγήσει κοντά Του. Ο Θεός ποτέ δεν θα εξαναγκάσει τη συ-
νείδηση. Η βία είναι αντίθετη ως προς τη βασιλεία Του. Ο εξανα-
γκασμός είναι κάτι ξένο στην αρχή της αγάπης που είναι η βάση 
της διακυβέρνησής Του. Εδώ η προσευχή έχει σημαντικό ρόλο. 
Παρότι ο Θεός κάνει ό,τι μπορεί για να προσεγγίσει τους ανθρώ-
πους πριν ακόμη εμείς προσευχηθούμε, οι προσευχές μας απε-
λευθερώνουν την ισχυρή δύναμη του Θεού. Σέβεται την ελευθερία 
της επιλογής μας καθώς προσευχόμαστε για τους άλλους, και η 
προσευχή μας Του δίνει την ευκαιρία να κάνει ακόμη περισσότερα, 
υπό το φως της διαμάχης μεταξύ του καλού και του κακού, από ό,τι 
εάν δεν προσευχόμασταν. Σκεφτείτε προσεκτικά την παρακάτω 
δήλωση, «Αποτελεί μέρος του σχεδίου του Θεού να μας χαρίζει 
σαν απάντηση της πιστής προσευχής αυτό που δεν θα μας παρα-
χωρούσε αν δεν το ζητούσαμε με προσευχή.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 627. 

Στη Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ του καλού και του κακού, η προσευχή 
κάνει τη διαφορά. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον που δεν γνω-
ρίζει τον Χριστό, ανοίγουμε τα κανάλια των Θεϊκών ευλογιών να 
ρεύσουν στη ζωή του. Ο Θεός τιμά την επιλογή μας να προσευχη-
θούμε για εκείνους και εργάζεται ακόμη πιο έντονα στη ζωή τους. 
Όσον αφορά το θέμα της μεσολαβητικής προσευχής, πρέπει με 
ταπεινοφροσύνη να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να κατα-
νοήσουμε πλήρως το έργο του Θεού, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας 
κρατήσει μακριά από τις ευλογίες που φέρνει η προσευχή σε εμάς 
και στους άλλους.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο Θεός εργάζεται πιο έντονα όταν προσευχόμαστε 
από ό,τι όταν αμελούμε την προσευχή; Ακόμη κι αν δεν καταλαβαί-
νουμε ακριβώς το πώς λειτουργεί, γιατί η προτροπή της Αγίας 
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Γραφής να προσευχόμαστε για τους άλλους, μας ωθεί να το κά-
νουμε; 
 
Δευτέρα 20 Ιουλίου 
 

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
Διαβάστε Λουκ. 3/γ’ 21, 5/ε’ 16 και 9/θ’ 18. Τι μας λένε αυτά τα ε-
δάφια για τη σχέση που υπήρχε μεταξύ της ζωής προσευχής του 
Ιησού και της αποτελεσματικότητάς Του στη διακονία; 
………..…………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς συνεχώς βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Πατέρα Του. 
Στη βάπτισή Του όταν ξεκίνησε η Μεσσιανική Του διακονία, προ-
σευχήθηκε για Θεϊκή δύναμη προκειμένου να εκπληρώσει τον 
σκοπό του ουρανού. Το Άγιο Πνεύμα Τον ενδυνάμωσε για να κάνει 
το θέλημα του Πατέρα και να εκπληρώσει το σχέδιο. Είτε στον 
πολλαπλασιασμό της τροφής με τους πεντακισχίλιους, είτε στη 
θεραπεία του λεπρού ή στην απελευθέρωση των δαιμονιζόμενων, 
ο Ιησούς αναγνώριζε ότι στη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού, 
η προσευχή είναι ένα ισχυρό όπλο για να νικηθούν οι δυνάμεις της 
κολάσεως. Η προσευχή είναι ο τρόπος που δόθηκε από τον ουρα-
νό για να συνδυαστεί η αδυναμία μας με την άπειρη δύναμη του 
Θεού. Μέσω της προσευχής εξυψωνόμαστε στον Θεό, ο Οποίος 
μπορεί να αγγίξει την καρδιά εκείνων για τους οποίους προσευχό-
μαστε. 
Διαβάστε Λουκ. 22/κβ’ 31-34 και Εβρ. 7/ζ’ 25. Τι διαβεβαίωση έ-
δωσε ο Ιησούς στον Πέτρο που θα τον προετοίμαζε για τους πει-
ρασμούς που θα αντιμετώπιζε στο άμεσο μέλλον; Τι διαβεβαίωση 
δίνει στον καθένα από εμάς για τους πειρασμούς που αντιμετωπί-
ζουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
Αποτελεσματικοί εργάτες του ευαγγελίου, είναι οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες της προσευχής. Ο Ιησούς προσευχήθηκε για τον Πέτρο ο-
νομαστικά. Διαβεβαίωσε τον Πέτρο ότι την ώρα του μεγαλύτερου 
πειρασμού, Αυτός θα προσευχόταν για εκείνον. Ο Σατανάς μπο-
ρούσε να καταλάβει την προοπτική που είχε ο Πέτρος να προάγει 
τη βασιλεία του Θεού. Έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει τη 
θετική επιρροή του Πέτρου στην Χριστιανική εκκλησία. Παρά τους 
πειρασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ο Ιησούς προσευ-
χήθηκε για τον Πέτρο και οι προσευχές Του απαντήθηκαν. Πόσο 
συναρπαστικό να γνωρίζουμε ότι ο Σωτήρας προσεύχεται και για 
εμάς. Μας προσκαλεί να ενωθούμε μαζί Του στο έργο της διαμε-
σολαβητικής προσευχής και να φέρουμε και άλλους ανθρώπους 
ονομαστικά ενώπιον του θρόνου Του. Η επιμονή στην προσευχή, 
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μας βοηθάει να καταλάβουμε την ολοκληρωτική εξάρτησή μας 
στον Θεό για την προσέγγιση εκείνων για τους οποίους προσευχό-
μαστε.  
ΣΚΕΨΗ: Για ποιον προσεύχεστε; Γιατί είναι σημαντικό ποτέ να μην 
τα παρατήσετε, όσο δύσκολα κι αν δείχνουν τα πράγματα; 
 
Τρίτη 21 Ιουλίου 
 

ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
Η διαμεσολαβητική προσευχή είναι κάτι που το συναντάμε στην 
Αγία Γραφή. Ο Παύλος προσευχόταν για τους πιστούς στις εκκλη-
σίες που είχε ανοίξει κατά την ευαγγελική του διακονία. Πίστευε 
πως με τις προσευχές του θα συνέβαινε κάτι που διαφορετικά δεν 
θα γινόταν. Αν και ήταν μακριά από εκείνους που αγαπούσε, κατά-
λαβε πως μπορούσαν να είναι μαζί καθώς προσεύχονταν ο ένας 
για τον άλλον.  
Διαβάστε Εφεσ. 1/α’15-21. Καταγράψτε τις διαφορετικές αιτήσεις 
που έκανε ο Παύλος στον Θεό για τους Εφέσιους. Τι ζήτησε συ-
γκεκριμένα από τον Κύριο να τους δώσει; 
……………………………………………………………………………. 
Η προσευχή του Παύλου για τους Εφέσιους είναι αξιόλογη. Προ-
σευχήθηκε ο Θεός να τους δώσει σοφία και πνευματική διάκριση, 
να φωτίσει το νου τους με τη Θεϊκή αλήθεια και να τους δώσει την 
ελπίδα για αιώνια ζωή. Επίσης, προσευχήθηκε να νιώσουν το έ-
ντονο έργο που κάνει η δύναμη του Θεού στη ζωή τους. Ο Θεός 
είναι τόσο ισχυρός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, ένα 
γεγονός που θέτει το θεμέλιο της ελπίδας τους για αιώνια ζωή μαζί 
Του. Η προσευχή του ολοκληρώνεται θυμίζοντάς τους τον πλούτο 
της δόξας και την κληρονομιά Του. Οι Εφέσιοι θα πρέπει να εν-
θαρρύνθηκαν ιδιαίτερα όταν έμαθαν πως ο Παύλος προσευχόταν 
για εκείνους, και κυρίως όταν έμαθαν τι ακριβώς προσευχόταν γι’ 
αυτούς.  
Διαβάστε Φιλιπ. 1/α’ 3-11 και προσέξτε τον τόνο της προσευχής 
του Παύλου. Εάν ήσασταν μέλος της εκκλησίας των Φιλίππων και 
λαμβάνατε αυτήν την επιστολή από τον Παύλο όπου αναφέρεται η 
προσευχή του για εσάς, πώς θα αισθανόσασταν και γιατί; Τι υπο-
σχέσεις βρίσκουμε στα λόγια του και τι νουθεσίες; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά είναι κάποια από τα πιο ενθαρρυντικά λόγια της Αγίας Γρα-
φής, γεμάτα υποσχέσεις αλλά και προτροπές να γεμίσουμε με την 
αγάπη, τη γνώση και τη διάκριση που έρχονται όταν γνωρίζουμε 
τον Ιησού και γινόμαστε ό,τι ο Θεός θέλει να είμαστε. 
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Τετάρτη 22 Ιουλίου 
 

ΑΟΡΑΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
Η διαμεσολαβητική προσευχή είναι ένα δυνατό όπλο στη μάχη με-
ταξύ του καλού και του κακού, που αλλιώς αποκαλούμε «Μεγάλη 
Διαμάχη». Μία από τις πιο ξεκάθαρες εκδηλώσεις αυτής της μάχης 
βρίσκεται στο Δαν. 10/ι’. Ο Ιερεμίας είχε αναφέρει ότι οι Ιουδαίοι θα 
παρέμεναν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα για εβδομήντα χρόνια. Προς 
το τέλος της ζωής του Δανιήλ, η προφητική περίοδος της Ιουδαϊκής 
αιχμαλωσίας έφτανε στο τέλος της. Ο Δανιήλ ανησυχούσε. Δεν 
υπήρχε κάτι που να δείχνει στην εκπλήρωση των λόγων του Ιερε-
μία. Ο λαός του εξακολουθούσε να είναι αιχμάλωτος. Η Βαβυλώνα 
είχε πέσει από τους Μήδους και τους Πέρσες, ο λαός ωστόσο πα-
ρέμενε αιχμάλωτος. Ο Δανιήλ νήστευε και προσευχόταν για τρεις 
εβδομάδες. Με ειλικρίνεια μεσολαβούσε για το λαό του. Μετά τις 
τρεις εβδομάδες, ένα ένδοξο αγγελικό ον εμφανίστηκε μπροστά 
του.  
Διαβάστε Δαν. 10/ι’ 10-14. Πότε εισακούστηκαν οι προσευχές του 
Δανιήλ και τι ήταν εκείνο που προσωρινά τις εμπόδιζε; 
…..………………………………………………………………………… 
Εδώ έχουμε μία εκπληκτική περικοπή. Για να την κατανοήσουμε 
πλήρως πρέπει να ταυτοποιήσουμε τους εμπλεκόμενους χαρακτή-
ρες. Ποιος είναι ο άρχων της Περσίας; Σίγουρα όχι ο Κύρος που 
ήταν ο βασιλιάς της Περσικής αυτοκρατορίας. Πολύ πιθανόν η έκ-
φραση αυτή, «ο άρχων της βασιλείας της Περσίας» να εκπροσωπεί 
τον Σατανά. Ο Ιησούς τον αποκάλεσε, «ο άρχων του κόσμου τού-
του» (Ιωάν. 12/ιβ’ 31, 14/ιδ’ 30). Ο Παύλος τον αποκάλεσε, «άρχο-
ντα της εξουσίας του αέρος» (Εφεσ. 2/β’ 2). Εάν ο πρίγκιπας της 
Περσίας είναι ο Σατανάς, τότε ποιος είναι ο Μιχαήλ; Το όνομα Μι-
χαήλ συναντάται πέντε φορές στην Αγία Γραφή (Αποκ. 12/ιβ’ 7, 
Ιούδα 9, Δαν. 10/ι’13,21 και 12/ιβ’ 1). Με μία προσεκτική μελέτη 
των περικοπών αυτών φαίνεται πως Μιχαήλ (όπου Μιχαήλ σημαί-
νει, «Εκείνος που είναι όμοιος του Θεού») είναι μία ακόμη ονομα-
σία που δίνεται στον Ιησού ως Αρχηγός των αγγέλων στη μάχη με 
τον Σατανά. Ο Χριστός είναι ο αιώνιος, αυθύπαρκτος, παντοδύνα-
μος, Υιός του Θεού. Μία από τις αποστολές Του ως Αρχηγός των 
αγγέλων είναι να νικήσει και να εξολοθρεύσει τον Σατανά. Στο Δαν. 
10/ι’ τραβιέται η κουρτίνα και βλέπουμε τη μάχη μεταξύ του καλού 
και του κακού. Καθώς ο Δανιήλ προσεύχεται, ο Μιχαήλ, ο παντο-
δύναμος Ιησούς, έρχεται από τον ουρανό για να νικήσει τις δυνά-
μεις της κολάσεως. Παρότι δεν μπορούμε να το δούμε, ο Ιησούς 
εργάζεται για να απαντηθούν οι προσευχές μας. Είναι ένας ισχυ-
ρός Σωτήρας. Καμία προσευχή μας δεν περνάει απαρατήρητη.  
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ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπεται τη Μεγάλη Διαμάχη στη ζωή σας; Τι σας 
δείχνει η πραγματικότητα αυτής της διαμάχης για τις επιλογές που 
πρέπει να κάνετε; 
 
Πέμπτη 23 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
Στην Αγία Γραφή δίνεται έμφαση στο να εξειδικευθούμε στην προ-
σευχή. Η προσευχή δεν είναι μία απροσδιόριστη επιθυμία της ψυ-
χής. Μέσω της προσευχής φέρνουμε στον Θεό συγκεκριμένες αι-
τήσεις. Ο Ιησούς προσευχήθηκε συγκεκριμένα για τους μαθητές 
Του. Το ίδιο έκανε και ο απ. Παύλος για τους Εφέσιους, τους Φι-
λιππησίους, και τους Κολοσαείς Χριστιανούς. Προσευχήθηκε για 
τους νεαρούς συνεργάτες του όπως τον Τιμόθεο, τον Τίτο και τον 
Ιωάννη Μάρκο.  
Διαβάστε Α’ Σαμ. 12/ιβ’22-24 και Ιώβ 16/ις’21. Τι κοινό έχουν αυτές 
οι δύο περικοπές; Τι μας λένε για τη διαμεσολαβητική προσευχή; 
……………………………………………………………………………. 
Τόσο ο Σαμουήλ όσο και ο Ιώβ τονίζουν την ανάγκη για ειλικρινή, 
εγκάρδια, συγκεκριμένη διαμεσολάβηση. Τα λόγια του Σαμουήλ 
είναι αρκετά δυνατά. Αναφωνεί, «εις εμέ δε, μη γένοιτο να αμαρτή-
σω εις τον Κύριον, ώστε να παύσω από του να δέωμαι υπέρ υ-
μών!» (Α’ Σαμ. 12/ιβ’ 23). Μπορούμε σχεδόν να ακούσουμε την 
ηχώ των λόγων του Σαμουήλ στην προσευχή του Ιώβ, «Να ήτο 
δυνατόν να διαδικάζηται τις προς τον Θεόν, ως άνθρωπος προς 
τον πλησίον αυτού!» (Ιώβ 16/ις’ 21). Είναι δικό μας έργο να ικετεύ-
ουμε στον Θεό για άνδρες και γυναίκες που δεν γνωρίζουν τον 
Χριστό.  
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 5/ε’ 14-16. Τι γίνεται όταν μεσολαβούμε για άλ-
λους; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν προσευχόμαστε για άλλους γινόμαστε το κανάλι για τις ευλο-
γίες του Θεού σ’ αυτούς. Μέσα από εμάς, ρέει σε αυτούς ποταμός 
νερού ζωής από τον ουράνιο θρόνο. Τα στρατεύματα του Σατανά 
τρέμουν στο άκουσμα μιας ειλικρινούς διαμεσολάβησης. Η Ε. Χου-
άιτ περιγράφει τη δύναμη της προσευχής μ’ αυτά τα σημαντικά λό-
για: «Ο Σατανάς δεν μπορεί να αντέξει την έκκληση στον ισχυρό 
αντίπαλό του, γιατί φοβάται και τρέμει μπροστά στη δύναμη και στη 
δόξα Του. Στο άκουσμα της ειλικρινούς προσευχής, όλα τα στρα-
τεύματα του Σατανά τρέμουν.» Testimonies for the Church, τομ. 1, σ. 346. Η 
προσευχή μάς συνδέει με την Πηγή της Θεϊκής δύναμης στη μάχη 
για τις ψυχές των πλανημένων ανθρώπων. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 18/ιη’ 18,19. Τι σχέση έχει αυτό το κείμε-
νο με την μεσολαβητική προσευχή, και πώς μας ενθαρρύνει να 
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προσευχόμαστε με άλλους για τη σωτηρία εκείνων που δεν γνωρί-
ζουν τον Κύριο; 
 

Παρασκευή 24 Ιουλίου                      Δύση ηλίου: 20:40’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 87-98. 
Όταν προσευχόμαστε για άλλους, ο Θεός τιμά την αφοσίωσή μας 
σ’ Αυτόν και την εξάρτησή μας στη δύναμή Του προσφέροντας 
όλες τις πηγές του ουρανού για τη μεταμόρφωση της ζωής των 
ανθρώπων. Καθώς οι προσευχές μας ανεβαίνουν στον θρόνο Του, 
οι άγγελοι δραστηριοποιούνται κατά την εντολή Του. «Οι άγγελοι 
περιμένουν στον θρόνο για να υπακούσουν στην εντολή του Ιησού 
Χριστού να απαντήσουν στην κάθε προσευχή που με ειλικρίνεια 
και ζωντανή πίστη απευθύνεται σ’ Εκείνον.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, 

βιβλίο 2, σ. 377. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι καμία προσευχή δεν χάνεται, 
καμία δεν ξεχνιέται από τον Θεό. Καταχωρούνται στον ουρανό για 
να απαντηθούν στον κατάλληλο χρόνο και τόπο όπως Εκείνος 
γνωρίζει καλύτερα. «Η προσευχή που γίνεται με πίστη, ποτέ δεν 
χάνεται. Ωστόσο, είναι αλαζονικό από μέρους μας να νομίζουμε ότι 
κάθε φορά θα απαντιέται όπως θέλουμε.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the 

Church, τομ. 1, σ. 231.  
Πόση ενθάρρυνση μας δίνεται καθώς μεσολαβούμε για τους συζύ-
γους μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συ-
νεργάτες μας που δεν γνωρίζουν τον Χριστό! Καμία ειλικρινής 
προσευχή δεν χάνεται. Μπορεί να μη δούμε πάντοτε άμεσες απα-
ντήσεις γι’ αυτά που προσευχόμαστε, ο Θεός όμως εργάζεται στην 
καρδιά τους με τρόπους που θα μάθουμε στην αιωνιότητα.  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Διαβάστε Φιλιπ. 1/α’ 19, Κολ. 4/δ’ 2,3, και Β’ Θεσ. 3/γ’ 1,2. Ποια 
ασφάλεια ένιωθε ο Παύλος κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, 
λόγω των προσευχών των Φιλιππησίων; Τι ζήτησε από τους Θεσ-
σαλονικείς και Κολοσαείς πιστούς να προσευχηθούν; Τι σχέση έ-
χουν αυτές οι διαμεσολαβητικές προσευχές με τις εκκλήσεις για τη 
σωτηρία ψυχών; 
2.  Πώς η επίγνωση για τη Μεγάλη Διαμάχη σάς βοηθά να συνει-
δητοποιήσετε την μεγάλη ανάγκη για προσευχή; Είναι αλήθεια πως 
ο Ιησούς νίκησε τον πόλεμο. Γιατί όμως είναι σημαντικό να προ-
σευχόμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνουμε 
πιστοί σ’ Αυτόν καθώς εργαζόμαστε για την σωτηρία των άλλων; 
3.  Πώς μπορούμε να έχουμε μία αποτελεσματικότερη πορεία δια-
μεσολαβητικής προσευχής; Συνήθως τι δικαιολογίες λέτε (εάν λέ-
τε), για να μην προσεύχεστε για κάποιους που το χρειάζονται; 
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25 Ιουλίου – 31 Ιουλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

5. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Μετά δε την δέησιν αυτών εσείσθη ο τόπος 
όπου ήσαν συνηγμένοι, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγί-
ου, και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας.» Πράξεις 
4/δ’31.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωάν. 15/ιε’ 
26,27, Πράξ. 2/β’ 41,42, 8/η’ 4, Εβρ. 4/δ’12, Πράξ. 17/ιζ’ 33,34, 
18/ιη’ 8. 
 

Όταν ο Ιησούς πρόσταξε στους πρώτους μαθητές «Υπάγετε εις 
όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον», θα πρέπει να έ-
μοιαζε σαν μία αδύνατη αποστολή (Μάρκ. 16/ις’ 15). Πώς θα μπο-
ρούσαν να ανταπεξέλθουν σε μία τόσο μεγάλη πρόκληση; Ήταν 
τόσο λίγοι και οι πόροι τους ήταν περιορισμένοι. Ήταν αμόρφωτοι, 
απλοί άνθρωποι. Πίστευαν όμως σε έναν θαυμαστό Θεό που θα 
τους ενδυνάμωνε γι’ αυτήν την ασυνήθιστη αποστολή.  
Ο Ιησούς δήλωσε, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το 
Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν 
Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου 
της γης» (Πράξ. 1/α’ 8). Με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος θα 
μπορούσαν να μοιραστούν το μήνυμα του Σταυρού, με δύναμη 
που θα άλλαζε τη ζωή των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τη 
μαρτυρία τους αποτελεσματική. Μέσα σε λίγες δεκαετίες το ευαγ-
γέλιο επηρέασε όλον τον κόσμο. Στις Πράξεις βλέπουμε πως αυτοί 
οι πρώτοι πιστοί αναστάτωσαν την οικουμένη  (Πράξ. 17/ιζ’ 6). Ο 
απ. Παύλος προσθέτει ότι το ευαγγέλιο κηρύχθηκε «εις πάσαν την 
κτίσιν την υπό τον ουρανόν» (Κολ. 1/α’ 23). Αυτήν την εβδομάδα 
θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στον ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη μαρ-
τυρία μας για τον Χριστό.  
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Κυριακή 26 Ιουλίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Ο Ιησούς καθησύχασε τους μαθητές για την επιστροφή Του στον 
ουρανό δίνοντάς τους την υπόσχεση για Άγιο Πνεύμα: «Συμφέρει 
εις εσάς να απέλθω εγώ, διότι, εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν 
θέλει ελθεί προς εσάς, αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν 
προς εσάς» (Ιωάν. 16/ις’ 7). Παράκλητος είναι «αυτός που έχει 
κληθεί από κάποιον άλλον ως βοηθός». Μία από τις κύριες λει-
τουργίες του Αγίου Πνεύματος είναι να ενδυναμώνει και να καθο-
δηγεί τους πιστούς στη μαρτυρία τους. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία 
μας για τον Ιησού, δεν είμαστε μόνοι. Το Άγιο Πνεύμα είναι δίπλα 
μας για να μας οδηγεί στους ειλικρινείς αναζητητές. Προετοιμάζει 
την καρδιά τους πριν ακόμη τους συναντήσουμε. Οδηγεί τα λόγια 
μας για να πιστέψουν και τους δίνει τη δύναμη να ανταποκριθούν 
στις προτροπές Του.  
Διαβάστε Ιωάν. 15/ιε’ 26,27 και 16/ις’ 8. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια 
για τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην μαρτυρία; 
..…………………………………………………………………………… 
Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί για τον Ιησού. Σκοπός Του είναι να οδη-
γήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στον Ιησού. Α-
ποστολή Του είναι να δοξαστεί Εκείνος. Ελέγχει τους πιστούς για 
την ευθύνη τους ως προς τη μαρτυρία. Ανοίγει τα μάτια μας για να 
δούμε τις δυνατότητες στους ανθρώπους γύρω μας και εργάζεται 
στο παρασκήνιο για να γίνει αποδεκτό το μήνυμα του ευαγγελίου. 
Στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο αναφέρεται ξεκάθαρα, «Εκείνος θέλει 
ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας» (Ιωάν. 16/ις’ 8). Με άλλα λόγια, 
οδηγεί την καρδιά να αισθανθεί την αποξένωσή της από τον Θεό 
και την ανάγκη για μετάνοια. Επίσης, ελέγχει τον κόσμο για δικαιο-
σύνη. Το Άγιο Πνεύμα δεν φανερώνει απλώς την αμαρτία μας αλλά 
μας οδηγεί και στην δικαιοσύνη. Φανερώνει την υπέροχη δικαιοσύ-
νη του Ιησού σε αντίθεση με τη δική μας ρυπαρότητα. Επομένως, 
σκοπός του Αγίου Πνεύματος δεν είναι να δείξει πόσο κακοί είμα-
στε, αλλά να φανερώσει πόσο καλός, ευγενικός, ευσπλαχνικός και 
στοργικός είναι ο Ιησούς, και να μας μορφώσει κατ’ εικόνα Του. Με 
τη μαρτυρία μας συνεργαζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα για την δόξα 
του Ιησού. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και υπό την καθο-
δήγησή Του, δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον θαυμαστό Χριστό 
που άλλαξε τη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Καθώς εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί 
είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να 
αλλάξει κάποιον, και όχι εμείς; 
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Δευτέρα 27 Ιουλίου 
 

ΜΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Το βιβλίο των Πράξεων πολύ σωστά είναι γνωστό και ως «Οι Πρά-
ξεις του Αγίου Πνεύματος». Πρόκειται για μία συναρπαστική περι-
πέτεια στη μαρτυρία, στην διακήρυξη του ευαγγελίου και στην α-
νάπτυξη της εκκλησίας. Οι Πράξεις είναι η ιστορία των αφιερωμέ-
νων πιστών που πληρώθηκαν με Άγιο Πνεύμα και επηρέασαν τον 
κόσμο για τον Χριστό. Ήταν ολοκληρωτικά εξαρτώμενοι από το 
Άγιο Πνεύμα και έτσι είχαν αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Απο-
τελούν παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί σε όσους είναι ολο-
κληρωτικά αφιερώνονται σ’ Αυτόν. 
Διαβάστε Πράξ. 2/β’41,42, 4/δ’4,31, 5/ε’14,42, 6/ς’7, 16/ις’5. Τι σας 
εντυπωσιάζει περισσότερο στα παραπάνω εδάφια; Τι μήνυμα θέλει 
να περάσει ο Λουκάς, καταγράφοντας αυτήν τη ξαφνική ανάπτυξη; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Λουκάς έγραψε τις Πράξεις για να δείξει στους αναγνώστες του 
την διακονία του Αγίου Πνεύματος στην πρώτη εκκλησία. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει αριθμούς για να 
καταμετρήσει την δράση του Αγίου Πνεύματος κατά τον 1

ο

αιώνα. 
Κατέγραφε τις βαπτίσεις. Στις Πράξ. 2/β’ 41 τονίζει το γεγονός ότι 
μέσα σε μία μέρα βαπτίστηκαν σε μία περιοχή 3000 άνθρωποι. 
Στις Πράξ. 4/δ’ 4 αναφέρεται σε 5000 βαπτίσεις, και στις Πράξ. 5/ε’ 
14 ότι πλήθη ήρθαν στον Κύριο και βαπτίστηκαν. Ακόμη κι αν πρό-
κειται για ένα άτομο, όπως η Λυδία, ο δεσμοφύλακας στους Φιλίπ-
πους, το δαιμονιζόμενο κορίτσι ή ο Αιθίοπας ευνούχος, ο Λουκάς 
καταγράφει το έργο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά αυτών των 
ανθρώπων. Το σημαντικό είναι ότι πίσω από κάθε μεγάλο αριθμό 
βρίσκονται άνθρωποι, παιδιά του Θεού για τους οποίους ο Ιησούς 
Χριστός πέθανε. Είναι ωραίοι οι μεγάλοι αριθμοί όμως συνήθως η 
μαρτυρία είναι μία προσπάθεια που γίνεται από έναν προς έναν.  
Ένας από τους λόγους που η πρώτη εκκλησία αυξήθηκε τόσο γρή-
γορα ήταν επειδή ανανεωνόταν συνεχώς μέσω της ίδρυσης νέων 
εκκλησιών. Τι σημαντικό μήνυμα για εμάς σήμερα! 
ΣΚΕΨΗ: Ο κύριος στόχος της πρώτης εκκλησίας ήταν η αποστολή. 
Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι πυρήνας όλων όσων κάνουμε 
στην τοπική μας εκκλησία είναι η αποστολή; 
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Τρίτη 28 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Μέσα στο βιβλίο των Πράξεων βλέπουμε έντονα την παρουσία του 
Αγίου Πνεύματος. Εργάστηκε στους ίδιους τους πιστούς και μέσω 
αυτών καθώς έδιναν την μαρτυρία τους για τον Κύριο με διάφο-
ρους τρόπους. Τους ενδυνάμωνε για να αντιμετωπίζουν τις δοκι-
μασίες και τις προκλήσεις της μαρτυρίας σε μία εχθρική κοινωνία. 
Τους οδηγούσε στους ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας. Προε-
τοίμαζε την καρδιά των ανθρώπων στις πόλεις πριν ακόμη οι πι-
στοί φτάσουν σ’ αυτές. Άνοιγε πόρτες με ευκαιρίες που ποτέ τους 
δεν ονειρεύτηκαν και ενδυνάμωνε τα λόγια και τις πράξεις τους.  
Διαβάστε Πράξ. 7/ζ’ 55, 8/η’ 29, 11/ια’ 15, 15/ιε’ 28,29 και 16/ις’ 6-
10. Πώς εργάστηκε το Άγιο Πνεύμα στην μαρτυρία των μαθητών; 
Τι έκανε το Άγιο Πνεύμα σ’ αυτές τις περιπτώσεις; 
…………………………………………………………………………….. 
Η ποικίλη διακονία του Αγίου Πνεύματος κατά τον 1

ο

αιώνα ήταν 
πραγματικά απίστευτη. Οι παραπάνω εμπειρίες είναι ένα δείγμα 
της δραστηριότητάς Του. Ενδυνάμωσε τον Στέφανο στη μαρτυρία 
του για τον Κύριο μπροστά στο αδίστακτο και ανεξέλεγκτο πλήθος 
που τον λιθοβόλησε μέχρι θανάτου. Οδήγησε με θαυμαστό τρόπο 
τον Φίλιππο στον Αιθίοπα, έναν ισχυρό αναζητητή της αλήθειας, 
ανοίγοντας έτσι την πόρτα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην 
ήπειρο της Αφρικής. Διαβεβαίωσε τον Πέτρο με σημείο για το ότι 
και οι Εθνικοί πιστοί δέχτηκαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. 
Ένωσε την εκκλησία όταν κινδύνευε να διασπαστεί για το ζήτημα 
της περιτομής, και άνοιξε τον δρόμο για την διακήρυξη του ευαγγε-
λίου στην Ευρώπη μέσω του απ. Παύλου. Το Άγιο Πνεύμα ήταν 
ενεργό στην πρώτη εκκλησία και εξακολουθεί να ενεργεί στην πο-
ρεία της εκκλησίας σήμερα. Επιθυμεί να μας ενδυναμώσει, να μας 
διδάξει, να μας οδηγήσει, να μας ενώσει, και να μας αποστείλει 
στην πιο σημαντική αποστολή στον κόσμο, που δεν είναι άλλη από 
το να οδηγήσουμε ανθρώπους στον Ιησού και στην αλήθεια. Εκεί-
νο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και σήμερα εξακολουθεί 
να εργάζεται, όπως εργαζόταν και στην εποχή των αποστόλων και 
της πρώτης εκκλησίας.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για να είμαστε δε-
κτικοί στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας; Ποιες σω-
στές επιλογές θα Του επιτρέψουν να εργαστεί σε εμάς και μέσα 
από εμάς; 
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Τετάρτη 29 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, Ο ΛΟΓΟΣ, ΚΑΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Ο Λόγος του Θεού ήταν η καρδιά της μαρτυρίας της πρώτης εκ-
κλησίας. Ο Πέτρος στο κήρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής 
χρησιμοποίησε πολλές περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης για να 
αποδείξει ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Στην τελευταία του μαρτυ-
ρία, ο Στέφανος έκανε μία ανασκόπηση στην ιστορία του λαού Ισ-
ραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Πέτρος ήταν στον Κορνήλιο, 
αναφέρθηκε στον «λόγον τον οποίον απέστειλε (ο Θεός) προς τους 
υιούς Ισραήλ» (Πράξ. 10/ι’36) και στη συνέχεια είπε την ιστορία της 
ανάστασης. Ο απ. Παύλος αναφερόταν επανειλημμένα στις προ-
φητείες της Παλαιάς Διαθήκης για την έλευση του Μεσσία, και ο 
Φίλιππος εξήγησε με προσοχή στον Αιθίοπα την σημασία της 
Μεσσιανικής προφητείας στο Ησ. 53/νγ’. Σε κάθε περίπτωση, οι 
μαθητές διακήρυτταν τον Λόγο του Θεού και όχι τον δικό τους. Ο 
εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα Λόγος ήταν η βάση της εξου-
σίας τους.  
Διαβάστε Πράξ. 4/δ’ 4,31, 8/η’ 4, 13/ιγ’ 48,49, 17/ιζ’ 2, 18/ιη’ 24,25. 
Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τη σχέση μεταξύ του Αγίου 
Πνεύματος, του Λόγου του Θεού, και της μαρτυρίας της πρώτης 
εκκλησίας; 
……………………..……………………………………………………… 
Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε τον Λόγο του Θεού, εργάζε-
ται διαμέσου του Λόγου για να αλλάξει ζωές. Υπάρχει μία ζωογό-
νος δύναμη στον Λόγο του Θεού, γιατί διαμέσου του Πνεύματος, 
είναι ο ζωντανός Λόγος του Χριστού. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 21 και Εβρ. 4/δ’ 12. Γιατί ο Λόγος του Θεού 
είναι τόσο δυνατός που αλλάζει ζωές; 
…………………………………………………………………………….. 
«Η δημιουργική ενέργεια που κάλεσε τους κόσμους σε ύπαρξη, 
βρίσκεται μέσα στο λόγο του Θεού. Ο λόγος αυτός μεταδίδει δύνα-
μη, τολμηρή ζωή. Κάθε εντολή είναι μια υπόσχεση, που αν γίνει 
θεληματικά αποδεκτή και εισχωρήσει στην ψυχή, φέρει μαζί της τη 
ζωή από τον Άπειρο Θεό. Μεταβάλλει τη φύση και αναπλάθει την 
ψυχή σύμφωνα με την εικόνα του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 114. 
Ο λόγος για τον οποίο η Αγία Γραφή έχει τόση δύναμη να μετα-
μορφώνει ζωές, είναι επειδή το ίδιο Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε 
την Αγία Γραφή εμπνέει και αλλάζει και εμάς καθώς την διαβάζου-
με. Καθώς μοιραζόμαστε τον Λόγο του Θεού με άλλους, το Άγιο 
Πνεύμα εργάζεται για να αλλάξει τη ζωή τους μέσω του Λόγου που 
ενέπνευσε. Ο Θεός υποσχέθηκε να ευλογήσει τον Λόγο Του, όχι τα 
λόγια μας. Η δύναμη είναι στον Λόγο του Θεού και όχι στην αν-
θρώπινη θεωρία. 
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Πέμπτη 30 Ιουλίου 
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΖΩΕΣ 
Μελετώντας προσεκτικά το βιβλίο των Πράξεων βλέπουμε πώς ο 
Θεός μέσω του Πνεύματος έκανε θαύματα στη ζωή των ανθρώ-
πων. Οι Πράξεις είναι μία μελέτη σχετικά με τον θρίαμβο του ευαγ-
γελίου πάνω στις πολιτισμικές προκαταλήψεις, στη μεταμόρφωση 
της ζωής, στις βαθιά ριζωμένες συνήθειες, και στην διδαχή της αν-
θρωπότητας για την χάρη και την αλήθεια του Χριστού. Το Άγιο 
Πνεύμα βρίσκει τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, αλλά δεν 
τους αφήνει εκεί. Με την παρουσία Του αλλάζουν και η ζωή τους 
μεταμορφώνεται. 
Διαβάστε Πράξ. 16/ις’11-15, 23-34, 17/ιζ’33,34, και 18/ιη’8. Αυτές 
είναι μερικές μόνο από τις ιστορίες αναγέννησης στην Αγία Γραφή. 
Τι μας διδάσκουν οι διάφορες αναφορές για την δύναμη του Θεού 
να αλλάζει τη ζωή διαφορετικών ανθρώπων; 
….…………………………………………………………………………. 
Πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι! Η Λυδία ήταν μία καλή Ιουδαία έ-
μπορος και ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους ήταν ένας υπάλλη-
λος της Ρωμαϊκής κυβέρνησης. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να προ-
σεγγίζει ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να 
μεταμορφώσει άνδρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς, μορ-
φωμένους και αμόρφωτους. Στις Πράξ. 17/ιζ’ 34 γίνεται αναφορά 
στην αλλαγή του Διονύσιου του Αεροπαγίτη. Ήταν μέλος του ανώ-
τατου δικαστικού σώματος. Είχε περίοπτη θέση και έχαιρε τον σε-
βασμό όλων στην Ελληνική κοινωνία. Μέσω της δύναμης του Αγί-
ου Πνεύματος, ο απ. Παύλος μπόρεσε να πλησιάσει και την ανώ-
τερη κοινωνική τάξη. Ο Κρίσπος (Πράξ. 18/ιη’ 8) ήταν αρχισυνά-
γωγος. Ήταν ένας θρησκευτικός ηγέτης βαθιά επηρεασμένος από 
τον τρόπο σκέψης της Παλαιάς Διαθήκης. Το Άγιο Πνεύμα διείσ-
δυσε μέσα του και του άλλαξε την ζωή. Αυτές οι περιπτώσεις μας 
δείχνουν πως καθώς μαρτυρούμε για τον Χριστό και μοιραζόμαστε 
τον Λόγο Του με τους άλλους, το Άγιο Πνεύμα θα κάνει αφάνταστα 
πράγματα στη ζωή των ανθρώπων με διαφορετικό παρελθόν, δια-
φορετικό πολιτισμό, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο και διαφορε-
τικό πιστεύω. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε υποθέσεις 
για το ποιος μπορεί ή δεν μπορεί να προσεγγιστεί. Το δικό μας 
καθήκον είναι να δώσουμε την μαρτυρία μας σε όποιον έρχεται στη 
ζωή μας. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος.  
ΣΚΕΨΗ: Ο Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Πώς αυτή 
η σημαντική αλήθεια μάς βοηθά να μην θεωρήσουμε ποτέ ότι κά-
ποιοι δεν έχουν ελπίδα για σωτηρία; 
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Παρασκευή 31 Ιουλίου            Δύση ηλίου: 20:33’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 637-656, Π.Α. 
σ. 35-44. 
Το Άγιο Πνεύμα συνεργάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό στο λυ-
τρωτικό έργο. Σε όλες τις δραστηριότητες μαρτυρίας, συνεργαζό-
μαστε μαζί Του για τη σωτηρία ψυχών. Εκείνος πείθει τις καρδιές. 
Ανοίγει πόρτες για ευκαιρίες. Μέσω του Λόγου Του, φωτίζει το νου 
και φανερώνει την αλήθεια. Σπάει τα δεσμά της προκατάληψης, 
θριαμβεύει ενάντια στις κοινωνικές μεροληψίες που θολώνουν το 
όραμα της αλήθειας, και μας ελευθερώνει από τα δεσμά των κα-
κών συνηθειών που μας πνίγουν. Καθώς δίνουμε τη μαρτυρία μας 
για τον Ιησού, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι συνεργαζόμαστε 
με το Άγιο Πνεύμα. Είναι εκεί για εμάς, και εργάζεται στην καρδιά 
των ανθρώπων καθώς κάνουμε μία πράξη καλοσύνης, δίνουμε τη 
μαρτυρία μας, κάνουμε μία Βιβλική μελέτη, δίνουμε κάποιο φυλλά-
διο ή συμμετέχουμε σε κάποια ευαγγελιστική δραστηριότητα. Θα 
συνεχίσει να εργάζεται στην καρδιά τους και μετά από εμάς, κάνο-
ντας ό,τι είναι δυνατόν για να τους οδηγήσει στη σωτηρία. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Μοιραστείτε με την ομάδα σας εάν είχατε κάποια εμπειρία ό-
που νιώσατε το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται έντονα μέσα από τη 
μαρτυρία σας. 
2.  Νιώσατε ποτέ φοβισμένοι όταν δίνατε τη μαρτυρία σας; Πώς 
μπορεί η γνώση για το έργο του Αγίου Πνεύματος να μειώσει το 
φόβο σας και να σας δώσει σιγουριά καθώς δίνετε τη μαρτυρία 
σας; 
3.  Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας μιλήσαμε για τη «δραστηριό-
τητα» του Αγίου Πνεύματος στη μαρτυρία μας. Συζητήστε τους δι-
αφορετικούς τρόπους με τους οποίους το Άγιο Πνεύμα εργάζεται 
μέσα από εμάς όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας. Πώς μπορεί το Άγιο 
Πνεύμα να μας εφοδιάσει για να δώσουμε τη μαρτυρία μας και να 
εργαστεί στη ζωή εκείνων που μαρτυρούμε; 
4.  Σ’ αυτό το μάθημα είδαμε την κεντρική θέση που έχει η Αγία 
Γραφή στη μαρτυρία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι τόσο σημαντικό 
στοιχείο της πίστης και της μαρτυρίας μας; Πώς μπορούμε να α-
ποφύγουμε τις παγίδες εκείνων που ενώ διατείνονται ότι πιστεύουν 
στην Αγία Γραφή, στην πραγματικότητα μειώνουν την εξουσία και 
τη μαρτυρία της; 



 41

1 Αυγούστου – 7 Αυγούστου                       Σάββατο απόγευμα 

 
6. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πάντα δε ταύτα ενηργεί το εν και το αυτό 
Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει» Α’ Κορινθίους 
12/ιβ’ 11. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Κορ. 12/ιβ’ 
12, Ματθ. 3/γ’ 16-18, Α’ Κορ. 12/ιβ’ 7, Α’ Κορ. 1/α’ 4-9, Ματθ. 25/κε’ 
14-30. 
 

Ο Θεός μάς καλεί να δώσουμε την μαρτυρία μας γι’ Αυτόν (Πράξ. 
1/α’ 8, Ησ. 43/μγ’ 10). Η μαρτυρία δεν είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα 
που μόνο λίγοι κατέχουν. Η μαρτυρία είναι η Θεϊκή κλήση για κάθε 
Χριστιανό. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί διαφορετικές εκφράσεις για 
να περιγράψει την κλήση μας ενώπιον του Θεού. Καλούμαστε να 
είμαστε το φως του κόσμου, πρεσβευτές του Χριστού, βασιλικό 
ιερατείο (Ματθ. 5/ε’ 14, Β’ Κορ. 5/ε’ 20, Α’ Πέτρ. 2/β’ 9). Ο Θεός 
που μας καλεί να δώσουμε την μαρτυρία μας, μας δίνει και τα κα-
τάλληλα εφόδια για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Δίνει 
στον κάθε πιστό πνευματικά χαρίσματα. Ο Θεός δεν καλεί αυτούς 
που έχουν τα προσόντα, αλλά δίνει τα προσόντα σε εκείνους που 
καλεί. Όπως δίνει τη σωτηρία σε καθένα που πιστεύει, έτσι δίνει 
επίσης ελεύθερα και τα χαρίσματά Του.  
Καθώς αφοσιωνόμαστε στον Θεό και αφιερώνουμε τη ζωή μας 
στην υπηρεσία Του, οι δυνατότητες για υπηρεσία είναι απεριόρι-
στες. «Απεριόριστη είναι η χρησιμότητα εκείνου που, βάζοντας το 
εγώ στην πάντα, κάνει τόπο για την δράση του Αγίου Πνεύματος 
στην καρδιά και ζει μία ζωή κατά πάντα καθιερωμένη στο Θεό.» Ε. 

Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 126. 

Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τις απεριόριστες δυνατότητες που 
έχουμε για υπηρεσία μέσω του χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος.  
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Κυριακή 2 Αυγούστου 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Έχετε ποτέ σκεφτεί πόσο διαφορετικοί ήταν οι μαθητές μεταξύ 
τους; Το παρελθόν, η προσωπικότητα, η ιδιοσυγκρασία τους, και 
τα χαρίσματά τους διέφεραν πολύ. Αυτό όμως δεν ήταν η αδυναμία 
της εκκλησίας, αλλά η δύναμή της. Ο Ματθαίος, ο τελώνης, ήταν 
μετρημένος. Από την άλλη, ο Πέτρος μιλούσε αυθόρμητα, ήταν 
ενθουσιώδης και παρορμητικός, είχε όμως και έμφυτες ηγετικές 
ικανότητες. Ο Ιωάννης ήταν ευαίσθητος αλλά συγχρόνως και ευ-
θύς. Ο Ανδρέας ήταν εκεί για τους ανθρώπους, γνώριζε τον περί-
γυρό του και ευαισθητοποιούταν με τις ανάγκες των άλλων. Ο Θω-
μάς είχε την τάση να αμφισβητεί και συχνά αμφέβαλλε. Ο καθένας 
από αυτούς τους μαθητές αν και είχαν διαφορετική προσωπικότητα 
και χαρίσματα, χρησιμοποιήθηκαν με έντονο τρόπο από τον Θεό 
για να δώσουν την μαρτυρία τους γι’ Αυτόν.  
Διαβάστε Α’ Κορ. 12/ιβ’ 12,13, 18-22. Τι ανακαλύπτουμε σ’ αυτά τα 
εδάφια για την ανάγκη ανθρώπων με διαφορετικά χαρίσματα στο 
σώμα του Χριστού, την εκκλησία; 
……………………………………………………………………..……… 
Ο Θεός χαίρεται να χρησιμοποιεί διαφορετικούς ανθρώπους με 
διαφορετικά χαρίσματα και ικανότητες και να τους δίνει χαρίσματα 
για υπηρεσία. Το σώμα του Χριστού δεν είναι μία ομοιογενής ομά-
δα ανθρώπων που όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν είναι μία λέσχη 
με ανθρώπους που έχουν το ίδιο υπόβαθρο και τον ίδιο τρόπο 
σκέψης. Είναι ένα δυναμικό κίνημα ανθρώπων με διαφορετικά χα-
ρίσματα, που είναι ενωμένοι με την αγάπη του Χριστού και με την 
Αγία Γραφή, και έχουν δεσμευτεί να μοιραστούν την αγάπη και την 
αλήθεια Του στον κόσμο (Ρωμ. 12/ιβ’4, Α’Κορ. 12/ιβ’12). Τα μέλη 
του σώματος του Χριστού έχουν διαφορετικά χαρίσματα, αλλά το 
καθένα είναι πολύτιμο και απαραίτητο για την υγιή λειτουργία του 
σώματος του Χριστού. Όπως τα μάτια, τα αυτιά, και η μύτη έχουν 
διαφορετικές λειτουργίες αλλά είναι απαραίτητα στο σώμα, έτσι και 
όλα τα χαρίσματα είναι εξίσου απαραίτητα (Α’Κορ. 12/ιβ’21,22). 
Εάν κοιτάξετε προσεκτικά το ανθρώπινο σώμα, ακόμη και τα μι-
κρότερα μέλη έχουν σημαντικό ρόλο. Σκεφτείτε τις βλεφαρίδες μας. 
Τι θα γινόταν εάν δεν είχαμε βλεφαρίδες; Η σκόνη θα θόλωνε την 
όρασή μας με αποτέλεσμα να την βλάψει ανεπανόρθωτα. Τα μέλη 
της εκκλησίας που μοιάζει να είναι «ασήμαντα», είναι απαραίτητα 
μέρη του σώματος του Χριστού και έχουν λάβει χαρίσματα από το 
Άγιο Πνεύμα. Όταν αφιερώνουμε τα χαρίσματά μας ολοκληρωτικά 
στον Θεό, ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει αιώνια διαφορά.  
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ΣΚΕΨΗ: Όσο ταλαντούχος κι αν είσαι, σε ποια πράγματα δεν είσαι 
τόσο καλός σε σχέση με άλλα μέλη της εκκλησίας; Πώς αυτό μπο-
ρεί να σε βοηθήσει να έχεις μία πιο ταπεινή στάση; 
 

Δευτέρα 3 Αυγούστου 
 

Ο ΘΕΟΣ: Ο ΔΟΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
Σύμφωνα με την Α’Κορ. 12/ιβ’11,18, Εφεσ. 4/δ’7,8 και Ιακ. 1/α’17, 
ο Θεός είναι η πηγή όλων των αγαθών και «παν δώρημα τέλειον» 
έρχεται απ’ Αυτόν. Επομένως, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα 
μας δώσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ταιριάζουν στην 
προσωπικότητά μας και θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο τις ικανότητές μας για να Τον υπηρετήσουμε και να δο-
ξάσουμε το όνομά Του.  
Διαβάστε Μάρκ. 13/ιγ’34 και Α’Κορ. 12/ιβ’11. Σε ποιους δίνει ο 
Θεός πνευματικά χαρίσματα; 
…………………………………………………………………………….. 
Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη. Ο Θεός έχει μία ιδιαίτερη αποστολή 
για τον καθένα μας όσον αφορά την μετάδοση του ευαγγελίου 
στους άλλους. Στην παραβολή του Ιησού με τον κύριο που αφήνει 
το σπίτι του στην φροντίδα των δούλων του, ο κύριος του σπιτιού 
δίνει στους δούλους του «εις έκαστον το έργον αυτού» Μάρκ. 13/ιγ’ 
34. Υπάρχει κάποιο έργο για τον καθένα, και ο Θεός δίνει πνευμα-
τικά χαρίσματα σε όλους ώστε να εκπληρώσουν το έργο ή την δια-
κονία για την οποία κλήθηκαν. Όταν παραδίνουμε τη ζωή μας στον 
Χριστό και μέσω της βάπτισης γινόμαστε μέλη του σώματός Του, 
της εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα μάς δίνει χαρίσματα για να μπορέ-
σουμε να υπηρετήσουμε το σώμα και να δώσουμε μαρτυρία στον 
κόσμο. Το 1903 η Ε. Χουάιτ έγραψε ένα γράμμα σε κάποιον για να 
τον ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει τα χαρίσματα που ο Θεός τού 
έδωσε για υπηρεσία. «Είμαστε όλοι μέλη της οικογένειας του Θεού, 
όλοι σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό έχουμε λάβει τάλαντα από τον 
Θεό για τη χρήση των οποίων φέρουμε ευθύνη. Ανεξαρτήτου εάν 
το τάλαντό μας είναι μικρό ή μεγάλο, πρέπει να το χρησιμοποιή-
σουμε στην υπηρεσία του Θεού και να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα 
από όλους τους άλλους να χρησιμοποιούν τα χαρίσματα που τους 
εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το μι-
κρότερο σωματικό, διανοητικό ή πνευματικό κεφάλαιο.» Letter 260, 2 

Δεκεμβρίου 1903. 

Διαβάστε Πράξ. 10/ι’36-38, Ματθ. 3/γ’16-18 και Πράξ. 2/β’38-42. Τι 
μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την υπόσχεση για Άγιο Πνεύμα 
στη βάπτιση; 
…………………………………………………………………………….. 
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Όπως ο Ιησούς χρίστηκε με Άγιο Πνεύμα στη βάπτισή Του για να 
μπορέσει να εκπληρώσει τη διακονία Του στον κόσμο, έτσι και ο 
καθένας από εμάς έχει την υπόσχεση να λάβει Άγιο Πνεύμα στην 
βάπτισή του. Ο Θεός να είμαστε βέβαιοι ότι εκπλήρωσε τον Λόγο 
Του και μας έδωσε πνευματικά χαρίσματα για να ευλογήσει την 
εκκλησία Του και τον κόσμο. 
 

Τρίτη 4 Αυγούστου 
 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 
Διαβάστε Α’ Κορ. 12/ιβ’ 7 και Εφεσ. 4/δ’ 11-16. Γιατί ο Θεός δίνει 
πνευματικά χαρίσματα στον κάθε πιστό; Ποιος είναι ο σκοπός αυ-
τών των χαρισμάτων; 
.…………………………………………………………….……………… 
Τα πνευματικά χαρίσματα υπηρετούν διάφορους σκοπούς. Ο Θεός 
τα δίνει για να τραφεί και να ενδυναμωθεί η εκκλησία Του και να 
εκπληρώσει την αποστολή Του. Σχεδιάστηκαν για να αναπτύξουν 
μια ενωμένη εκκλησία έτοιμη να εκπληρώσει την αποστολή Του 
στον κόσμο. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής μάς δίνουν παρα-
δείγματα των πνευματικών χαρισμάτων που ο Θεός δίνει στην εκ-
κλησία Του, όπως της διακονίας, της υπηρεσίας, της διακήρυξης, 
της διδασκαλίας, της ενθάρρυνσης και της γενναιοδωρίας. Επίσης, 
αναφέρονται τα χαρίσματα της φιλοξενίας, τους ελέους, της βοή-
θειας, της χαράς, κ.α. Για τα χαρίσματα διαβάστε Ρωμ. 12/ιβ’ και 
Α’Κορ. 12/ιβ’. Μπορεί να αναρωτιέστε για τη σχέση μεταξύ των 
πνευματικών χαρισμάτων και των φυσικών ταλέντων. Τα πνευμα-
τικά χαρίσματα είναι Θεϊκά δοσμένες ιδιότητες που δίνονται από το 
Άγιο Πνεύμα σε κάθε πιστό για να τους εφοδιάσει στην ιδιαίτερη 
διακονία τους στην εκκλησία και στον κόσμο. Μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνονται κάποια φυσικά ταλέντα που καθαγιάζονται από 
το Άγιο Πνεύμα και χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία για τον Χρι-
στό. Όλα τα φυσικά ταλέντα δίνονται από τον Θεό, αλλά δεν χρη-
σιμοποιούνται όλα στην υπηρεσία του Χριστού. 
«Τα ειδικά χαρίσματα του Πνεύματος δεν είναι τα μόνα τάλαντα 
που συμβολίζονται στην παραβολή. Συμπεριλαμβάνονται κι όλα τα 
χαρίσματα, έμφυτα ή επίκτητα, φυσικά ή πνευματικά. Όλα πρέπει 
να τεθούν στην υπηρεσία του Χριστού. Γινόμενοι μαθητές Του, 
παραχωρούμε τον Εαυτό μας σ’ Εκείνον με ό,τι έχουμε και είμαστε. 
Αυτά τα χαρίσματα μας τα επιστρέφει εξαγνισμένα και εξευγενισμέ-
να, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για τη δόξα Του και για την ευλογία 
των συνανθρώπων μας.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 253,254. 

Επίσης, ο Θεός ετοίμασε και κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, όπως της 
προφητείας και συγκεκριμένων υπηρεσιών στην εκκλησία, συμπε-
ριλαμβανομένου των ποιμένων και των πρεσβυτέρων, οι οποίοι 
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είναι οι διδάσκαλοι στο σώμα του Χριστού για να γαλουχήσουν και 
να εφοδιάσουν κάθε μέλος για υπηρεσία (Εφεσ. 4/δ’11,12). Η εκ-
κλησιαστική ηγεσία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα μέλη να ανακα-
λύψουν τα πνευματικά τους χαρίσματα και να τους διδάξει πώς να 
τα χρησιμοποιήσουν για να αυξηθεί το σώμα του Χριστού.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποια φυσικά ταλέντα που έχετε. Όσο χρήσιμα 
και αν είναι στο κοσμικό περιβάλλον, πώς μπορούν επίσης να γί-
νουν ευλογία και στην εκκλησία; 
 
Τετάρτη 5 Αυγούστου 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ 
Συγκρίνετε Α’ Κορ. 1/α’ 4-9 με Β’ Κορ. 1/α’ 20-22. Τι μας λένε αυτές 
οι περικοπές για τις υποσχέσεις του Θεού και για τα πνευματικά 
χαρίσματα πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός υπόσχεται πως η εκκλησία Του θα έχει όλα τα χαρίσματα 
του Αγίου Πνεύματος λίγο πριν την επιστροφή του Κυρίου μας. Οι 
υποσχέσεις Του είναι σίγουρες. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα για να μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε τα χαρίσματα που μας εμπιστεύτηκε. Ο  
Θεός είναι που δίνει τα χαρίσματα, και μέσω του Πνεύματός Του 
μας τα φανερώνει.  
Διαβάστε Λουκ. 11/ια’13, Ιακ. 1/α’5 και Ματθ. 7/ζ’7. Τι μας καλεί ο 
Θεός να κάνουμε εάν θέλουμε να ανακαλύψουμε τα χαρίσματα 
που μας έδωσε; 
……………………………………………………………………………. 
Λαμβάνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όταν αφιερώνου-
με τη ζωή μας στον Θεό και Του ζητάμε να μας φανερώσει τα χα-
ρίσματα που μας έχει δώσει. Όταν παραδώσουμε τον εαυτό μας 
και η προτεραιότητά μας είναι να υπηρετήσουμε τον Ιησού, το 
Πνεύμα Του θα εντυπώσει μέσα μας τα πνευματικά χαρίσματα που 
έχει για εμάς. «Μόνο όταν οι μαθητές με πίστη και προσευχή πα-
ραδόθηκαν εξολοκλήρου στο έργο Του, έγινε η επιφοίτηση του Α-
γίου Πνεύματος. Τότε, κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, τ’ αγαθά τ’ ουρα-
νού ανατέθηκαν στους οπαδούς του Χριστού… Τα χαρίσματα είναι 
ήδη δικά μας μέσω του Χριστού, αλλά πραγματικά περνούν στην 
κατοχή μας μόνο όταν δεχόμαστε το Πνεύμα του Θεού.» Ε.Χουάιτ, Λ.Ζ. 

σ.253. 

Τα πνευματικά χαρίσματα (Α’Κορ. 12/ιβ’4-6) είναι αρετές που ο 
Θεός μάς δίνει για να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Στις δι-
ακονίες μπορούμε να εκδηλώσουμε τα χαρίσματά μας, και με τις 
δραστηριότητες συγκεκριμένων γεγονότων μπορούμε να τα χρησι-
μοποιήσουμε. Τα πνευματικά χαρίσματα δεν δίνονται πλήρως α-
ναπτυγμένα. Καθώς το Άγιο Πνεύμα σάς οδηγεί σε μία περιοχή για 
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υπηρεσία, προσευχηθείτε να σας κατευθύνει σε μία συγκεκριμένη 
διακονία για να εξασκήσετε το χάρισμά σας στην προσέγγιση ψυ-
χών.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι τα χαρίσματά σας και πώς μπορείτε να τα α-
ναπτύξετε για την υπηρεσία του Κυρίου; 
 
Πέμπτη 6 Αυγούστου 
 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ 
Διαβάστε την παραβολή των ταλάντων στο Ματθ. 25/κε’14-30. 
Ποια σημείο για σας ξεχωρίζει σ’ αυτήν την ιστορία; Γιατί οι δύο 
πρώτοι δούλοι επαινέθηκαν από τον Θεό και γιατί ο τρίτος καταδι-
κάστηκε; Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή για την χρήση των τα-
λάντων μας; Ιδιαίτερα προσέξτε το Ματθ. 25/κε’29. 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Κύριος έδωσε στον κάθε δούλο τάλαντα «κατά την ιδίαν αυτού 
ικανότητα» (Ματθ. 25/κε’15). Καθένας έλαβε διαφορετική ποσότη-
τα. Ο ένας πήρε πέντε τάλαντα, ο άλλος δύο, και ο τρίτος ένα. Κά-
θε δούλος είχε την επιλογή να επενδύσει ή να χρησιμοποιήσει τα 
τάλαντα όπως ήθελε. Εκείνο το οποίο αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι 
τα τάλαντα δεν τους ανήκαν. Ανήκαν σε κάποιον άλλον ο οποίος 
τους έδωσε την ευθύνη να τα αναλάβουν. Ο κύριος δεν νοιαζόταν 
ποιος έχει καλύτερα ή υποδεέστερα τάλαντα. Δεν τον ενδιέφερε 
πόσα είχε ο καθένας. Ήθελε να ξέρει όμως τι έκαναν με τα τάλαντα 
που τους δόθηκαν. Ο Παύλος το θέτει ως εξής: «Διότι εάν προϋ-
πάρχη η προθυμία, είναι τις ευπρόσδεκτος, καθ’ όσα έχει, ουχί καθ’ 
όσα δεν έχει» (Β’Κορ. 8/η’12). Για τον Θεό δεν έχει τόση σημασία τι 
έχεις, αλλά τι κάνεις μ’ αυτό που έχεις. Ο Θεός επαίνεσε τους δύο 
πρώτους δούλους γιατί έδειξαν πιστότητα χρησιμοποιώντας τα 
τάλαντά τους. Τα τάλαντά τους αυξήθηκαν με τη χρήση. Ο «πονη-
ρός» δούλος δεν χρησιμοποίησε το τάλαντο που του δόθηκε και 
έτσι αυτό δεν αυξήθηκε. Πρόκειται για μία αιώνια αλήθεια ότι, «ο 
νόμος της υπηρεσίας γίνεται ο συνδετικός κρίκος που μας ενώνει 
με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας» Ε.Χουάιτ, Λ.Ζ. σ.252. Ο ά-
πιστος δούλος σπατάλησε την ευκαιρία του για υπηρεσία και στο 
τέλος έχασε την ικανότητά του να υπηρετήσει.  
Όταν χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που ο Θεός μάς έδωσε για τη 
δόξα του ονόματός Του, αυτά θα αυξηθούν. Πώς μπορείς να ανα-
καλύψεις τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός; Ζήτησε με ταπει-
νοφροσύνη να σου δείξει πού θέλει να υπηρετήσεις. Εργάσου ό-
που σε οδηγήσει. Τα χαρίσματα θα αυξηθούν καθώς τα χρησιμο-
ποιείς, και εσύ θα βρεις ικανοποίηση στην υπηρεσία Του. 
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ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την παραβολή αυτή και εφαρμόστε την στη ζωή 
σας. Τι κάνετε μ’ αυτά που σας έδωσε ο Θεός; (Να θυμάστε πως 
ό,τι έχετε είναι δώρο από τον Θεό.) 
 
Παρασκευή 7 Αυγούστου  .                     Δύση ηλίου: 20:26’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 251-286. 
Ο σωστός τρόπος κατανόησης της Βιβλικής διδασκαλίας των 
πνευματικών χαρισμάτων φέρνει ενότητα στην εκκλησία. Η ανα-
γνώριση ότι ο καθένας μας είναι πολύτιμο και απαραίτητο μέλος 
του σώματος του Χριστού, φέρνει ενότητα. Όλα τα μέλη της εκκλη-
σίας χρειάζονται για την εκπλήρωση της αποστολής του Χριστού. 
Όλα τα μέλη έχουν λάβει χαρίσματα για υπηρεσία. 
«Όλοι έχουν ένα έργο για τον Κύριο. Σε κάθε δούλο δίνονται ιδιαί-
τερα χαρίσματα ή τάλαντα. ‘‘εις άλλον μεν έδωκε πέντε τάλαντα, εις 
άλλον δε δύο, εις άλλον δε έν, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού 
ικανότητα.’’ Σε καθένα έχει εμπιστευτεί κάτι για το οποίο είναι υ-
πεύθυνος. Η εμπιστοσύνη δίνεται ανάλογα τις ικανότητες. Ο Θεός 
δεν μεροληπτεί καθώς δίνει τα χαρίσματα. Διανέμει τα χαρίσματα 
ανάλογα τις δυνατότητες των δούλων Του και περιμένει ανάλογα 
αποτελέσματα.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 2, σ. 282. 

Να θυμάστε ακόμη ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος δίνονται για τη 
δόξα του Θεού και όχι τη δική μας. Ο Θεός τα έδωσε για να εξυ-
ψώσουμε το όνομά Του και να προάγουμε το έργο Του. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Μείνετε στην σκέψη ότι ο καθένας μας έχει λάβει χαρίσματα 
από τον Θεό. Τι πρακτικές επιπτώσεις θα έχει αυτό στην τοπική 
σας εκκλησία; Τι διαφορά μπορεί να κάνει αυτή η σκέψη στη συμ-
μετοχή όλων των μελών στην υπηρεσία; 
2.  Μοιραστείτε με τα μέλη της ομάδα σας το πώς έχετε ευλογηθεί 
από τα χαρίσματα των άλλων μελών. Πείτε ακόμη πώς ανακαλύ-
ψατε τα δικά σας χαρίσματα. Ποια νομίζετε ότι είναι και πώς με τη 
χρήση τους μπορείτε εσείς να γίνετε ευλογία στους άλλους; 
3.  Στο μάθημα αυτό είδαμε πως τα χαρίσματα αυξάνονται καθώς 
τα χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να σκεφτείτε ποια από τα χαρίσματα 
που σας έδωσε ο Θεός τα αυξήσατε καθώς τα χρησιμοποιούσατε 
για τη δόξα Του; Πόσο πιστοί είστε μ’ αυτά που σας εμπιστεύτηκε; 
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8 Αυγούστου – 14 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 
 

7. ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ούτω θέλει είσθαι ο λόγος μου ο εξερχόμε-
νος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά 
θέλει εκτελέσει το θέλημά μου, και θέλει ευοδωθή εις ό,τι αυτόν 
αποστέλλω.» Ησαΐας 55/νε’ 11. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 119/ριθ’ 
105, Ιερ. 23/κγ’ 29, Εβρ. 1/α’ 1-3, Β’ Τιμ. 3/γ’ 14-17, Α’ Ιωάν. 1/α’ 7-
9, Εκκλ. 3/γ’ 1, Β’ Τιμ. 4/δ’ 2. 
 
Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας μιλάμε για τον Ιησού. Τι θα ξέραμε 
όμως για τον Ιησού χωρίς την Αγία Γραφή; Για την ακρίβεια, πόσα 
θα γνωρίζαμε για τη Μεγάλη Διαμάχη, την αγάπη του Θεού, τη 
γέννηση, τη ζωή, τη διακονία, τον θάνατο, την ανάσταση και την 
επιστροφή του Κυρίου, εάν δεν είχαμε την Αγία Γραφή; 
Αν και στη φύση φανερώνεται η δύναμη και η δόξα του Θεού, ω-
στόσο πουθενά δεν φαίνεται το σχέδιο της σωτηρίας. Ο Ιησούς, 
διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, είναι, «το φως το αληθινόν, το ο-
ποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιωάν. 
1/α’ 9). Ακόμη, χωρίς τον Λόγο του Θεού να μας εξηγήσει την Θεϊ-
κή αλήθεια, η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας 
είναι περιορισμένη. Ο γραπτός Λόγος του Θεού είναι η ξεκάθαρη 
και πληρέστατη αποκάλυψη του Ιησού, του Ζωντανού Λόγου.  
Αν και οι θρησκευτικοί ηγέτες μελέτησαν τον Λόγο του Θεού, πολ-
λοί από αυτούς έχασαν το βασικό του μήνυμα. Ο Ιησούς είπε, «Ε-
ρευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν 
αιώνιον, και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού» (Ιωάν. 5/ε’ 39). 
Όλες οι διδασκαλίες της Αγίας Γραφής αντικατοπτρίζουν την ομορ-
φιά του χαρακτήρα του Ιησού. Όταν μοιραζόμαστε τον Λόγο του 
Θεού, στόχος μας δεν είναι να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο και ότι 
οι άλλοι σφάλλουν, αλλά να φανερώσουμε τον Ιησού στην αλήθεια 
που μοιραζόμαστε.  
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Κυριακή 9 Αυγούστου 
 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Ψαλμ. 119/ριθ’ 105, Ιερ. 23/κγ’ 29, Λουκ. 8/η’ 11 και 
Ματθ. 4/δ’ 4. Ποια πέντε σύμβολα χρησιμοποιούνται για να περι-
γράψουν τον Λόγο του Θεού σ’ αυτά τα εδάφια; Γιατί νομίζετε ότι 
επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν τον Λόγο του Θεού; 
……………………………………………………………………..……… 
Τα διάφορα σύμβολα σ’ αυτά τα εδάφια περιγράφουν κάποιες από 
τις κύριες λειτουργίες του Λόγου του Θεού. Όταν μοιραζόμαστε τον 
Λόγο με άλλους, είμαστε όπως το φως που λάμπει στη ζωή. Ο Ιη-
σούς, «το φως του κόσμου», διεισδύει στο σκοτάδι της παρανόη-
σης σχετικά με τη φύση και τον χαρακτήρα του Θεού. Ο σκοτεινια-
σμένος νους με την παρανόηση για τον Θεό, φωτίζεται από το Άγιο 
Πνεύμα μέσα από το Λόγο του Θεού. Σύμφωνα με τον Ιερεμία, ο 
Λόγος είναι σαν φωτιά και σαν σφυρί. Καταναλώνει την ακαθαρσία 
της αμαρτίας από την ζωή μας και σπάει τη σκληρή μας καρδιά. 
Όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δούνε στην Αγία Γραφή τη δό-
ξα του Ιησού, η σκληρή τους καρδιά σπάει, και η φωτιά της αγάπης 
Του καταναλώνει την ακαθαρσία του εγωισμού, της απληστίας, της 
πλεονεξίας και του εγωκεντρισμού. Ο Λόγος του Θεού παρομοιά-
ζεται επίσης με τον σπόρο. Κύριο χαρακτηριστικό του σπόρου είναι 
ότι δίνει ζωή. Ο σπόρος χρειάζεται χρόνο για να αυξηθεί. Δεν φυ-
τρώνουν όλοι οι σπόροι την ίδια στιγμή ούτε με τον ίδιο ρυθμό. Αλ-
λά κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, η ζωή στον σπόρο εκρή-
γνυται στο χώμα και ξεκινά μία νέα ζωή. Όταν φυτεύουμε τον σπό-
ρο του Λόγου του Θεού στην καρδιά και στο νου των άλλων, δεν 
θα βλέπουμε πάντα άμεσα τα αποτελέσματα, αλλά σιγά σιγά ο 
σπόρος θα αυξάνεται, και στον χρόνο του Θεού, εφόσον ανταπο-
κριθούν στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος, θα φέρει καρπό 
στον θερισμό της βασιλείας Του.  
Ο Ιησούς παρομοιάζει τον Λόγο Του με ψωμί. Όπως οι περισσότε-
ροι γνωρίζουμε, λίγα είναι εκείνα που μας ικανοποιούν τόσο όσο 
ένα καλό καρβέλι ψωμί. Ο Λόγος του Θεού ικανοποιεί την πείνα 
της ψυχής και τρέφει εσωτερικά τις πνευματικές μας επιθυμίες. Κα-
θώς μοιράζεστε τις υποσχέσεις του Λόγου με τους άλλους και τους 
βοηθάτε να ανακαλύψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος, η ζωή τους 
θα μεταμορφωθεί με την καλοσύνη Του, θα γοητευτούν από την 
αγάπη Του, θα εκπλαγούν από τη χάρη Του, και θα ικανοποιηθούν 
στην παρουσία Του. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τις αλήθειες που γνωρίζουμε λόγω της Αγίας 
Γραφής. Πόσο σημαντικό είναι να φυλάσσουμε αυτά που μας δι-
δάσκει; 
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Δευτέρα 10 Αυγούστου 
 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Εβρ. 1/α’1-3, 4/δ’12 και Ψαλμ. 33/λγ’6,9. Τι λένε αυτά τα 
εδάφια για τη δύναμη του Λόγου του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Έχει τη δύναμη να κάνει τα 
πράγματα που δηλώνει. Οι ανθρώπινες λέξεις έχουν να κάνουν με 
πράγματα που υπάρχουν, ενώ ο Θεός λέει πράγματα που δεν έ-
χουν γίνει, και στη συνέχεια τα δημιουργεί με τη δύναμη του Λόγου 
Του. Ο Λόγος του Θεού είναι δημιουργικός. Ο προφορικός Λόγος 
που βγαίνει από το στόμα Του έχει τη δύναμη να δημιουργεί ό,τι 
διακηρύττει. Στην ιστορία της Δημιουργίας στη Γέν. 1/α’, επανα-
λαμβάνεται η φράση, «είπεν ο Θεός» (Γέν. 1/α’3, 6, 11, 14, 20, 24, 
26, 29). Τα λόγια του Θεού είχαν τόση δύναμη που όταν είπε, εμ-
φανίστηκε η ξηρά, βγήκαν τα φυτά και τα δέντρα, και έγιναν τα ζώ-
α. Η Εβραϊκή λέξη που περιγράφει τη δημιουργική δραστηριότητα 
του Θεού στη Γέν. 1/α’ είναι η λέξη bara. Αυτή η λέξη χρησιμοποιεί-
ται για να περιγράψει τη δημιουργία του Θεού από το τίποτα. Το 
ρήμα αυτό αποδίδεται μόνο στον Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να δη-
μιουργήσει από το τίποτα (Bara), και αυτό το κάνει μέσω της δύνα-
μης του προφορικού Του λόγου. Ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο 
τον κόσμο με τον λόγο Του, αλλά και τον συντηρεί μέσα από αυ-
τόν. Η ίδια δύναμη που υπάρχει στον προφορικό λόγο του Θεού, 
υπάρχει και στον γραπτό. Το Άγιο Πνεύμα που ενήργησε στη Δη-
μιουργία ενέπνευσε και την Αγία Γραφή. Είναι Παρών όταν μελετά-
με την Αγία Γραφή ή όταν τη μοιραζόμαστε με άλλους. Ο Λόγος 
του Θεού έχει μία δημιουργική δύναμη που μπορεί να προσφέρει 
ζωή, αλλά και να την αλλάξει.  
«Η δημιουργική ενέργεια που κάλεσε τους κόσμους σε ύπαρξη, 
βρίσκεται μέσα στο λόγο του Θεού. Ο λόγος αυτός μεταδίδει δύνα-
μη, τολμηρή ζωή. Κάθε εντολή είναι μια υπόσχεση, που αν γίνει 
θεληματικά αποδεκτή και εισχωρήσει στην ψυχή, φέρει μαζί της τη 
ζωή από τον Άπειρο Θεό. Μεταβάλλει τη φύση και αναπλάθει την 
ψυχή σύμφωνα με την εικόνα του Θεού» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 114. 
Καθώς επικαλούμαστε τις υποσχέσεις που βρίσκουμε στον Λόγο 
του Θεού, η ζωή μας αλλάζει, και καθώς βοηθάμε και άλλους να 
επικαλεστούν τις θαυμάσιες υποσχέσεις, το Άγιο Πνεύμα θα αλλά-
ξει και τη δική τους ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε, Ο Θεός είπε και έγινε. Πώς μπορούμε να 
αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό; Τι μας λέει αυτή η πραγματικότητα 
για τη δύναμή Του; Τι παρηγοριά μάς προσφέρει αυτή η αλήθεια 
για τη δημιουργική δύναμη του Θεού; 
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Τρίτη 11 Αυγούστου 
 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από την μελέτη του Λόγου του Θεού. 
Ο απ. Πέτρος αναφέρει πως μέσα από τις υποσχέσεις της Γραφής 
γινόμαστε, «κοινωνοί θείας φύσεως» (Β’Πέτρ. 1/α’4). Ο Ιάκωβος 
μιλάει για τον «εμφυτευθέντα λόγον, τον δυνάμενον να σώση τας 
ψυχάς σας» (Ιακ. 1/α’21). Ο Παύλος προσθέτει, «εις τον λόγον της 
χάριτος αυτού, όστις δύναται να εποικοδομήση και να δώση εις 
εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των ηγιασμένων» (Πράξ. 
20/κ’32). Ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι λυτρωτικός. Καθώς σε 
όλα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τον Ιησού, αλλάζουμε. Καθώς μέ-
νουμε στον Λόγο Του γινόμαστε όπως Εκείνος (Β’Κορ. 3/γ’18). 
«Κανόνας τόσο της πνευματικής όσο και της διανοητικής φύσης 
του ανθρώπου είναι ότι με την παρατήρηση μεταβαλλόμαστε. Λίγο 
κατ’ ολίγο το πνεύμα προσαρμόζεται προς το αντικείμενο γύρω 
από το οποίο συγκεντρώνεται.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 661. 

Διαβάστε Β’Τιμ. 3/γ’14-17 και Ιωάν. 17/ιζ’14-17. Ποια επιπλέον 
πλεονεκτήματα έρχονται με τη μελέτη του Λόγου του Θεού; 
..…………………………………………………………………………… 
Στην επιστολή του προς τον νεαρό συνεργάτη του Τιμόθεο, ο Παύ-
λος τον παρακινεί να μένει πιστός στην Αγία Γραφή και να μοιράζε-
ται τα πλεονεκτήματα της μελέτης του εμπνευσμένου Λόγου. Σύμ-
φωνα με τον Παύλο, η Αγία Γραφή είναι «ωφέλιμος προς διδασκα-
λίαν». Φανερώνει την αλήθεια και εκθέτει τις πλάνες. Δείχνει το 
σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα. Κατακρίνει τις αμαρτίες 
μας, διορθώνει τον τρόπο σκέψης μας, και μας διδάσκει τη δικαιο-
σύνη. Η Αγία Γραφή φανερώνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Μας 
παίρνει από την αμαρτωλή μας κατάσταση και μας οδηγεί στην 
ομορφιά της δικαιοσύνης Του. Όταν βλέπουμε την ανιδιοτελή αγά-
πη του Ιησού σε αντιπαράθεση με τον εγωισμό μας, μένουμε κα-
τάπληκτοι. Καθώς βλέπουμε στην Αγία Γραφή το βάθος της ευ-
σπλαχνίας και της φροντίδας Του, η ζωή μας αλλάζει. Καθώς μοι-
ραζόμαστε τον Λόγο Του με τους άλλους, και εκείνοι επίσης μετα-
μορφώνονται ριζικά. Καθώς ατενίζουμε τον Ιησού στο Λόγο Του, 
γινόμαστε όλο και πιο πολύ σαν Εκείνον. Μαρτυρία δεν είναι να 
μοιραζόμαστε εκείνο που νομίζουμε ή εκείνο που πιστεύουμε. 
Μαρτυρία είναι να μοιραζόμαστε τις αιώνιες αλήθειες που βρίσκου-
με στον Λόγο του Θεού. Καθώς ο Λόγος του Θεού ευλογεί με αξιο-
θαύμαστο τρόπο τη ζωή μας, μπορούμε να πούμε και στους άλ-
λους πόσο θα ευλογήσει και τη δική τους ζωή.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε μία δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίσατε και 
πώς ο Λόγος του Θεού σάς ενδυνάμωσε. Τι μάθατε από αυτή σας 
την εμπειρία; 
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Τετάρτη 12 Αυγούστου 
 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Κάποιος μέτρησε τις υποσχέσεις στην Αγία Γραφή και βρήκε ότι 
ξεπερνούσαν τις τρεις χιλιάδες. Κάθε μία από αυτές προέρχεται 
από την καρδιά του στοργικού Θεού του «δυνάμενον υπερεκπε-
ρισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την 
δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν» (Εφεσ. 3/γ’20). Οι υποσχέσεις 
του Θεού είναι οι δεσμεύσεις που κάνει στον καθένα από εμάς. 
Καθώς επικαλούμαστε αυτές τις υποσχέσεις με πίστη και διδά-
σκουμε και τους άλλους πώς να τις επικαλεστούν, οι ευλογίες του 
Θεού ρέουν στη ζωή μας. Ο απ. Παύλος τονίζει αυτήν την πραγμα-
τικότητα στη Ρωμ. 8/η’32, «Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν 
εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ 
αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» Ο απ. Πέτρος διευκρι-
νίζει αυτήν την υπόσχεση δηλώνοντας, «η θεία δύναμις αυτού εχά-
ρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν, διά της επιγνώ-
σεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής» 
(Β’Πέτρ. 1/α’3). Μέσω του θανάτου του Χριστού στο σταυρό, και 
της νίκης Του ενάντια στον Σατανά και τις δυνάμεις της κολάσεως, 
μας προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μία ευσεβή, 
πνευματική ζωή. Επίσης, υπόσχεται να καλύψει τις βασικές μας 
φυσικές ανάγκες.  
Συγκρίνετε Α’ Ιωάν. 1/α’ 7-9 και Φιλιπ. 4/δ’ 13,19. Αν και αυτές οι 
υποσχέσεις είναι κάπως διαφορετικές, τι μας διδάσκουν για τον 
χαρακτήρα του Θεού; Πώς έχουν επηρεάσει τη ζωή σας; 
..…………………………………………………………………………… 
Οι υποσχέσεις σ’ αυτές τις περικοπές μιλάνε για κάτι διαφορετικό, 
αλλά η εικόνα που μας δίνουν για τον Θεό είναι παρόμοια. Φανε-
ρώνουν έναν Θεό συγχωρητικό, παντοδύναμο, ο Οποίος ενδιαφέ-
ρεται για τις βασικές μας ανάγκες. Μας διαβεβαιώνουν ότι ο Θεός 
νοιάζεται βαθιά για εμάς.  
Διαβάστε Εβρ. 3/γ’ 19, 4/δ’ 1-3 και Ματθ. 13/ιγ’ 58. Τι μας λένε αυ-
τά τα εδάφια σχετικά με την ανάγκη μας για πίστη; 
…………………………………………………………………………….. 
Υπάρχουν τόσες υπέροχες υποσχέσεις του Θεού στην Αγία Γραφή 
που όταν με πίστη τις επικαλούμαστε και τις πιστεύουμε γιατί ο 
Χριστός μας τις έδωσε, οι ευλογίες των υποσχέσεων αυτών γίνο-
νται δικές μας. Η απιστία μας είναι εκείνη που περιορίζει την εκ-
πλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή μας. Προσευχηθείτε 
αυτήν την εβδομάδα ο Θεός να σας οδηγήσει σε κάποιον που έχει 
ανάγκη τις ελπιδοφόρες υποσχέσεις που βρίσκουμε στο Λόγο του 
Θεού.
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Πέμπτη 13 Αυγούστου 
 

ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 
Τα καλά νέα πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Σκεφτείτε τις στιγμές στη 
ζωή σας που είχατε καλά νέα. Μπορεί να ήταν η μέρα που αρρα-
βωνιαστήκατε, που αποκτήσατε παιδί, όταν προσληφθήκατε, ή 
όταν αγοράσατε σπίτι ή αυτοκίνητο. Ήσασταν τόσο ενθουσιασμέ-
νοι που ανυπομονούσατε να το πείτε. Είναι υπέροχο να μοιράζεσαι 
τη χαρά σου με άλλους. Τα καλύτερα νέα όμως, σε όλο το σύμπαν, 
είναι η ιστορία του Ιησού. Όταν βλέπουμε στο Λόγο Του τη σωτη-
ρία που βρίσκουμε στον Χριστό, η καρδιά μας υπερχειλίζει από 
χαρά και θέλουμε να το πούμε και σε άλλους. Όταν οι θρησκευτικές 
αρχές προσπάθησαν να σταματήσουν τους αποστόλους να κηρύτ-
τουν, ο Πέτρος δήλωσε, «Ημείς δεν δυνάμεθα να μη λαλώμεν όσα 
είδομεν και ηκούσαμεν» (Πράξ. 4/δ’ 20). 
«Μόλις έρχεται κανείς στο Χριστό, γεννάται η επιθυμία στην καρδιά 
του να γνωστοποιήσει και σε άλλους τι πολύτιμο Φίλο βρήκε στο 
πρόσωπο του Ιησού. Η σώζουσα αλήθεια δεν μπορεί να περιορι-
σθεί στην καρδιά του. Αν έχουμε περιβληθεί τη δικαιοσύνη του 
Χριστού και αν μας έχει πλημμυρίσει η αγάπη του Πνεύματός Του, 
δε θα μείνουμε σε αδράνεια.» Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 64.  

Στη Ρωμ. 1/α’ 14-16, ο Παύλος έγραψε: «Χρεώστης είμαι προς 
Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους, ούτω πρόθυ-
μος είμαι, το κατ’ εμέ, να κηρύξω το ευαγγέλιον και προς εσάς τους 
εν Ρώμη. Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού, επειδή 
είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιου-
δαίον τε πρώτον και Έλληνα.» Ο απ. Παύλος δεν κουράστηκε ποτέ 
να λέει την ιστορία της αλλαγής του. Η καρδιά του ήταν πλημμυρι-
σμένη από την χαρά στον Ιησού. Ήθελε να μοιραστεί τα καλά νέα 
και γι’ αυτό δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλός. 
Ποιες αρχές ζωτικής σημασίας για τη μετάδοση του Λόγου του 
Θεού διαβάζουμε στο Ησ. 50/ν’ 4, Εκκλ. 3/γ’ 1 και Β’ Τιμ. 4/δ’ 2; 
…………………………………………………………………………….. 
Καθώς παραδίνουμε τη ζωή μας στον Χριστό και στην υπηρεσία 
Του, Εκείνος θα ανοίξει πόρτες για να πούμε τα κατάλληλα λόγια, 
την κατάλληλη στιγμή σε όσους έχουν δεκτική καρδιά. Όσον αφορά 
την μαρτυρία, πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου αυτές τις τρεις 
Βιβλικές αρχές: τι λέμε, πώς το λέμε, και πότε το λέμε. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους έρχεστε σε επαφή και πώς μπορείτε να γίνετε 
καλύτεροι μάρτυρες σ’ αυτούς; 
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Παρασκευή 14 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 20:17’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 69-75. 
Ο Θεός εργάζεται στις καρδιές των ανθρώπων γύρω μας. Εάν έ-
χουμε την πνευματική διάκριση να δούμε πού εργάζεται ήδη ο 
Θεός, θα κοιτάζαμε για ευκαιρίες να μοιραστούμε τον Λόγο Του με 
άλλους. Καθώς ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος της καρδιάς, έχου-
με την ευκαιρία να σπείρουμε τον σπόρο του ευαγγελίου. Το Άγιο 
Πνεύμα προετοίμασε την καρδιά του Νικόδημου, της Σαμαρείτισ-
σας, της αιμορραούσας γυναίκας, του ληστή στο σταυρό, του Ρω-
μαίου εκατόνταρχου, και πολλών άλλων να δεχτούν τον λόγο Του, 
πριν ακόμη συναντήσουν τον Ιησού. Μέσα από τις διάφορες κατα-
στάσεις της ζωής τους και τις εντυπώσεις του Αγίου Πνεύματος, 
προετοιμάστηκαν να δεχτούν το μήνυμα του Χριστού. Μπορεί να 
διστάζουμε να ρωτήσουμε τους άλλους εάν μπορούμε να προσευ-
χηθούμε γι’ αυτούς, να μοιραστούμε μαζί τους μία υπόσχεση της 
Αγίας Γραφής, ή να τους δώσουμε κάποιο έντυπο. Όταν όμως αι-
σθανθούμε την ανάγκη να το κάνουμε, είναι επειδή το Άγιο Πνεύμα 
που μας παρακίνησε έχει ήδη παρακινήσει το άλλο πρόσωπο να 
δεχτεί τη μαρτυρία μας. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Εάν κάποιος έρθει σε εσάς νιώθοντας μεγάλη ενοχή για κάτι 
και χρειάζεται τη συγχώρηση του Θεού, τι θα τον συμβουλεύατε και 
ποια Βιβλικά εδάφια θα λέγατε; Ποια είναι η δική σας εμπειρία με 
την ενοχή και τη δύναμη της συγχώρησης του Θεού στη ζωή σας; 
2.  Ορισμένες φορές ο Θεός φέρνει ανθρώπους στη ζωή μας ε-
πειδή θέλει να μάθουν την αλήθεια. Πώς μπορούμε να είμαστε α-
νοικτοί στην καθοδήγησή Του; 
3.  Μείνετε στη δύναμη του Θεού και του Λόγου Του όπως φανε-
ρώνεται στη Δημιουργία. Δεν μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε 
την έννοια του σύμπαντος επειδή είναι άπειρο. Και σκεφτείτε ότι ο 
Θεός που το δημιούργησε είναι πολύ μεγαλύτερος. Πώς μας εν-
θαρρύνει το ότι ο Θεός είναι τόσο δυνατός; Και δεν είναι μόνο δυ-
νατός, αλλά και μας αγαπάει. Τι ελπίδα μάς δίνουν όλα αυτά; Πώς 
αυτή η γνώση μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε αποτελεσματι-
κότεροι μάρτυρές Του; 
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15 Αυγούστου – 21 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
8.  ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδών δε τους όχλους εσπλαγχνίσθη δι’ αυ-
τούς, διότι ήσαν εκλελυμένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη 
έχοντα ποιμένα.» Ματθαίον 9/θ’ 36. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 5/ε’ 13,14, 
Φιλιπ. 2/β’ 15, Μάρκ. 12/ιβ’ 34, Εφεσ. 4/δ’ 15, Ματθ. 4/δ’ 23-25, 
25/κε’ 31-46. 
 

Ο Ιησούς ειλικρινά ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους. Ενδιαφερό-
ταν πιο πολύ για τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους, απ’ ό,τι για τις 
δικές Του. Σε όλη Του τη ζωή επικεντρωνόταν στους άλλους. Η 
διακονία Του χαρακτηριζόταν από αγάπη και ευσπλαχνία. Φρόντι-
ζε για τις φυσικές, διανοητικές, και συναισθηματικές ανάγκες των 
γύρω Του και γι’ αυτό η καρδιά τους ήταν ανοικτή στις πνευματικές 
αλήθειες που δίδασκε. Καθώς καθάριζε τους λεπρούς, άνοιγε τα 
μάτια στους τυφλούς και τα αυτιά στους κωφούς, ελευθέρωνε τους 
δαιμονισμένους, έτρεφε τους πεινασμένους και ενδιαφερόταν για 
τους απόρους, η καρδιά τους αγγιζόταν και η ζωή τους άλλαζε.  
Και αυτό γινόταν επειδή οι άνθρωποι έβλεπαν το ειλικρινές ενδια-
φέρον Του και ανοίγονταν στις πνευματικές αλήθειες που δίδασκε. 
«Μόνο η μέθοδος του Χριστού χορηγεί πραγματική επιτυχία για 
την προσέγγιση των ανθρώπων. Ο Σωτήρας πλησίαζε τους αν-
θρώπους σαν ένας που ήθελε το καλό τους. Τους έδειχνε τη συ-
μπάθειά Του, τους εξυπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες τους και 
κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους. Τότε τους έλεγε, ‘‘Ακολούθει Μοι.’’» 
Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 109. Ο Ιησούς αναγνώριζε την ανάγκη του κόσμου να 
δει το ευαγγέλιο να εκδηλώνεται και όχι απλώς να διακηρύττεται. Η 
ζωντανή μαρτυρία μίας Χριστόμορφης ζωής αφιερωμένης στην 
υπηρεσία των άλλων, είναι μία ισχυρή μαρτυρία των όσων λέμε και 
δίνει αξιοπιστία στη μαρτυρία μας.  
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Κυριακή 16 Αυγούστου 
 

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
Ο Ιησούς πάντα κοίταζε το καλό στους άλλους. Έβγαζε το καλύτε-
ρο από αυτούς. Ένα πράγμα για το οποίο οι θρησκευτικές ηγέτες 
κατηγορούσαν τον Ιησού ήταν ότι «ούτος αμαρτωλούς δέχεται, και 
συντρώγει μετ’ αυτών» (Λουκ. 15/ιε’ 2). Ανησυχούσαν επειδή συ-
ναναστρεφόταν με αμαρτωλούς. Η οπτική τους για την θρησκεία 
ήταν αποξενωτική και όχι ενωτική. Εξεπλάγησαν όταν ο Ιησούς 
είπε, «δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις 
μετάνοιαν» (Ματθ. 9/θ’ 13). Η θρησκεία των Φαρισαίων, των Σαδ-
δουκαίων, και των Γραμματέων στηριζόταν στην αποφυγή. Σκέ-
πτονταν, «Κάνε ό,τι μπορείς για να μη μολυνθείς από την αμαρτί-
α.» Η διδασκαλία του Ιησού ήταν εντελώς διαφορετική. Ήρθε στον 
κόσμο για να τον σώσει, και όχι για να τον αποφύγει. Αυτός είναι, 
«το φως του κόσμου» (Ιωάν. 8/η’ 12). 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 13,14. Ποιες δύο απεικονίσεις χρησιμοποιεί ο 
Ιησούς για την περιγραφή των ακολούθων Του και γιατί; Δείτε επί-
σης Ιωάν. 1/α’ 9, 12/ιβ’ 46, Φιλιπ. 2/β’ 15. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Το αλάτι ήταν μία σημαντική πηγή στην αρχαιότητα. Ήταν ιδιαίτερα 
πολύτιμο και οι Ρωμαϊκές λεγεώνες το χρησιμοποιούσαν ως νόμι-
σμα. Ήταν σύμβολο μεγάλου πλούτου. Επίσης, χρησιμοποιούταν 
στις τροφές για να δώσει νοστιμιά και να τις συντηρεί. Όταν ο Ιη-
σούς χρησιμοποίησε το αλάτι ως σύμβολο για τους ακολούθους 
Του, στην πραγματικότητα έλεγε ότι ο πραγματικός πλούτος στον 
κόσμο δεν είναι οι πιο πλούσιοι και ισχυροί. Οι αληθινά πλούσιοι 
είναι οι αφοσιωμένοι Χριστιανοί που κάνουν τη διαφορά στο βασί-
λειο του Θεού. Οι πράξεις αγάπης και η ανιδιοτελής υπηρεσία δια-
τηρεί την καλοσύνη του κόσμου και δίνει νοστιμιά στην ατμόσφαι-
ρα.  
Η δεύτερη απεικόνιση που χρησιμοποίησε ο Ιησούς (Ματθ. 5/ε’ 14) 
ήταν του φωτός. Το φως δεν αποφεύγει το σκοτάδι, αλλά λάμπει 
μέσα σ’ αυτό. Δεν ξεχωρίζει από το σκοτάδι, το διαπερνά μετατρέ-
ποντας το σκοτάδι σε φως. Οι ακόλουθοι του Χριστού καλούνται να 
διαπεράσουν το σκοτάδι αυτού του κόσμου, στις γειτονιές, στα χω-
ριά και στις πόλεις τους, και να τα φωτίσουν με τη δόξα του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιζόμενοι τα λόγια του Ιησού στο Ιωάν. 17/ιζ’ 15-18, 
πώς κατανοούμε την ιδέα του διαχωρισμού από τον κόσμο και την 
αποφυγή του κόσμου; Είναι το ίδιο; Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν 
προσευχήθηκε οι ακόλουθοί Του να είναι στον κόσμο αλλά να μην 
είναι του κόσμου; Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; 
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Δευτέρα 17 Αυγούστου 
 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ 
Ο Ιησούς ήθελε να βγάλει το καλύτερο από τους ανθρώπους. Ακό-
μη και όταν οι καταστάσεις ήταν ασυνήθιστα δύσκολες, Εκείνος 
έδειχνε χάρη. Στο ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε πως τα πλήθη, 
«εθαύμαζον διά τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του 
στόματος αυτού» (4/δ’22) και ο Ιωάννης προσθέτει στο ευαγγέλιο 
του, «η δε χάρις και η αλήθεια έγεινε διά Ιησού Χριστού» (Ιωάν. 
1/α’ 17). Με τον τρόπο που προσέγγιζε τους ανθρώπους, τους α-
φόπλιζε. Τα γεμάτα έλεος λόγια Του άγγιζαν τις χορδές της καρ-
διάς τους.   
Διαβάστε Ματθ. 8/η’ 5-10 και Μάρκο 12/ιβ’ 34. Ποια ελπιδοφόρα 
λόγια είπε ο Ιησούς σε δύο τόσο διαφορετικούς ανθρώπους – έναν 
Ρωμαίο εκατόνταρχο και έναν Ιουδαίο νομικό; 
..…………………………………………………………………………… 
Η δήλωση του Ιησού στον Ρωμαίο εκατόνταρχο ήταν επαναστατι-
κή. Σκεφτείτε τα αισθήματα του εκατόνταρχου όταν άκουσε τον Ιη-
σού να λέει πώς τόση πίστη δεν βρήκε πουθενά στο Ισραήλ. Φα-
νταστείτε ακόμη τα αισθήματα του νομικού όταν ο Ιησούς του είπε, 
«Δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού.» Ο Ιησούς είχε την 
ικανότητα να βγάζει το καλύτερο εαυτό των άλλων. Λίγα είναι εκεί-
να που μπορούν να λειτουργήσουν ως έπαινος και να ανοίξουν την 
καρδιά για το ευαγγέλιο. Ψάξτε να βρείτε το καλό στους ανθρώ-
πους γύρω σας και δείξτε τους πόσο τους εκτιμάτε.  
Συγκρίνετε Ησ. 42/μβ’ 3, Κολ. 4/δ’ 5,6, και Εφεσ. 4/δ’ 15. Ποιες ζω-
τικές αρχές μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την μαρτυρία της 
πίστης μας στους άλλους και τη σχέση μας μαζί τους; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν τα λόγια μας είναι ενθαρρυντικά και γεμάτα χάρη, ασκούν 
θετική επιρροή στη ζωή των άλλων. Μέσα από το προφητικό του 
μήνυμα ο Ησαΐας αποκάλυψε πως ο Ιησούς, «Κάλαμον συντεθλα-
σμένον δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβύ-
σει.» Με άλλα λόγια, ο Ιησούς πρόσεχε να μην πληγώσει άσκοπα 
κανέναν που ερχόταν με πίστη, ούτε να σβήσει την σπίθα της πί-
στης μέσα του. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί πολλές φορές ο τρόπος που λέμε κάποια πράγματα 
είναι πιο σημαντικός από το περιεχόμενο των λόγων μας; Τι έχετε 
να πείτε σχετικά με την ακόλουθη δήλωση: «Η αλήθεια είναι αυτή, 
και οι άνθρωποι καλούνται να τη δεχτούν ή να την απορρίψουν.» 
Πού βρίσκεται το λάθος σ’ αυτήν την σωστή κατά τ’ άλλα δήλωση; 
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Τρίτη 18 Αυγούστου 
 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: ΜΕΡΟΣ Α’ 
Η μέθοδος ευαγγελισμού του Ιησού ξεπερνά τις αποστηθισμένες 
ομιλίες, και τις τυπικές παρουσιάσεις. Είναι πλούσια και δυναμική 
όπως η ίδια η ζωή. Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώ-
πους που έχουν όλων των ειδών τις ανάγκες: φυσικές, νοητικές, 
συναισθηματικές, και πνευματικές. Ο Χριστός ανυπομονεί να κα-
λύψει τις ανάγκες τους μέσα από εμάς, όταν ενδιαφερόμαστε για 
τις χαρές, τις ελπίδες και τα όνειρά τους. Ο Ιησούς φρόντιζε τις α-
νάγκες που ένιωθαν κι έτσι μπορούσε να καλύψει τις βαθύτερες 
ανάγκες τους. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν την ανάγκη τους, 
μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λύσουν μόνοι 
τους. Μπορεί να είναι η ανάγκη τους να κόψουν το τσιγάρο, να χά-
σουν βάρος, να ξεκινήσουν μία καλύτερη διατροφή, ή να καταπο-
λεμήσουν το άγχος. Μπορεί να είναι η ανάγκη τους για φαγητό, για 
σπίτι ή ιατρική περίθαλψη. Μπορεί να είναι η ανάγκη για συμβου-
λές πάνω στον γάμο και στην οικογένεια. Η απόλυτη ανάγκη, ω-
στόσο, είναι αυτή που οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο - η 
ανάγκη για προσωπική σχέση με τον Θεό και η συνειδητοποίηση 
ότι η ζωή τους έχει αιώνιες συνέπειες. Η συμφιλίωση με τον Θεό 
στον έκπτωτο κόσμο στον οποίο ζούμε είναι η απόλυτή μας ανά-
γκη.  
Διαβάστε τις ιστορίες του παραλυτικού στο Ματθ. 9/θ’1-7 και της 
αιμορραούσας γυναίκας στο Μάρκ. 5/ε’ 25-34. Τι ενδείξεις έχουμε 
και στις δύο ιστορίες που δείχνουν πως ο Ιησούς συνδέει τη φυσι-
κή θεραπεία με την απόλυτη ανάγκη για συμφιλίωση με τον Θεό; 
..…………………………………………………………………………… 
Η θεραπευτική διακονία του Χριστού δεν περιλάμβανε μόνο τον 
φυσικό και συναισθηματικό τομέα. Ο Ιησούς ήθελε οι άνθρωποι να 
γευθούν την ολότητα την οποία η αμαρτία κατέστρεψε. Για τον 
Χριστό, η σωματική θεραπεία χωρίς την πνευματική, ήταν ανολο-
κλήρωτη. Εφόσον η αγάπη του Θεού μάς παρακινεί να επιθυμούμε 
την καλή φυσική και συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου, 
τότε θα μας παρακινεί να επιθυμούμε και την καλή πνευματική του 
κατάσταση ώστε να ζει μία ολοκληρωμένη ζωή και εδώ και στην 
αιωνιότητα. Άλλωστε, όλοι όσοι θεραπεύθηκαν από τον Ιησού κά-
ποια στιγμή πέθαναν. Συνεπώς, η πραγματική τους ανάγκη, πε-
ρισσότερο από καθετί, ήταν πνευματική. 
ΣΚΕΨΗ: Τι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η εκκλησία μας για να 
καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων και να δείξουμε πως πραγμα-
τικά ενδιαφερόμαστε γι’ αυτούς; Τι κάνετε ως εκκλησία για να αλ-
λάξετε τη ζωή των ανθρώπων; 
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Τετάρτη 19 Αυγούστου 
 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: ΜΕΡΟΣ Β’ 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 23-25 και 9/θ’ 35. Ποια τριμερής προσέγγιση 
ήταν η βάση της διακονίας του Χριστού; Πώς φρόντιζε τις ανάγκες 
των ανθρώπων και τι επιρροή ασκούσε στη ζωή τους; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η διακονία του Ιησού ήταν τριμερής – διδασκαλία, κήρυγμα, και 
θεραπεία. Μοιραζόταν αιώνιες αρχές ώστε όλων η ζωή να απο-
κτήσει νόημα και σκοπό. Είπε, «Εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν, και 
να έχωσιν αυτήν εν αφθονία» (Ιωάν. 10/ι’ 10). Με τη διακονία Του 
έδειξε περίσσεια χάρη. Και δίνει και σε εμάς τη δυνατότητα να ζή-
σουμε «περίσσεια» τώρα και για πάντα. 
Διαβάστε Μάρκ. 1/α’ 32-39. Ο Ιησούς πέρασε όλη την μέρα θερα-
πεύοντας αρρώστους και βγάζοντας δαιμόνια. Αφού προσευχήθη-
κε για κάποια ώρα, την επομένη το πρωί, ήρθαν περισσότεροι ζη-
τώντας θεραπεία. Έφυγε και πήγε σε άλλη πόλη. Γιατί δεν τους 
θεράπευσε; Προσέξτε την εξήγηση που δίνει ο Ίδιος στα εδ. 38,39. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού θεράπευσε τα πλήθη, την επομένη μέρα ο Ιησούς αποφασί-
ζει να αφήσει τους ανθρώπους που Τον αναζητούν και χρειάζονται 
θεραπεία. Εξηγεί πως ο λόγος για τον οποίον ήρθε στον κόσμο 
είναι το κήρυγμα του ευαγγελίου. Ο Ιησούς δεν ήταν απλώς ένας 
θαυματοποιός, αλλά ο Υιός του Θεού που είχε μία αποστολή λύ-
τρωσης. Δεν ικανοποιούταν απλώς με τη θεραπεία των φυσικών 
τους ασθενειών. Ήθελε οι άνθρωποι να λάβουν το δώρο της αιώνι-
ας ζωής που τους πρόσφερε. Με την παρακάτω δήλωση έδειξε 
ξεκάθαρα τον σκοπό της αποστολής Του εδώ στη γη: «Διότι ο Υιός 
του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός» (Λουκ. 
19/ιθ’ 10). Κάθε θαύμα θεραπείας ήταν μία ευκαιρία να αποκαλύψει 
τον χαρακτήρα του Θεού, να ανακουφίσει τη θλίψη, και να δώσει 
ευκαιρία για αιώνια ζωή.  
ΣΚΕΨΗ: Μπορείτε να ζήσετε την ολοκληρωμένη ζωή που προ-
σφέρει ο Ιησούς εάν είστε φτωχοί ή άρρωστοι; Πρόσφερε ο Ιησούς 
κάτι ουσιαστικότερο από την φυσική θεραπεία; Με ποιους πρακτι-
κούς τρόπους μπορούμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους σε 
πνευματικές αλήθειες όταν υπηρετούμε τις φυσικές και συναισθη-
ματικές ανάγκες τους; 
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Πέμπτη 20 Αυγούστου 
 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
Το μήνυμα του Ιησού στους μαθητές Του στο Ματθ. 24/κδ’, όπου 
τα γεγονότα σχετικά με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την 
Δευτέρα Παρουσία Του αναμιγνύονται, ακολουθείται από τρεις πα-
ραβολές στο Ματθ. 25/κε’ σχετικά με τον έσχατο καιρό. Στις παρα-
βολές αυτές βλέπουμε τα στοιχεία του χαρακτήρα των ανθρώπων 
που προσμένουν τη Δευτέρα Παρουσία, και που έχουν πραγματικά 
σημασία για τον Ιησού. Η παραβολή των δέκα παρθένων τονίζει τη 
σημασία της ειλικρινούς, αυθεντικής, πλήρης Πνεύματος ζωής. Η 
παραβολή των δέκα ταλάντων τονίζει τη σημασία της πιστότητας 
που πρέπει να δείξει ο καθένας από εμάς με τα χαρίσματα που 
μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Η παραβολή των προβάτων και των ε-
ριφίων δείχνει πως η ειλικρινής Χριστιανική ζωή υπηρετεί τις ανά-
γκες των ανθρώπων που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας καθημερινά.  
Διαβάστε Ματθ. 25/κε’ 31-46. Πώς περιγράφει ο Ιησούς τον ειλικρι-
νή Χριστιανικό τρόπο ζωής; Αναφέρετε τα μέρη διακονίας που αγ-
γίζει αυτή η περικοπή. 
..…………………………………………………………………………… 
Παρότι αυτή η παραβολή αναφέρεται στην κάλυψη των φυσικών 
αναγκών των ανθρώπων, υπάρχει και που δεν πρέπει να παρα-
βλέψουμε. Υπάρχει μία κρυφή πείνα και δίψα για τον Ιησού στην 
ψυχή των ανθρώπων, που θέλουν να ικανοποιήσουν (Ιωάν. 6/ς’ 
35, Ιωάν. 4/δ’ 13,14). Είμαστε όλοι ξένοι που επιθυμούμε μια κα-
τοικία μέχρι να ανακαλύψουμε την πραγματική μας ταυτότητα στον 
Χριστό (Εφ. 2/β’ 12,13,19). Είμαστε πνευματικά γυμνοί μέχρι να 
ντυθούμε με τη δικαιοσύνη Του (Αποκ. 3/γ’ 18, 19/ιθ’ 7,8). 
Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης πολλές φορές παρομοίαζαν 
την ανθρώπινη κατάσταση με κάποιον που ήταν βαριά άρρωστος 
(Ησ. 1/α’ 5, Ιερ. 30/λ’ 12-15). Η ασθένεια της αμαρτίας είναι θανα-
τηφόρα, αλλά ο προφήτης μας δείχνει το γιατρικό. «Διότι θέλω α-
ποκαταστήσει την υγιείαν εις σε, και θέλω σε ιατρεύσει από των 
πληγών σου, λέγει Κύριος» (Ιερ. 30/λ’ 17). Ο Ιησούς είναι το γιατρι-
κό για την θανατηφόρα αυτή ασθένεια που απειλεί την ψυχή μας. Η 
παραβολή των προβάτων και των εριφίων μας παρακινεί μεν να 
καλύψουμε τις φυσικές ανάγκες των γύρω μας, αλλά μας ωθεί και 
για κάτι περισσότερο. Η ιστορία του Χριστού είναι αυτή που καλύ-
πτει τις βαθύτερες ανάγκες της ψυχής, και η πρόσκλησή Του για 
συνεργασία μαζί Του στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας. Όταν 
ζούμε εγωκεντρικά και αμελούμε τις φυσικές, νοητικές, συναισθη-
ματικές και πνευματικές ανάγκες των άλλων, διακινδυνεύουμε την 
αιωνιότητα. Στην παραβολή, εκείνοι που αφιερώνουν τη ζωή τους 
σε πράγματα πέρα από τον εαυτό τους επαινούνται από τον Κύριο 
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και εισέρχονται στην αιωνιότητα. Από την άλλη, εκείνοι που φέρο-
νται εγωιστικά και αμελούν τις ανάγκες των άλλων, καταδικάζονται 
από τον Κύριό τους.  
 

Παρασκευή 21 Αυγούστου                       Δύση ηλίου: 20:08’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Πολλοί δεν έχουν πίστη στο Θεό και έχουν επίσης χάσει και την 
εμπιστοσύνη τους στον άνθρωπο. Εκτιμούν όμως τις συμπονετικές 
και εξυπηρετικές πράξεις. Όταν βλέπουν κάποιον που χωρίς να 
αποβλέπει σε επίγεια εγκώμια ή αντισταθμίσματα έρχεται στο σπίτι 
τους, φροντίζει τους αρρώστους, τρέφει τους πεινασμένους, ντύνει 
τους γυμνούς, παρηγορεί τους λυπημένους και δείχνει με τρυφερό-
τητα σε όλους Εκείνον για την αγάπη και την ευσπλαχνία του οποί-
ου αυτός δεν είναι παρά απλώς ο απεσταλμένος – όταν βλέπουνε 
αυτά, οι καρδιές τους συγκινούνται. Η ευγνωμοσύνη γεννιέται. Η 
πίστη αναζεί. Βλέπουν ότι ο Θεός ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και, κα-
θώς ανοίγεται ο λόγος Του, είναι πρόθυμοι να τον ακούσουν.» Ε. 

Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 111. 

Η ανιδιοτελής υπηρεσία του Ιησού ανοίγει καρδιές, σπάει προκα-
ταλήψεις, και δημιουργεί τις συνθήκες για την αποδοχή του ευαγ-
γελίου. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού που καλύπτει τις 
ανάγκες για αγάπη παντού. Ο Χριστός μάς στέλνει στις κοινότητες 
για να κάνουμε τη διαφορά στο όνομά Του. Παρότι πρέπει να είμα-
στε προσεκτικοί να μη μολυνθούμε από τον κόσμο (και αυτή είναι 
μία πραγματική και αληθινή απειλή στην εκκλησία μας), είναι απα-
ραίτητο να μάθουμε πώς να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους εκεί 
που βρίσκονται, και να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό που θέλει 
να τους πάρει από εκεί που είναι και να τους οδηγήσει εκεί που 
πραγματικά ανήκουν.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Γιατί η ευσπλαχνική διακονία του Χριστού μπορεί να καταρρί-
ψει κάθε προκατάληψη και να κάνει τους ανθρώπους δεκτικούς 
στις πνευματικές αλήθειες; Προσπαθήστε να φανταστείτε πόσο πιο 
αποτελεσματική θα είναι η μαρτυρία μας ως λαός που θέλουμε να 
δείξουμε το ανιδιοτελές ενδιαφέρον στους άλλους που έδειξε και ο 
Ιησούς. 
2.  Σκεφτείτε κάποια φορά που είπατε κάτι σωστό και απαραίτητο, 
αλλά με λάθος τόνο ή τρόπο. Τι μάθατε από την εμπειρία σας αυτή 
που θα σας βοηθήσει να μην επαναλάβετε τα ίδια λάθη, όπως για 
παράδειγμα να περιμένετε πρώτα να ηρεμήσετε πριν μιλήσετε; 
3.  Έχοντας υπόψη το θλιβερό γεγονός ότι όλοι όσοι θεραπεύθη-
καν ή και αναστήθηκαν, τελικά πέθαναν, πού πρέπει να επικε-
ντρώνεται η υπηρεσία μας στους συνανθρώπους μας; 
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4.  Τι είδους διακονίες μπορεί να ξεκινήσει η εκκλησία σας στην 
κοινωνία που αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει; 
5.  Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πνευματικές ευκαιρίες για 
τους αναζητητές, μέσα από τις διακονίες; 
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22 Αυγούστου – 28 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
9.  ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΙΚΗΤΗ 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά “αγιάσατε Κύριον τον Θεόν” εν ταις 
καρδίαις υμών, και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραό-
τητος και φόβου.» Α’ Πέτρου 3/γ’ 15. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωάν. 4/δ’ 27-30, 
39-42, Ματθ. 15/ιε’ 21-28, Β’ Θεσ. 1/α’ 1-4, Ρωμ. 15/ιε’ 7, Εφεσ. 
4/δ’ 32, Α’ Πέτρ. 3/γ’ 15. 
 

Όσο περισσότερο μελετάμε τη ζωή του Ιησού τόσο περισσότερο 
θαυμάζουμε την ικανότητά Του να αποδέχεται ανθρώπους. Αν και 
επέπληττε τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής Του, με χαρά 
δεχόταν εκείνους που αγωνίζονταν με την αμαρτία, ήταν πληγωμέ-
νοι από την ενοχή και την καταδίκη. Η χάρη Του ήταν για εκείνους. 
Το έλεός Του προσφερόταν ακόμη και στους χειρότερους αμαρτω-
λούς. Το βάθος της συγχώρεσής Του ήταν σαφέστατα βαθύτερο 
από το βάθος της αμαρτίας τους. Η αγάπη Του δεν περιοριζόταν. 
Ο Ιησούς ποτέ δεν εκδήλωσε υπερηφάνεια ούτε υπεροψία. Έβλε-
πε στον κάθε άνθρωπο κάποιον που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα 
Θεού που ωστόσο έπεσε στην αμαρτία και τον οποίο ήρθε να σώ-
σει. Κανείς δεν ήταν πέρα από την αγάπη Του. Κανείς δεν είχε πέ-
σει τόσο χαμηλά για να μην μπορεί να Τον φτάσει η χάρη Του. Σε-
βόταν οποιονδήποτε ερχόταν κοντά Του και συμπεριφερόταν σε 
όλους με την αξιοπρέπεια που τους άρμοζε. Επηρέαζε τους αν-
θρώπους για τη βασιλεία επειδή πίστευε σ’ αυτούς. Η ζωή τους 
άλλαζε στην παρουσία Του επειδή ενδιαφερόταν βαθιά γι’ αυτούς. 
Άρχισαν να γίνονται αυτό που πίστευε ότι μπορούσαν να γίνουν.  
Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας θα εξετάσουμε βαθύτερα τη συ-
μπεριφορά του Ιησού προς τους ανθρώπους και θα δούμε πώς 
μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές στη ζωή μας.  
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Κυριακή 23 Αυγούστου 
 

ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
Διαβάστε Ιωάν. 4/δ’ 27-30, 39-42. Πώς βλέπουμε μέσα από τη συ-
ναναστροφή του Ιησού με τη Σαμαρείτισσα το γεγονός ότι όλοι 
μπορεί να γίνουν δεκτικοί στο ευαγγέλιο, ακόμη και σε αναπάντεχα 
μέρη; 
…..………………………………………………………………………… 
Το τελευταίο μέρος όπου οι μαθητές περίμεναν να δουν ανθρώ-
πους δεκτικούς στο ευαγγέλιο, ήταν η Σαμάρεια. Οι Σαμαρείτες 
βρίσκονταν σε συνεχή διαμάχη με τους Ιουδαίους για θέματα δογ-
ματικά και λατρείας. Η έχθρα αυτή ήταν παλιά. Οι Σαμαρείτες ήθε-
λαν να συμμετάσχουν στο έργο της ανοικοδόμησης του ναού στην 
Ιερουσαλήμ αλλά η πρότασή τους απορρίφθηκε εξαιτίας της επι-
γαμίας τους με τα άλλα έθνη και τις ανορθόδοξες απόψεις τους. Ως 
αποτέλεσμα, οι Σαμαρείτες έκτισαν τον δικό τους ναό στο όρος 
Γαριζίν. Οι μαθητές με μεγάλη προθυμία θα παραμέριζαν την Σα-
μάρεια μιας και γι’ αυτούς ήταν ένα άγονο έδαφος για τη διακήρυξη 
του ευαγγελίου. Ο Ιησούς είδε αυτό που οι μαθητές δεν μπορού-
σαν να διακρίνουν: δεκτικές καρδιές. Η εξιστόρηση του Ιωάννη ξε-
κινά με τα εξής λόγια: «Αφήκε την Ιουδαίαν, και απήλθε πάλιν εις 
την Γαλιλαίαν. Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας» (Ιωάν. 
4/δ’ 3,4). Ο Ιησούς, «έπρεπε» να περάσει από τη Σαμάρεια επειδή 
το Άγιο Πνεύμα Του έδειξε πως εκεί υπήρχαν δεκτικές στο ευαγγέ-
λιο καρδιές. Όταν τα μάτια μας χρίζονται από το Άγιο Πνεύμα μπο-
ρούμε να δούμε τις πιθανότητες εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο 
δυσκολίες. Βλέπουμε έναν εύφορο αγρό ψυχών για τη βασιλεία του 
Θεού εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο άγονα χωράφια.  
Διαβάστε Πράξ. 8/η’ 4,5,14. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διακονί-
ας του Ιησού στη Σαμάρεια; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι μαθητές θα είχαν προσπεράσει τη Σαμάρεια χωρίς να δώσουν 
την ευκαιρία στους Σαμαρείτες να ακούσουν την αλήθεια του Λό-
γου του Θεού. Ο Ιησούς είδε εκείνο που αυτοί δεν έβλεπαν. Κατά-
λαβε πως το Άγιο Πνεύμα είχε προετοιμάσει την καρδιά της γυναί-
κας. Η έντονη αλλαγή της επηρέασε πολλούς στην πόλη. Δεν θα 
βλέπουμε πάντα τα αποτελέσματα της μαρτυρίας μας, καθώς ό-
μως σπέρνουμε σε δεκτικές καρδιές, μία μέρα θα φέρουμε σοδειά 
για την δόξα του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Ποτέ δεν ξέρουμε πόσο επηρεάζουν τα λόγια και η συ-
μπεριφορά μας τους άλλους, είτε για καλό είτε για κακό. Πόσο 
προσεκτικοί λοιπόν πρέπει να είμαστε! 
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Δευτέρα 24 Αυγούστου 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Η συμπεριφορά μας συχνά καθορίζει την ικανότητά μας να επη-
ρεάζουμε τους άλλους. Μία σκληρή, επικριτική, και εχθρική συμπε-
ριφορά θα απομακρύνει από κοντά σας τους ανθρώπους. Ακόμη 
και αν δώσετε την μαρτυρία σας με τα πιο αληθινά λόγια, δύσκολα 
θα γίνουν δεκτά. Από την άλλη, η θετική συμπεριφορά και η πίστη 
μας στους άλλους, τους ελκύει κοντά μας. Δημιουργεί έναν φιλικό 
δεσμό. Ο Ιησούς έδειξε πολύ όμορφα αυτήν την αρχή με τα λόγια 
Του: «Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι 
κάμνει ο κύριος αυτού, εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ή-
κουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς» (Ιωάν. 15/ιε’ 
15). Οι φίλοι αποδέχονται ο ένας τον άλλον παρά τις αδυναμίες και 
τα λάθη, και μοιράζονται ελεύθερα τις χαρές και τις θλίψεις. 
Διαβάστε Ματθ. 15/ιε’ 21-28 και Μάρκ. 14/ιδ’ 6-9. Τα εδάφια αυτά 
περιγράφουν δύο γυναίκες που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετι-
κές καταστάσεις. Ο Ιησούς δείχνει να είναι σκληρός με τη μία και 
ευγενικός με την άλλη. Τι ενδείξεις βρίσκεται στο κείμενο ότι ο Ιη-
σούς προσπαθούσε με τη χάρη Του να πλησιάσει και τις δύο και 
να κτίσει εμπιστοσύνη μαζί τους; 
.……………………………………………………………………….…… 
Η γυναίκα στο Ματθ. 15/ιε’ είναι Χαναναία. Ο Ιησούς σκόπιμα αρ-
νείται αρχικά να την βοηθήσει ώστε μέσα από την επιμονή της, η 
πίστη της να αυξηθεί. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί την επιθυμία 
της και κάνει μία απίστευτη δήλωση που κανένας θρησκευτικός 
ηγέτης στην Ιουδαία εκείνη την εποχή δεν θα έκανε στη φτωχή Χα-
ναναία. Είπε δυνατά, «Ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις» (Ματθ. 15/ιε’ 
28). Της κάνει το καλύτερο σχόλιο που θα μπορούσε να πει ένας 
θρησκευτικός διδάσκαλος. Μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που 
ένιωσε και την αλλαγή που επήλθε στη ζωή της; 
Η γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με το ακριβό άρωμα 
ήταν Ιουδαία και είχε κακή φήμη, αλλά είχε συγχωρεθεί, αναγεννη-
θεί, και ξεκινήσει μία νέα αρχή. Όταν οι άλλοι την κατέκριναν, ο Ιη-
σούς την επαίνεσε για τις πράξεις της δηλώνοντας: «Όπου αν κη-
ρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εις όλον τον κόσμον, και εκείνο το ο-
ποίον έπραξεν αύτη, θέλει λαληθή εις μνημόσυνον αυτής» Μάρκ. 
14/ιδ’ 9. 
ΣΚΕΨΗ: Από αυτά που διαβάσαμε στις παραπάνω ιστορίες, ποια 
είναι η ουσία της θετικής, νικηφόρας συμπεριφοράς; Τι αλλαγές 
χρειάζεται να κάνετε στη συμπεριφορά σας, όχι μόνο για τη μαρτυ-
ρία, αλλά και γενικότερα; 
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Τρίτη 25 Αυγούστου 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
Η φιλία μόνο δεν αρκεί για να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στον 
Χριστό. Μπορεί να έχουμε πολλούς φίλους, ανθρώπους με τους 
οποίους χαιρόμαστε να είμαστε μαζί και που απολαμβάνουν την 
παρέα μας, αλλά όταν τους λέμε τι έκανε ο Ιησούς για εμάς και 
πώς άλλαξε τη ζωή μας, η φιλία μπορεί και να μη μετρήσει τόσο. 
Σίγουρα είναι ωραίο να είμαστε φιλικοί, αλλά ο Θεός δεν μας κάλε-
σε για να είμαστε απλώς φιλικοί. Μπορεί η φιλία να μην αρκεί για 
να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στον Χριστό, η εχθρική όμως 
στάση μπορεί να τους απομακρύνει. Ο απ. Παύλος μας θυμίζει ότι 
πρέπει να λέμε την αλήθεια με αγάπη (Εφεσ. 4/δ’ 15). Οι δεσμοί 
φιλίας ενισχύονται όταν συμφωνούμε με τους άλλους, τους αποδε-
χόμαστε, και τους επαινούμε όταν πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό να 
μας γίνει συνήθεια να βλέπουμε το καλό στους άλλους.  
Διαβάστε Β’ Θεσ. 1/α’ 1-4. Αναφέρετε κάποια από τα σημεία για τα 
οποία ο Παύλος επαινεί τους Θεσσαλονικείς. 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Ορισμένοι χαίρονται να βλέπουν τα αρνητικά των άλλων. Τους ευ-
χαριστεί όταν βλέπουν τον άλλον να κάνει κάποιο λάθος, και αυτό 
επειδή, εκτός των άλλων, τους κάνει να νιώθουν καλύτερα για τον 
εαυτό τους.  
Ο απ. Παύλος έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έψαχνε τα θετικά στις 
εκκλησίες που υπηρετούσε. Σίγουρα κατέκρινε τα λάθη και δεν πα-
ρέβλεπε την αμαρτία, αλλά επικεντρωνόταν στο να στερεώσει τις 
εκκλησίες που άνοιγε. Και ένας τρόπος ήταν να επισημάνει αυτά 
που έκαναν σωστά. Η δήλωση της Ε. Χουάιτ για τη σημασία των 
θετικών σχέσεων είναι αξιοσημείωτη. «Αν ήμασταν ταπεινοί ενώ-
πιον του Θεού, και ήμασταν ευγενείς, με τρυφερή καρδιά και ελεή-
μονες, θα υπήρχαν εκατό επιστροφές προς την αλήθεια όπου τώ-
ρα υπάρχει μόνο μία». Π.Ε. τομ. 9, σ. 142. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την παραπάνω δήλωση για μια στιγμή. Τι θα 
γινόταν στην τοπική σας εκκλησία εάν από την καρδιά του κάθε 
μέλους έβγαινε καλοσύνη, ευγένεια, τρυφερότητα και έλεος; Πώς 
θα ήταν μία τέτοια εκκλησία; Κοιτάξτε τη δική σας καρδιά και σκε-
φτείτε πώς μπορείτε να βελτιωθείτε σ’ αυτό το σημείο. 
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Τετάρτη 26 Αυγούστου 
 

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
Διαβάστε Ρωμ. 15/ιε’ 7 και Εφεσ. 4/δ’ 32. Πώς θα περιγράφατε το 
θεμέλιο της αποδοχής; Ποια είναι η έννοια της αποδοχής; 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτές τις δύο περικοπές ο απ. Παύλος παρουσιάζει τις αρχές 
που πρέπει να έχουμε για να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Ε-
πειδή ο Χριστός μάς έχει συγχωρήσει και μας έχει αποδεχτεί, πώς 
είναι δυνατόν εμείς να μη συγχωρήσουμε και να μην αποδεχτούμε 
ο ένας τον άλλον; Επειδή ακριβώς ο Ιησούς μάς αποδέχτηκε, γι’ 
αυτό μπορούμε και εμείς να αποδεχτούμε ο ένας τον άλλον, παρά 
τα όποια ελαττώματα.  
Σκεφτείτε πράγματα που έχετε κάνει και που ίσως ακόμη να αγωνί-
ζεστε – πράγματα που ίσως μόνο εσείς γνωρίζετε, και που θα τρο-
μοκρατιόσασταν εάν τα γνώριζαν άλλοι. Ο Χριστός από την άλλη, 
ξέρει για εμάς πράγματα που οι άλλοι αγνοούν και παρόλα αυτά 
μας δέχεται μέσω της πίστης. Όχι λόγω της δικής μας καλοσύνης, 
αλλά λόγω της δικής Του. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η δική μας 
συμπεριφορά προς τους άλλους; Αυτό το σημείο για κάποιους δύ-
σκολα γίνεται κατανοητό. Η ειλικρινής αποδοχή σημαίνει ότι δεχό-
μαστε τον άλλον όπως είναι, με όλες τις αμαρτωλές του συνήθειες, 
επειδή είναι άνθρωπος δημιουργημένος κατ’ εικόνα Θεού. Επειδή 
ο Χριστός πέθανε για εμάς, «ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί» και 
«εφιλιώθημεν με τον Θεόν», ενώ ήμασταν ακόμη εχθροί Του, μπο-
ρούμε να συγχωρήσουμε και να αποδεχτούμε τους άλλους (Ρωμ. 
5/ε’ 6-10). 
Μόλις όμως αυτή η σχέση αποδοχής εδραιωθεί, πολλές φορές εί-
ναι απαραίτητο να δείξουμε με αγάπη στον άλλον τις Βιβλικές αλή-
θειες. Εάν αποτύχουμε σημαίνει ότι αμελήσαμε να δείξουμε αγάπη. 
Ως φίλοι, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί του τις αιώνιες αλήθειες 
που μεταμορφώνουν τη ζωή. Ο Ιησούς δεν έλεγε, «Κάνε ό,τι σου 
αρέσει. Όλα εντάξει. Εγώ εξακολουθώ να σε δέχομαι.» Απεναντίας, 
η συμπεριφορά Του ήταν περισσότερο, «Ό,τι και να έχεις κάνει, 
προτίθεμαι να σε συγχωρήσω και να σου δώσω τη δύναμη να αλ-
λάξεις.» Η Βιβλική αλήθεια που με ταπεινοφροσύνη εκδηλωνόταν 
στη ζωή του Χριστού, κέρδισε καρδιές και άλλαξε ζωές.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς γίνεται εφικτό το να αποδεχτούμε κάποιον χωρίς να 
δεχτούμε και την αμαρτωλή του συμπεριφορά; Πώς μπορούμε να 
αποδεχόμαστε τους άλλους, χωρίς να συναινούμε ή να δείχνουμε 
ανοχή στην αμαρτία; 
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Πέμπτη 27 Αυγούστου 
 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΜΟΡΦΟ ΤΡΟΠΟ 
Ο Ιησούς δεν αμελούσε να παρουσιάσει την αλήθεια για «χάρη της 
αγάπης», επειδή αυτό δεν θα ήταν αγάπη. Η αγάπη θέλει πάντα το 
καλό του άλλου. Δεν υπάρχει καμία διαμάχη μεταξύ της αγάπης και 
της αλήθειας. Η αλήθεια που παρουσιάζεται με ταπεινοφροσύνη 
και ευγένεια είναι εκδήλωση αγάπης. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η 
οδός, και η αλήθεια, και η ζωή» (Ιωάν. 14/ιδ’ 6). Ο Ιησούς είναι ο 
μόνος δρόμος για τη σωτηρία (Πράξ. 4/δ’ 12). Σωζόμαστε με τη 
χάρη Του ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια Του 
και να ζήσουμε τη ζωή Του. Η αλήθεια χωρίς αγάπη οδηγεί στον 
νομικισμό, ο οποίος καταπνίγει την πνευματική ζωή. Η υποτιθέμε-
νη «αγάπη» χωρίς αλήθεια οδηγεί στην ανοχή, στους ανούσιους 
συναισθηματισμούς, αφήνοντας τον άνθρωπο έρμαιο στη θάλασσα 
της αβεβαιότητας. Η αλήθεια που παρουσιάζεται με αγάπη οδηγεί 
στην αυθεντική Χριστιανική εμπειρία που φέρνει ξεκάθαρη κατεύ-
θυνση, σκοπό και σιγουριά.  
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 15, Β’ Τιμ. 4/δ’ 2 και Τίτον 3/γ’ 4,5. Ποιες 
εκφράσεις σ’ αυτά τα εδάφια δείχνουν την ισορροπία μεταξύ της 
παρουσίασης της Βιβλικής αλήθειας και ενός ταπεινού, δεκτικού 
πνεύματος; 
..…………………………………………………………………………… 
Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ποτέ δεν υψώνουν την αγάπη 
εις βάρος της αλήθειας. Με όμορφο τρόπο αναμιγνύουν την αγάπη 
με την αλήθεια, την χάρη με τον νόμο, την ευσπλαχνία με την ειλι-
κρίνεια. Ο Πέτρος προτρέπει τους πιστούς να είναι «πάντοτε έτοι-
μοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου, προς πάντα τον ζη-
τούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 
15). Με άλλα λόγια πρέπει να ξέρουμε τι πιστεύουμε και γιατί το 
πιστεύουμε, και να είμαστε σε θέση να το εξηγήσουμε. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να έχετε όλες τις απαντήσεις ή ότι πρέπει να 
είστε σε θέση να πείσετε τους άλλους για τα πιστεύω σας. Σημαίνει 
απλώς ότι «μετά πραότητος και φόβου» - με ταπεινοφροσύνη δη-
λαδή και με την αίσθηση της σπουδαιότητας των ζητημάτων που 
διακυβεύονται – να μπορείτε να εξηγήσετε και να υπερασπιστείτε 
την πίστη σας. Ο Παύλος συμβουλεύει τον νεαρό Τιμόθεο, «κήρυ-
ξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως, ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, 
πρότρεψον μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής» (Β’ Τιμ. 4/δ’ 2). 
Και στον Τίτο θυμίζει ότι οι αναγεννημένοι σώθηκαν λόγω της αγά-
πης και της καλοσύνης του Θεού (Τίτον 3/γ’ 5). 
Και εμείς καλούμαστε να παρουσιάσουμε την αλήθεια με αγάπη, 
κάθε πραότητα και ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος μάς καλεί να ενω-
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θούμε μαζί Του και να μοιραστούμε το μήνυμα των εσχάτων ημε-
ρών σε έναν κόσμο που πεθαίνει χωρίς Χριστό.  
ΣΚΕΨΗ: Εάν κάποιος σας ρωτούσε, «Γιατί είσαι Χριστιανός;» πώς 
θα απαντούσατε και γιατί; 
 

Παρασκευή 28 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 19:59’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Χριστός συνδυάζει την τρυφερότητα του ποιμένα, τη στοργή 
των γονέων και την ασύγκριτη χάρη του ευσπλαχνικού Σωτήρα. 
Προσφέρει τις ευλογίες Του με τους πιο δελεαστικούς όρους. Δεν 
περιορίζεται απλώς στο να αναγγείλει τις ευλογίες αυτές. Τις πα-
ρουσιάζει με τον πιο ελκυστικό τρόπο για να μας δημιουργήσει την 
επιθυμία να τις αποκτήσουμε. Έτσι πρέπει να παρουσιάζουν οι 
δούλοι Του τον πλούτο της δόξας της ανεκδιήγητης Δωρεάς Του. Η 
θαυμαστή αγάπη του Χριστού θα απαλύνει και θα δαμάσει τις καρ-
διές, ενώ η απλή επανάληψη των δογματικών διδασκαλιών δεν θα 
κατόρθωνε τίποτε. ‘‘Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν Μου, λέγει 
ο Θεός σας.’’… (Ησ. 40:1, 9-11)» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 795. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Είναι πραγματικά δυσάρεστο, αλλά κάποιοι νιώθουν καλύτερα 
όταν δείχνουν τα λάθη των άλλων. Πώς μπορούμε να είμαστε σί-
γουροι ότι δεν έχουμε πέσει στην ίδια παγίδα; 
2.  Σκεφτείτε λίγο το παρακάτω σενάριο: Ένας φίλος επιστρέφει 
από μία κηδεία και κάνει το εξής σχόλιο: «Είμαι χαρούμενος που η 
θεία μου βρίσκεται τώρα στον ουρανό και με κοιτάει. Αυτό με κάνει 
να νιώθω τόσο καλά!» Βάση των αρχών που μελετήσαμε αυτήν 
την εβδομάδα, πώς πρέπει να του απαντήσετε; Όσο σημαντικό κι 
αν είναι το δόγμα για την κατάσταση των νεκρών, γιατί η δεδομένη 
στιγμή δεν είναι ίσως και η καταλληλότερη για να κάνετε μία Βιβλι-
κή μελέτη πάνω στο θέμα; 
3.  «Όταν ψάχνουμε να βρούμε το κακό στους άλλους, το κακό 
αναπτύσσεται σε εμάς που το κοιτάζουμε. Όταν μένουμε στα λάθη 
των άλλων, φέρνουμε την ίδια εικόνα. Όταν όμως μένουμε στον 
Ιησού, μιλάμε για την αγάπη Του και τον τέλειο χαρακτήρα Του, 
γινόμαστε όμοιοι με την δική Του εικόνα. Αναλογιζόμενοι το ιδανικό 
που μας έθεσε, εξυψωνόμαστε σε μία αγνή και άγια ατμόσφαιρα, 
στην παρουσία του Θεού. Καθώς μένουμε εκεί, θα εκπέμπουμε ένα 
φως που θα λάμπει σε όλους όσους ερχόμαστε σε επαφή.» Ε. Χουάιτ, 

Gospel Workers, σ. 479. Σχολιάστε την παραπάνω δήλωση υπό το φως 
της μαρτυρίας μας στους άλλους. 
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29 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

10. ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΜΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού, Ο μεν 
θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι, παρακαλέσατε λοιπόν τον 
κύριον του θερισμού, διά να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν 
αυτού.» Ματθαίον 9/θ’ 37-38. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 1/α’ 1,2,26, 
Έξ. 18/ιη’ 21-25, Α’ Κορ. 12/ιβ’ 12-25, Πράξ. 16/ις’ 11-15,40, 4/δ’ 
31, 12/ιβ’ 12.  
 
Κάποιος είπε, «Υπάρχει δύναμη στους αριθμούς.» Υπό μία έννοια 
έχει δίκιο. Έχετε προσέξει ότι σας είναι πιο εύκολο να γυμναστείτε 
με μία ομάδα ανθρώπων από ό,τι μόνοι σας; Πολλοί γράφονται σε 
γυμναστήρια και κέντρα άθλησης γιατί πιστεύουν ότι είναι καλύτερα 
να αθλούνται μαζί με άλλους. Παρομοίως, ο Θεός μάς δημιούργη-
σε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να θέλουμε την συναδέλφωση. Είμα-
στε κοινωνικά όντα, και όπως με την άθληση έτσι και με άλλα 
πράγματα στη ζωή αποδίδουμε καλύτερα όταν υπάρχει ένα κοινω-
νικό σύστημα υποστήριξης. Αυτό ισχύει κυρίως στα πνευματικά. 
Μέσα στην Αγία Γραφή, οι μικρές ομάδες φαίνεται να είναι μία από 
τις μεθόδους του Θεού για την ενδυνάμωση της πίστης μας, την 
αύξησή μας σε γνώση του Λόγου Του, την ενίσχυση της προσευ-
χής στη ζωή μας, και την προετοιμασία μας για μαρτυρία. Ο Πατέ-
ρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν μία μικρή ομάδα διακο-
νίας. Ο Μωυσής ήταν ηγέτης μίας μικρής ομάδας. Ο Ιησούς ξεκί-
νησε μία μικρή ομάδα με τους μαθητές, και ο απ. Παύλος ταξίδεψε 
στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία με μια μικρή ομάδα που τον συντρό-
φευε στον ευαγγελισμό. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα εστιάσουμε στη Βιβλική 
σημασία των μικρών ομάδων και θα δούμε έναν συναρπαστικό 
τρόπο για να εμπλακούμε. 
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Κυριακή 30 Αυγούστου 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΑΡΧΙΚΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Γεν. 1/α’ 1,2,26, Εβρ. 1/α’ 1,2 και Εφεσ. 3/γ’ 8,9. Πώς 
αυτά τα εδάφια φανερώνουν την ενότητα της Θεότητας; 
………….…………………………………………………………………. 
Ο Πατέρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα συμμετείχαν στη Δημιουρ-
γία. Ο καθένας είχε διαφορετικό έργο, αλλά όλοι μαζί εργάστηκαν 
ως μία αδιαίρετη ομάδα. Ο Πατέρας ήταν ο κύριος Σχεδιαστής, ο 
μεγάλος Αρχιτέκτονας. Πραγματοποίησε τα σχέδια Του μέσω του 
Ιησού, που ήταν ο ενεργός παράγοντας της Δημιουργίας μαζί με τη 
δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η υπερφυσική δυναμική ενέρ-
γεια ξεπερνάει κάθε κατανόηση. Αυτό όμως που μπορούμε να κα-
τανοήσουμε ξεκάθαρα, πέρα από την ύπαρξη του δημιουργημένου 
κόσμου, είναι το γεγονός ότι ο Ίδιος ο Θεός είναι ο Δημιουργός πά-
ντων (δείτε Ρωμ. 1/α’ 18-20). Οι μικρές ομάδες ήταν αρχική ιδέα 
του Θεού. Αν και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
χρησιμοποιούμε αναλογίες όσον αφορά τις άγνωστε πτυχές του 
Θεού, θα χρησιμοποιήσουμε μία καταχρηστικά λέγοντας πως ο 
Πατέρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα, διαμόρφωσαν την πρώτη 
«μικρή ομάδα» στην ιστορία της σωτηρίας. Συμμετείχαν μαζί στη 
δημιουργία της ανθρώπινης φυλής και στην λύτρωσή της μετά την 
Πτώση.   
Συγκρίνετε Ιωάν. 10/ι’ 17, 18 με Ρωμ. 8/η’ 11 και Α’ Κορ. 15/ιε’ 15. 
Πώς η ανάσταση του Χριστού δείχνει την ενότητα του Πατέρα, του 
Υιού, και του Αγίου Πνεύματος στο σχέδιο της σωτηρίας; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Πατέρας, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα διαμορφώνουν μία «μικρή 
ομάδα» με απόλυτο σκοπό την λύτρωση της ανθρωπότητας. «Το 
σχέδιο της σωτηρίας βρισκόταν στα συμβούλια του Αιωνίου από 
την αιωνιότητα.» Ε.Χουάιτ, Fundamentals of Christian Education, σ.186.  

Για τον Θεό δεν είναι τίποτα πιο σημαντικό από την σωτηρία όσο 
το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων (Α’ Τιμ. 2/β’ 4, Β’ Πέτρ. 3/γ’ 
9). Οι μικρές ομάδες μπορεί να έχουν διαφορετικούς σκοπούς, 
όπως θα δούμε αυτήν την εβδομάδα, αλλά πρωταρχικός σκοπός 
είναι να φέρουν πλανημένους ανθρώπους στον Ιησού. Έτσι, όταν 
εργαζόμαστε σε μικρές ομάδες δεν ωφελούμαστε μόνο εμείς, αλλά 
βοηθάμε και άλλους. Επομένως, ο απόλυτος στόχος των μικρών 
ομάδων πρέπει να είναι η σωτηρία ψυχών. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πλήρως το μυστήριο της 
ενότητας του Τριαδικού Θεού μας. Μπορούμε όμως να πιστέψουμε 
και να δείξουμε εμπιστοσύνη ακόμη και σ’ αυτό που δεν μπορούμε 
πλήρως να κατανοήσουμε. Γιατί αυτή η αρχή είναι πολύ σημαντική 
για τους Χριστιανούς; 
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Δευτέρα 31 Αυγούστου  
 

ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
Η Αγία Γραφή μάς δίνει διάφορα παραδείγματα μικρών ομάδων να 
προσεύχονται, να συνέρχονται μαζί, να ενθαρρύνουν ο ένας τον 
άλλον και να εργάζονται μαζί για τον Χριστό. Αυτές οι ομάδες έδι-
ναν στο λαό του Θεού την ευκαιρία να μοιράζονται ευθύνες και να 
χρησιμοποιούν πλήρως τα χαρίσματά τους. Οι μικρές ομάδες δί-
νουν την ευκαιρία στον Κύριο να μας χρησιμοποιήσει πλήρως.  
Διαβάστε Έξ. 18/ιη’ 21-25. Τι συμβουλή έδωσε ο Ιοθόρ, ο πεθερός 
του Μωυσή, που έκανε μεγάλη διαφορά στον Μωυσή; Γιατί αυτό το 
σχέδιο ήταν ζωτικής σημασίας; 
………………………………………………………………………….…. 
Κάθε μέλος του στρατοπέδου του Ισραήλ μπήκε σε μία ομάδα των 
δέκα που διοικούταν από έναν ευσεβή αξιωματούχο. Αυτές οι μι-
κρές ομάδες δημιουργήθηκαν για την επίλυση προβλημάτων, και 
όχι μόνο. Μέσα από την συναδέλφωση τα προβλήματα μπορού-
σαν να αποφευχθούν και η πνευματική ζωή να αναπτυχθεί. Σ’ αυ-
τές μπορούσαν να μεταδοθούν τα σχέδια του Θεού για το λαό Ισ-
ραήλ και να αναπτυχθούν στενές σχέσεις που θα βοηθούσαν ό-
λους όσους εμπλέκονταν στο έργο, να αντιμετωπίσουν τα ζητήμα-
τα που είχαν. Αναμφίβολα, τότε όπως και τώρα, οι άνθρωποι αντι-
μετώπιζαν δυσκολίες που οι άλλοι μπορούσαν να τους βοηθήσουν. 
Οι μικρές ομάδες προσφέρουν ευκαιρίες για θερμή συναδέλφωση, 
πνευματική αύξηση και επίλυση των προβλημάτων. Οι ειδικοί λένε 
πως ο ιδανικός αριθμός των ομάδων είναι μεταξύ έξι και 12 αν-
θρώπων. Αυτόν ακριβώς τον αριθμό είχαν ο Μωυσής και ο Ιησούς 
στις δικές τους ομάδες.  
Διαβάστε Λουκ. 6/ς’ 12,13, Ματθ. 10/ι’ 1 και Μάρκ. 3/γ’ 13-15. Για 
ποιον σκοπό ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές και τους επέλεξε ως 
μέλη της μικρής ομάδας διακονίας Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές Του για να τους προετοιμάσει τόσο 
πνευματικά όσο και πρακτικά για την αποστολή τους στον κόσμο. 
Με την επαφή μαζί Του θα αυξάνονταν σε χάρη. Στα πλαίσια των 
συναντήσεων της μικρής ομάδας τους, θα μάθαιναν πώς η υπηρε-
σία τους θα γινόταν πιο αποτελεσματική. Μέρα με τη μέρα, καθώς 
έβλεπαν τον Ιησού να φροντίζει τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω 
Του, μάθαιναν παρατηρώντας Τον πώς να χρησιμοποιούν τα χα-
ρίσματά τους. Ο Ιησούς ήθελε μέσα από τις μικρές ομάδες να τους 
γαλουχίσει πνευματικά και να τους προετοιμάσει για το έργο.  
ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε κάποια στιγμή που ανήκατε σε μία μικρή ομά-
δα, όπου ενδιαφερόσασταν ο ένας για τον άλλον και αγωνιζόσα-
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σταν για έναν κοινό σκοπό. Τι μάθατε που σας βοήθησε να εκτιμή-
σετε την αξία των μικρών ομάδων στα πλαίσια της πίστης μας; 
 
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 
 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Διαβάστε Α’ Κορ. 12/ιβ’12-25. Πώς το ανθρώπινο σώμα αποτελεί 
την τέλεια απεικόνιση της αρμονικής συνεργασίας στις μικρές ομά-
δες; 
………….…………………………………………………………………. 
Ο Παύλος δεν δείχνει απλώς τη σπουδαιότητα των πνευματικών 
χαρισμάτων στη ζωή της εκκλησίας, αλλά προτείνει και ένα μοντέ-
λο για την οργάνωσή τους. Αναφέρει τα πνευματικά χαρίσματα στα 
πλαίσια του σώματος του Χριστού και πώς μπορεί αυτό να λει-
τουργήσει. Μέσα από τη μελέτη της ανατομίας και της φυσιολογίας 
βλέπουμε πως τα όργανα του σώματος κατατάσσονται σε διαφο-
ρετικά αλληλοεπιδρώμενα συστήματα. Για παράδειγμα, το πεπτικό, 
το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, και το σκελετικό, είναι ορισμέ-
να από τα σύνθετα οργανικά συστήματα του σώματος. Τα πνευμα-
τικά χαρίσματα είναι σαν τα διαφορετικά μέρη του σώματος. Λει-
τουργούν καλύτερα όταν βρίσκονται σε συστήματα ή ομάδες. Για 
την ακρίβεια, τα περισσότερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με-
μονωμένα. Παρομοίως, το σώμα δεν αποτελείται από ξέχωρα όρ-
γανα που λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το κάθε 
όργανο αποτελεί μέρος ενός συστήματος που εργάζεται για έναν 
κοινό στόχο.  
Όλα αυτά μας λένε κάτι για το περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα πνευματικά μας χαρίσματα. Είναι 
πολύ εύκολο να αποθαρρυνθούμε όταν λειτουργούμε μόνοι. Όταν 
όμως είμαστε μέλη μιας μικρής ομάδας με ανθρώπους που έχουν 
παρόμοια ενδιαφέροντα και στόχους, βλέπουμε ότι οι προσπάθειές 
μας είναι πιο εστιασμένες και μεθοδευμένες. Οι μικρές ομάδες πα-
ρέχουν το καλύτερο περιβάλλον για την εξάσκηση των πνευματι-
κών μας χαρισμάτων και μπορούν να γίνουν η καρδιά της τοπικής 
συνάθροισης για ευαγγελισμό. Η Ε. Χουάιτ σημειώνει την αξία των 
μικρών ομάδων σ’ αυτά τα λόγια: «Η δημιουργία μικρών ομάδων 
ως βάση της Χριστιανικής προσπάθειας, μου παρουσιάστηκε από 
Εκείνον που δεν κάνει λάθη. Εάν η εκκλησία έχει πολλά μέλη, α-
φήστε τα μέλη να δημιουργήσουν μικρές ομάδες για να εργάζονται, 
όχι μόνο για το σώμα της εκκλησίας, αλλά και για τους άπιστους. 
Εάν σε ένα μέρος υπάρχουν μόνο δύο ή τρεις που γνωρίζουν την 
αλήθεια, ας σχηματίσουν μία ομάδα εργατών. Ας διατηρήσουν τα 
δεσμά της ένωσης τους αδιάσπαστα, πατώντας μαζί στην αγάπη 
και στην ενότητα, ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον, παίρνοντας 



 74

κουράγιο και δύναμη από τη βοήθεια των άλλων.» Testimonies for the 

Church, τομ. 7, σ. 21,22. 

Ο Θεός εδραίωσε τη διακονία των μικρών ομάδων για να μπορούν 
τα μέλη να αυξάνονται πνευματικά, να βιώνουν θερμή συναδέλ-
φωση και να χρησιμοποιούν τα χαρίσματά Του στην υπηρεσία. 
ΣΚΕΨΗ: Δείτε ξανά την παραπάνω δήλωση της Ε. Χουάιτ. Πώς 
αυτή η Θεϊκή συμβουλή μπορεί να εφαρμοστεί στην εκκλησία σας; 
 
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 

 

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης είχε εκρηκτική ανάπτυξη. Μέσα σε 
μερικά χρόνια, η μικρή ομάδα Χριστιανών αριθμούσε χιλιάδες λα-
τρευτές. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που συνέβαλλαν σ’ αυτήν τη 
φαινομενική αύξηση. Ο Ιησούς κατά τη διακονία Του έσπειρε τον 
σπόρο του ευαγγελίου και προετοίμασε την καρδιά χιλιάδων αν-
θρώπων για να δεχτούν το κήρυγμα των μαθητών. Μετά την ανά-
ληψη του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα 
ήρθε στους πιστούς μαθητές την ώρα της προσευχής με έντονο 
τρόπο. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην ταχεία 
αύξηση της εκκλησίας ήταν η δομή των μικρών ομάδων. Οι μικρές 
ομάδες κάνουν τη διαφορά.  
Διαβάστε Πράξ. 18/ιη’ 1-5 και 20/κ’ 1-4. Γιατί ο Λουκάς αναφέρει 
κάποια από τα ονόματα των στενών συνεργατών του Παύλου; 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι συναρπαστικό το ότι ο Λουκάς αναφέρεται στους συνεργάτες 
του Παύλου. Για εκείνον όλοι ήταν σημαντικοί. Τους ήξερε με το 
όνομά τους. Υποστήριζαν ειλικρινά ο ένας τον άλλον κατά τη διάρ-
κεια του έργου. Αν και ο αριθμός των ονομάτων που αναφέρει είναι 
μικρός, αυτό αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της στενής συνεργασί-
ας, ακόμη και με λίγα άτομα. Ο καθένας είχε σίγουρα διαφορετικά 
χαρίσματα από τον άλλον. Προέρχονταν από διαφορετικούς πολι-
τισμούς και κοινωνικά υπόβαθρα. Ο τρόπος που κοίταζαν τα 
πράγματα δεν ήταν πάντα ίδιος, ο καθένας όμως συνέβαλλε στο 
έργο του Χριστού. Η διαφορετικότητα των χαρισμάτων, των εμπει-
ριών, και των υπόβαθρων συνέβαλλαν στην αύξηση της εκκλησίας. 
Όλοι συμμετείχαν στην αποστολή του Χριστού μέσα από τις πλού-
σιες προσωπικές εμπειρίες τους με τον Ιησού. 
Συγκρίνετε Πράξ. 16/ις’ 11-15, 40 και 12/ιβ’ 11,12. Τι ζήτησε η Λυ-
δία από τον Παύλο αμέσως μετά τη βάπτισή της; Πού πήγαν αμέ-
σως μετά την απελευθέρωσή τους από τη φυλακή ο Πέτρος και ο 
Παύλος; 
…………………………………………………………………………….. 
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Οι πιστοί της Καινής Διαθήκης συναθροίζονταν σε σπίτια. Τα σπί-
τια των Χριστιανών γινόντουσαν κέντρα επιρροής και η καρδιά της 
διακονίας των μικρών ομάδων. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτήκατε ποτέ να ξεκινήσετε μία μικρή ομάδα στο σπίτι 
σας ή να πάτε στη μικρή ομάδα στο σπίτι κάποιου φίλου σας; Εάν 
είστε ήδη μέλος μιας μικρής ομάδας, μιλήστε για τα οφέλη της. 
 
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
Οι μικρές ομάδες είναι το όχημα που χρησιμοποιεί ο Θεός για την 
ανάπτυξη της εκκλησίας Του. Είναι «ασφαλείς λιμένες» για να 
μπορέσουν οι άνθρωποι να εκφράσουν τα προβλήματά τους και να 
συζητήσουν τις κοινές ανησυχίες τους. Προσφέρουν ευκαιρίες για 
πνευματική αύξηση, στα πλαίσια των σχέσεων. Πολλοί μη Χριστια-
νοί θα νιώσουν πιο άνετα αν αρχικά συμμετέχουν στις συναντήσεις 
μικρών ομάδων σε σπίτια, από ό,τι στην καθιερωμένη λατρεία στην 
εκκλησία. 
Διαβάστε Πράξ. 4/δ’ 31, 12/ιβ’ 12 και 20/κ’ 17-19, 27-32. Αναφέρετε 
όλα τα διαφορετικά στοιχεία των ομάδων στην Καινή Διαθήκη. Σε 
ποιες δραστηριότητες εμπλέκονταν οι ομάδες αυτές; 
..………………………………………………………………………...… 
Οι πρώτοι Χριστιανοί συναντιόντουσαν για να μεσολαβούν για άλ-
λους, να προσεύχονται για κοινά ζητήματα, να απολαμβάνουν 
θερμή συναδέλφωση, να μελετούν τον Λόγο του Θεού, να εφοδιά-
ζονται για υπηρεσία, να προστατεύουν ο ένας τον άλλον από τους 
ψευδοδιδασκάλους, και να συμμετέχουν μαζί στις ευαγγελιστικές 
δραστηριότητες. Οι μικρές ομάδες κάνουν τη διαφορά. Οι άνθρω-
ποι που ενώνουν τα χαρίσματά τους στην υπηρεσία και εστιάζουν 
στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για ευαγγελισμό, γίνονται ένα 
ισχυρό όπλο στα χέρια του Κυρίου.  
Διαβάστε Ματθ. 9/θ’ 37,38. Τι λέει εδώ ο Ιησούς για τον θερισμό, 
και ποια είναι η λύση Του για το πρόβλημα; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι μαθητές έβλεπαν αμυδρές τις πιθανότητες για την πρόοδο του 
ευαγγελίου, ενώ ο Ιησούς έβλεπε μεγάλες ευκαιρίες. Τους είπε τα 
καλά νέα ότι, «Ο μεν θερισμός πολύς», στη συνέχεια όμως ανα-
φέρθηκε στο πρόβλημα, «οι δε εργάται ολίγοι» (Ματθ. 9/θ’ 37). Η 
λύση του Χριστού ήταν, «παρακαλέσατε λοιπόν τον κύριον του 
θερισμού, διά να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού» 
(Ματθ. 9/θ’ 38). Οι μικρές ομάδες είναι μια απάντηση στην προ-
σευχή του Χριστού και εκθετικά αυξάνουν τον αριθμό των εργατών 
για τον θερισμό του Χριστού. Στόχος όλων των αποτελεσματικών 
μικρών ομάδων είναι η μαρτυρία και η υπηρεσία. Η διακονία των 
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μικρών ομάδων θα χαθεί εάν εστιάζουν εσωτερικά και όχι εξωτερι-
κά. Εάν οι μικρές ομάδες απλώς αυτοεξυπηρετούνται και δεν είναι 
τίποτε άλλο από ομάδα συζήτησης, θα αποτύχουν στο σκοπό τους 
και θα χάσουν τον ζωτικό λόγο της ύπαρξής τους. Οι μικρές ομά-
δες υπάρχουν για να οδηγήσουν τους ανθρώπους στον Ιησού, να 
τους γαλουχήσουν την πίστη στον Ιησού, και να τους εφοδιάσουν 
στη μαρτυρία για τον Ιησού.  
ΣΚΕΨΗ: Υπάρχει πιθανότητα ο Θεός να σας έχει καλέσει να ξεκι-
νήσετε μία μικρή ομάδα στο σπίτι σας; Γιατί δεν προσεύχεστε να 
σας δώσει τη θέληση να το κάνετε; Μπορεί να είστε κοντά στην πιο 
αποδοτική, πνευματικά, στιγμή της ζωής σας.  
 
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:49’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Πριν από μερικά χρόνια μία μικρή εκκλησία στην Ευρώπη, μακριά 
από τις μεγάλες πόλεις, αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει κάτι σημα-
ντικό για τον Κύριο. Η εκκλησία ήταν στάσιμη. Για χρόνια δεν υ-
πήρχαν βαπτίσεις και, με αυτά τα δεδομένα, δεν είχαν μέλλον. Ο 
ποιμένας και τα μέλη προσευχήθηκαν θερμά και σκέφτονταν προ-
σεκτικά για το τι θα κάνουν. Καθώς μελετούσαν την Καινή Διαθήκη 
αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη διακονία των μικρών ομάδων. Εν-
νέα μέλη της εκκλησίας αφιερώθηκαν σ’ αυτόν τον σκοπό. Προ-
σεύχονταν μαζί και μελετούσαν για να δουν πώς η υπηρεσία της 
μικρής ομάδας θα ήταν αποτελεσματική. Σύντομα αποφάσισαν να 
κάνουν τα σπίτια τους ευαγγελιστικά κέντρα. Τα μέλη έμαθαν να 
χρησιμοποιούν τα χαρίσματά τους με διάφορους τρόπους. Ξεκίνη-
σαν συναντήσεις συμπροσευχής και διακονίες φιλοξενίας. Ανέπτυ-
ξαν φιλίες στην κοινότητα πλησιάζοντας με αγάπη συγγενείς, φί-
λους, και πρώην μέλη της εκκλησίας. Οι υπεύθυνοι των μικρών 
ομάδων ξεκίνησαν Βιβλικές μελέτες στα εννέα σπίτια όπου στο 
σύνολό τους παρευρίσκονταν 40 επισκέπτες. Εξεπλάγησαν με τον 
τρόπο που εργαζόταν το Άγιο Πνεύμα. Εντέλει, 17 από τους 40 
επισκέπτες βαπτίστηκαν. Από την εμπειρία αυτής της μικρής, στά-
σιμης εκκλησίας βλέπουμε πως οι μικρές ομάδες κάνουν μεγάλη 
διαφορά. Είναι ένας τρόπος του Θεού για να συμπεριλάβει μεγάλο 
μέρος των μελών της εκκλησίας στην αποστολή. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Συζητήστε τα απαραίτητα στοιχεία των μικρών ομάδων όπως 
αναφέρονται στην Πέμπτη. Σε ποιες άλλες δραστηριότητες μπο-
ρούν να εμπλέκονται οι μικρές ομάδες; Πώς μπορούν οι μικρές 
ομάδες να βοηθήσουν άτομα με ιδιαίτερα χαρίσματα να τα αξιο-
ποιήσουν όπως ποτέ άλλοτε; 
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2.  Γιατί είναι σημαντικό οι μικρές ομάδες να εστιάζουν έξω, να 
έχουν δηλαδή ως κύριο σκοπό τη διάδοση του ευαγγελίου; Γιατί 
είναι σημαντικό οι μικρές ομάδες να είναι συνδεδεμένες με το σώμα 
της τοπικής εκκλησίας; 
3.  Ήσασταν ποτέ μέλος μίας μικρής ομάδας που δεν ήταν τόσο 
αποτελεσματική και στη συνέχεια έσβησε; Συζητήστε τους λόγους 
για τους οποίους μπορεί να έγινε αυτό. 
4.  Σκεφτείτε την παραπάνω εμπειρία στην Ευρώπη. Γιατί, πιστεύ-
ετε, είχαν τόσο θετικά αποτελέσματα; Τι έκαναν που είναι τόσο α-
πλό, αλλά συγχρόνως και τόσο αποτελεσματικό; Γιατί το έργο από 
το «ασφαλές» περιβάλλον των σπιτιών, σε σχέση με το κτίριο της 
εκκλησίας, μπορεί να είναι αποτελεσματικότερο για την προσέγγι-
ση της γειτονιάς ή της κοινότητας; 
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5 Σεπτεμβρίου – 11 Σεπτεμβρίου                  Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας 
εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν 
αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.» Α’ 
Ιωάννου 5/ε’ 13. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εφεσ. 2/β’ 1-10, 
Α’ Ιωάν. 4/δ’ 7-11, Μάρκ. 5/ε’ 1-20, Εβρ. 10/ι’ 19-22, Γαλ. 2/β’ 20, 
Α’ Κορ. 1/α’ 30. 
 

Όπως αναφερθήκαμε και σε πρωτύτερο μάθημα, τίποτε άλλο πέρα 
από την αλλαγμένη ζωή δεν μαρτυρεί περισσότερο για τη δύναμη 
του ευαγγελίου. Οι άνθρωποι μπορεί να διαφωνήσουν με τη θεο-
λογία και τα δόγματά σας. Μπορεί να αμφισβητήσουν τον τρόπο 
που κατανοείτε την Αγία Γραφή, σπανίως όμως θα αμφισβητήσουν 
την προσωπική σας εμπειρία με τον Ιησού και τα όσα έχει κάνει 
στη ζωή σας.  
Μαρτυρία είναι η ομολογία αυτών που γνωρίζουμε για τον Ιησού. 
Λέμε στους άλλους τι σημαίνει για εμάς και τι έχει κάνει στη ζωή 
μας. Εάν η μαρτυρία μας βασίζεται εξολοκλήρου στην προσπάθειά 
μας να αποδείξουμε ότι το πιστεύω μας είναι το σωστό και των 
άλλων λάθος, θα έρθουμε αντιμέτωποι με έντονες αντιδράσεις. Εάν 
η μαρτυρία μας για τον Ιησού βγαίνει από μια καρδιά που έχει με-
ταμορφωθεί με τη χάρη Του, γοητευτεί από την αγάπη Του, και 
εντυπωσιαστεί από την αλήθεια Του, οι άλλοι θα εντυπωσιαστούν 
με το πώς η αλήθεια που πρεσβεύουμε επηρέασε τη ζωή μας. Η 
αλήθεια που παρουσιάζεται στα πλαίσια μιας αλλαγμένης ζωής 
κάνει όλη τη διαφορά. 
Όταν ο Χριστός είναι το κέντρο κάθε δόγματος, και κάθε Βιβλική 
διδασκαλία αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα Του, είναι πολύ πιθανόν 
εκείνοι στους οποίους δίνουμε τη μαρτυρία μας να δεχτούν τον λό-
γο Του. 
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Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 
 

ΙΗΣΟΥΣ: Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΣ 
Ως Χριστιανοί όλοι έχουμε μία προσωπική εμπειρία να μοιραστού-
με, το πώς ο Ιησούς άλλαξε τη ζωή μας και τι έχει κάνει για εμάς. 
Διαβάστε Εφεσ. 2/β’ 1-10. Πώς ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Χρι-
στό; Τι αποκτήσαμε αφού δεχτήκαμε τον Χριστό; 
Α. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό (Εφεσ. 2/β’ 1-3) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Β. Αφότου γνωρίσαμε τον Χριστό (Εφεσ. 2/β’ 4-10) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………… 
Τι εκπληκτική αλλαγή! Προτού γνωρίσουμε τον Χριστό ήμασταν 
νεκροί «διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας», περπατούσαμε, 
«κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου», «κατά τας επιθυμίας της 
σαρκός ημών», και ήμασταν «εκ φύσεως τέκνα οργής». Με λίγα 
λόγια, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό τριγυρνούσαμε άσκοπα όντας 
χαμένοι. Μπορεί να αισθανθήκαμε κάποια φαινομενική ευτυχία, 
αλλά στην ψυχή υπήρχε βάρος και ένας ανεκπλήρωτος σκοπός 
στη ζωή μας. Η διαφορά έγινε όταν πήγαμε στον Χριστό και βιώ-
σαμε την αγάπη Του. Τώρα στον Χριστό είμαστε ζωντανοί. Με την 
χάρη και το πλούσιο έλεός Του, λάβαμε το δώρο της σωτηρίας. 
«Και συνανέστησε, και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού 
Χριστού, διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλ-
λοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος 
εν Χριστώ Ιησού» (εδ. 6,7). Με τον Χριστό, η ζωή απέκτησε νέο 
νόημα και σκοπό. Και όπως ο Ιωάννης δηλώνει, «Εν αυτώ ήτο η 
ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων» (Ιωάν. 1/α’ 4). 
Διαβάστε Εφεσ. 2/β’ 10. Σύμφωνα μ’ αυτό το εδάφιο, πόσο κεντρι-
κά είναι τα καλά έργα στην Χριστιανική πίστη; Πώς κατανοούμε 
αυτήν την ιδέα στα πλαίσια της σωτηρίας μέσω της πίστης, «χωρίς 
των έργων του νόμου» Ρωμ. 3/γ’ 28; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο άλλαξε η ζωή σας λόγω του Χριστού, μία αλλαγή 
που πιθανόν να βοηθούσε κάποιον να πιστέψει στον Ιησού; 
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Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ  
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι γιοι του Ζεβαιδαίου, ήταν γνωστοί και 
ως «υιοί βροντής» (Μάρκ. 3/γ’ 17). Για την ακρίβεια, ο Ιησούς τους 
έδωσε αυτό το όνομα. Το πόσο οξύθυμοι ήταν φαίνεται σε ένα τα-
ξίδι του Ιησού με τους μαθητές στη Σαμάρεια. Όταν προσπάθησαν 
να βρουν μέρος για να διανυκτερεύσουν, ήρθαν αντιμέτωποι με την 
προκατάληψη των Σαμαρειτών ενάντια των Ιουδαίων. Δεν μπόρε-
σαν να βρουν πουθενά μέρος για να διανυκτερεύσουν.  
Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης νόμιζαν πως είχαν τη λύση στο πρόβλη-
μα. «Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον, Κύ-
ριε, θέλεις να είπωμεν να καταβή πυρ από του ουρανού, και να 
αφανίση αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε;» (Λουκ. 9/θ’ 54). Ο Ιη-
σούς επέπληξε τους δύο αδερφούς, και όλοι έφυγαν ήρεμα από το 
χωριό. Ο τρόπος του Ιησού είναι ο δρόμος της αγάπης, και όχι της 
μαχητικής δύναμης. Στην παρουσία της αγάπης του Ιησού, το οξύ-
θυμο πνεύμα του Ιωάννη μεταμορφώθηκε σε ένα ευγενικό και γε-
μάτο αγάπη και ευσπλαχνία πνεύμα. Στην πρώτη επιστολή του 
Ιωάννη η λέξη αγάπη εμφανίζεται περίπου 40 φορές, και σε άλλη 
μορφή, περίπου 50 φορές.  
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 1/α’ 1-4, 3/γ’ 1, 4/δ’ 7-11 και 5/ε’ 1-5. Τι μας λένε 
αυτά τα εδάφια για τη μαρτυρία του Ιωάννη και τις αλλαγές που 
επήλθαν στη ζωή του λόγω της επαφής του με τον Ιησού; 
..…………………………………………………………………………… 
Υπάρχει μία αιώνια αρχή που είναι νόμος του Σύμπαντος. Η Ε. 
Χουάιτ γράφει: «Η εξάσκηση της βίας είναι αντίθετη προς τις αρχές 
της διακυβέρνησης του Θεού. Αυτός επιθυμεί μόνο την υπηρεσία 
της αγάπης και η αγάπη δεν μπορεί να δημιουργηθεί με προσταγή. 
Δεν μπορεί να κερδιθεί με τη δύναμη ή με τη βία. Μόνο η αγάπη 
μπορεί να ξυπνήσει την αγάπη.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 3. 
Όταν είμαστε αφοσιωμένοι στον Χριστό, η αγάπη Του θα λάμπει 
μέσα από εμάς στους άλλους. Η καλύτερη μαρτυρία του Χριστιανι-
σμού είναι η αλλαγμένη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε 
ποτέ λάθη και ότι θα είμαστε πάντα αγωγοί της αγάπης και της χά-
ρης, όπως θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά η αγάπη του Χριστού θα 
ρέει από τη ζωή μας και θα είμαστε μία ευλογία για τους ανθρώ-
πους γύρω μας. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο καλά αντανακλάτε την αγάπη του Χριστού στους 
άλλους; Σκεφτείτε τα συμπεράσματα της απάντησής σας. 
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Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 
 

ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
Ποιοι ήταν οι πρώτοι ιεραπόστολοι που έστειλε ο Ιησούς; Δεν ήταν 
μεταξύ των μαθητών, ούτε των ακολούθων Του. Οι πρώτοι ιερα-
πόστολοι ήταν κάποτε τρελοί, δαιμονιζόμενοι, που μόλις λίγες ώ-
ρες πριν τρομοκρατούσαν τους ανθρώπους της εκεί περιοχής. Με 
υπερφυσική δαιμονική δύναμη, ένας από αυτούς έσπασε τις αλυ-
σίδες με τις οποίες τον είχαν δέσει, και βγάζοντας τρομερές κραυ-
γές έκοβε το σώμα του με αιχμηρές πέτρες. Η αγωνία στη φωνή 
τους έδειχνε την ακόμη μεγαλύτερη αγωνία στην ψυχή τους (Ματθ. 
8/η’ 28,29, Μάρκ. 5/ε’ 1-5). Ώσπου συνάντησαν τον Ιησού και η 
ζωή τους άλλαξε. Δεν θα ήταν πότε ξανά οι ίδιοι. Ο Ιησούς έβγαλε 
από μέσα τους τα δαιμόνια που τους τυραννούσαν και τα οδήγησε 
σε μία αγέλη χοίρων που έπεσαν από τον λόφο στη θάλασσα 
(Ματθ. 8/η’ 32-34, Μάρκ. 5/ε’ 13,14).  
Διαβάστε Μάρκ. 5/ε’ 1-17. Τι συνέβη σ’ αυτούς τους άνδρες και τι 
συνάντησαν οι κάτοικοι της πόλης όταν πήγαν να δουν τι συνέβη; 
..…………………………………………………………………………... 
Οι δαιμονιζόμενοι ήταν πλέον νέοι άνθρωποι μεταμορφωμένοι με 
τη δύναμη του Χριστού. Οι κάτοικοι της πόλης τούς βρήκαν να κά-
θονται μπροστά στον Ιησού και να ακούνε κάθε λόγο που έβγαινε 
από το στόμα του Κυρίου. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο Ματ-
θαίος αναφέρει πως ήταν δύο οι δαιμονιζόμενοι που ελευθερώθη-
καν, ενώ ο Μάρκος εστιάζει μόνο στον έναν από αυτούς. Το θέμα 
είναι ότι ο Ιησούς τους αποκατέστησε, σωματικά, νοητικά, συναι-
σθηματικά, και πνευματικά. 
Διαβάστε Μάρκ. 5/ε’ 18-20. Προφανώς αυτοί οι αλλαγμένοι, πρώην 
δαιμονιζόμενοι ήθελαν να μείνουν με τον Ιησού. Τι εντολή όμως 
τους έδωσε ο Χριστός; 
…………………………………………………………………………….. 
«Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το προνόμιο να ακούσουν τις διδασκαλί-
ες του Χριστού μόνο για λίγες στιγμές. Δεν είχαν ακούσει ούτε ένα 
κήρυγμα από τα χείλη Του. Δεν μπορούσαν να διδάξουν τον λαό 
όπως οι μαθητές που καθημερινά ήταν με το Χριστό. Αλλά οι ίδιοι 
προσωπικά παρουσίαζαν την απόδειξη ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσί-
ας. Μπορούσαν να πουν αυτό που γνώριζαν. Αυτό που οι ίδιοι εί-
χαν δει και ακούσει και είχαν αισθανθεί από τη δύναμη του Χρι-
στού. Αυτό ακριβώς μπορεί να κάνει ο καθένας του οποίου η καρ-
διά έχει αγγιχθεί από τη χάρη του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 313. 
Με τη μαρτυρία τους προετοίμασαν τη Δεκάπολει, δέκα πόλεις στις 
ακτές της θάλασσας της Γαλιλαίας, να δεχτούν τη διδασκαλία του 
Ιησού. Αυτή είναι η δύναμη της προσωπικής μαρτυρίας. 
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Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 
 

ΜΑΡΤΥΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 5/ε’ 11-13, Εβρ. 10/ι’ 19-22 και Α’ Κορ. 15/ιε’ 1,2. 
Τι βεβαιότητα για την αιώνια ζωή μάς δίνει η Αγία Γραφή ώστε να 
δώσουμε με σιγουριά τη μαρτυρία μας για την σωτηρία μας στον 
Χριστό; 
..…………………………………………………………………………… 
Εάν δεν έχουμε την προσωπική διαβεβαίωση της σωτηρίας στον 
Ιησού, τότε δεν θα μπορέσουμε να την μοιραστούμε με κανέναν 
άλλον. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε αυτό που δεν έχουμε οι ίδι-
οι. Υπάρχουν Χριστιανοί που συνεχώς ζουν με την αβεβαιότητα, 
και αναρωτιούνται εάν θα είναι αρκετά καλοί για να σωθούν. Όπως 
είπε ένας σοφός ηλικιωμένος κήρυκας, «Όταν κοιτάζω τον εαυτό 
μου δεν βλέπω καμία πιθανότητα να σωθώ. Όταν κοιτάζω τον Ιη-
σού δεν βλέπω καμία πιθανότητα να χαθώ.» Τα λόγια του Ιησού 
δίνουν σιγουριά ανά τους αιώνες, «Εις εμέ βλέψατε, και σώθητε, 
πάντα τα πέρατα της γης. Διότι εγώ είμαι ο Θεός, και δεν υπάρχει 
άλλος» (Ησ. 45/με’ 22). 
Ο Κύριος θέλει να είμαστε χαρούμενοι με τη σωτηρία που μας 
προσφέρει. Θέλει να νιώσουμε τη δικαίωση με τη χάρη Του και να 
ελευθερωθούμε από την καταδίκη που φέρνει η ενοχή της αμαρτί-
ας. Όπως ο Παύλος λέει στη Ρωμαίους 5/ε’ 1, «Δικαιωθέντες λοι-
πόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού». Προσθέτει ότι μπορούμε να έχουμε τη βε-
βαιότητα ότι, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους 
εν Χριστώ Ιησού» (Ρωμ. 8/η’ 1). Ο απόστολος Ιωάννης βεβαιώνει, 
«Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του 
Θεού, την ζωήν δεν έχει» (Α’ Ιωάν. 5/ε’ 12). Εφόσον αποδεχτήκαμε 
με πίστη τον Ιησού και ζει στην καρδιά μας μέσω του Αγίου Πνεύ-
ματος, το δώρο της αιώνιας ζωής γίνεται δικό μας σήμερα. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα νιώσουμε τη χάρη του 
Θεού και τη σωτηρία στον Χριστό δεν υπάρχει ο κίνδυνος να την 
χάσουμε (Β’ Πέτρ. 2/β’ 18-22, Εβρ. 3/γ’ 6, Αποκ. 3/γ’ 5). Πάντα θα 
έχουμε την επιλογή να φύγουμε από κοντά Του, αλλά μόλις νιώ-
σουμε την αγάπη Του και κατανοήσουμε το βάθος της θυσίας Του 
δεν θα επιλέξουμε να φύγουμε μακριά από Εκείνον που μας αγα-
πάει τόσο πολύ. Μέρα με τη μέρα θα ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρί-
ες να μοιραστούμε και με άλλους τη χάρη που μας δίνεται στον 
Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Έχετε τη βεβαιότητα της σωτηρίας στον Ιησού; Εάν ναι, 
που τη βασίζετε; Γιατί έχετε αυτήν τη βεβαιότητα; Πού βρίσκεται; 
Από την άλλη εάν δεν είστε σίγουροι, γιατί δεν είστε; Πώς μπορείτε 
να έχετε τη βεβαιότητα; 
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Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 
 

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ 
Γαλάτας 2/β’ 20 

Όταν αποδεχόμαστε τον Χριστό θα κάνουμε κάποιες θυσίες. Υ-
πάρχουν πράγματα τα οποία μας ζητά να παραδώσουμε. Ο Ιη-
σούς είπε ξεκάθαρα ποια θα πρέπει να είναι η αφοσίωση που κα-
λούμαστε να δείξουμε για να Τον ακολουθήσουμε: «Εάν τις θέλη 
να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον 
σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ας με ακολουθή» (Λουκ. 9/θ’ 23). 
Ο σταυρικός θάνατος είναι ιδιαίτερα οδυνηρός. Όταν υποτάσσουμε 
τη ζωή μας στον Χριστό και ο «παλαιός άνθρωπος» της αμαρτίας 
σταυρώνεται (δείτε Ρωμ. 6/ς’ 6), αυτό είναι κάτι το οδυνηρό. Είναι 
ιδιαίτερα επώδυνο να εγκαταλείπουμε τις επιθυμίες και τις συνήθει-
ες μιας ζωής, αλλά οι απολαβές ξεπερνούν κατά πολύ τον πόνο.  
Οι δυνατές μαρτυρίες που ασκούν αλλαγή ζωής στους άλλους, 
εστιάζουν σε εκείνα που έκανε ο Χριστός για εμάς και όχι σ’ αυτά 
που εμείς εγκαταλείψαμε για Εκείνον. Επικεντρώνονται στη δική 
Του θυσία και όχι στις δικές μας αποκαλούμενες «θυσίες». Επειδή 
ο Χριστός ποτέ δεν μας ζητά να αφήσουμε κάτι που θα μας ωφε-
λήσει. Και παρόλα, αυτά ο Χριστιανισμός είναι γεμάτος ιστορίες 
ανθρώπων που έκαναν μεγάλες θυσίες για χάρη του Χριστού. Και 
φυσικά οι άνθρωποι αυτοί δεν έκαναν ό,τι έκαναν για να κερδίσουν 
τη σωτηρία ή την εύνοια του Θεού. Απεναντίας, καθώς συνειδητο-
ποιούσαν τι έκανε ο Χριστός γι’ αυτούς, ήταν πρόθυμοι να θυσιά-
σουν τα πάντα, σύμφωνα με το κάλεσμα του Θεού για τη ζωή τους. 
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’ 12, 10/ι’ 10, 14/ιδ’ 27 και Α’ Κορ. 1/α’ 30. Η 
μαρτυρία μας πρέπει πάντα να βασίζεται σ’ αυτά που έκανε ο Χρι-
στός για εμάς. Αναφέρετε κάποια από τα δώρα της χάρης Του, 
όπως αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια. 
..…………………………………………………………………………… 
Σε σχέση με τα παραπάνω εδάφια, σκεφτείτε τι έχει κάνει ο Χρι-
στός για εσάς. Μπορεί να ήσασταν αφοσιωμένοι Χριστιανοί όλοι 
σας τη ζωή, ή να είχατε μία πιο έντονη εμπειρία αλλαγής. Σκεφτείτε 
πόσο καλός ήταν ο Ιησούς μαζί σας, τον σκοπό, την ειρήνη, και την 
ευτυχία που σας έδωσε. Σκεφτείτε τις στιγμές που σας έδωσε δύ-
ναμη για να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες της ζωής σας. 
ΣΚΕΨΗ: Τι θυσίες κάνατε για χάρη του Χριστού; Τι διδαχτήκατε 
από αυτές που μπορεί να γίνει ευλογία για τους άλλους; 
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Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου                        Δύση ηλίου: 19:38’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Μάρκ. 5/ε’ 25-34. 
«Το έκπληκτο πλήθος που συνωστιζόταν τόσο κοντά Του δεν αι-
σθάνθηκε καμία τέτοια ζωτική δύναμη. Αλλά όταν η άρρωστη γυ-
ναίκα άπλωσε το χέρι για να Τον αγγίσει με την πίστη ότι θα θερα-
πευόταν, ένιωσε τη θεραπευτική δύναμη. Το ίδιο συμβαίνει με τα 
πνευματικά. Το να μιλά κανείς για τη θρησκεία απλά και ως έτυχε, 
το να προσεύχεται χωρίς να νιώθει την πείνα της ψυχής και χωρίς 
τη ζώσα πίστη, δεν ωφελεί σε τίποτε. Μια κατ’ όνομα πίστη στο 
Χριστό που Τον δέχεται απλώς σαν Σωτήρα του κόσμου, δεν μπο-
ρεί να φέρει τη θεραπεία της ψυχής. Η πίστη που φέρνει σωτηρία 
δεν είναι μία απλή διανοητική συναίνεση με την αλήθεια… Δεν αρ-
κεί να πιστεύει κανείς σε ότι αφορά το Χριστό. Πρέπει να πιστεύ-
ουμε στον ίδιο το Χριστό. Η μόνη πίστη που θα μας ωφελήσει είναι 
εκείνη που αποδέχεται το Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα. Αυτή 
οικειοποιείται τις αρετές Του για μας… 
Αποτελεσματικότερη όμως ακόμη είναι η μαρτυρία της προσωπι-
κής μας πείρας. Γινόμαστε μάρτυρες του Θεού, όταν αποκαλύ-
πτουμε στη ζωή μας το έργο μιας δύναμης που έχει Θεϊκή προέ-
λευση. Του κάθε ατόμου η ζωή είναι διαφορετική από τη ζωή όλων 
των άλλων και η πείρα του ουσιαστικά διαφέρει από τη δική τους 
πείρα. Ο Θεός επιθυμεί τη δοξολογία μας να ανέρχεται σ’ Αυτόν με 
το χαρακτηριστικό της ατομικότητάς μας. Αυτή η πολύτιμη έκφρα-
ση της ευγνωμοσύνης μας με την αναγνώριση και τη δοξολογία της 
χάρης Του, όταν συνοδεύεται και από μία χριστόμορφη ζωή, ασκεί 
μία ακατανίκητη δύναμη που εργάζεται για τη σωτηρία των ψυ-
χών.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 318,319. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποια είναι τα στοιχεία μίας συναρπαστικής μαρτυρίας; Διαβά-
στε τη μαρτυρία του Παύλου στον Αγρίππα στις Πράξ. 26/κς’ 1-23. 
Ποια ήταν η βάση της μαρτυρίας του; 
2.  Γιατί η μαρτυρία μας για το τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας 
είναι τόσο δυνατή; Τι θα απαντούσατε όμως στην ερώτηση, «Εντά-
ξει, αυτό συνέβη σε εσένα. Τι γίνεται όμως εάν εγώ δεν έχω μία 
ανάλογη εμπειρία; Γιατί η δική σου εμπειρία να με κάνει να θέλω να 
ακολουθήσω τον Ιησού;» 
3.  Ποια πράγματα θα θέλατε να αποφύγετε όταν δίνετε τη μαρτυ-
ρία σας σε έναν άπιστο; 
4. Γιατί η βεβαιότητα της σωτηρίας είναι σημαντικό μέρος της Χρι-
στιανικής εμπειρίας; Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σω-
τηρία μας χωρίς να είμαστε αλαζόνες; 
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12 Σεπτεμβρίου – 18 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το 
μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις 
τους κατοικούντας επί της γης, και εις παν έθνος και φυλήν και 
γλώσσαν και λαόν. Και έλεγε μετά φωνής μεγάλης, Φοβήθητε τον 
Θεόν, και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυ-
τού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και 
την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων.» Αποκάλυψη 14/ιδ’ 6,7. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτρ. 1/α’ 12, 
16-21, Αποκ. 19/ιθ’ 11-18, 14/ιδ’ 14-20, Εκκλ. 12/ιβ’ 13,14, Αποκ. 
14/ιδ’ 6-12. 
 

Ο εξιλεωτικός θάνατος του Χριστού έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. 
Περιλαμβάνει δηλαδή όλους τους ανθρώπους από όλες τις γενιές. 
Έτσι, το ευαγγέλιο απευθύνεται στους ανθρώπους κάθε γλώσσας, 
κουλτούρας, και υπόβαθρου. Γεφυρώνει τα εθνικά χάσματα. Είναι 
τα αξιοθαύμαστα καλά νέα ότι ο Ιησούς με τη ζωή, τον θάνατο και 
την ανάστασή Του θριάμβευσε ενάντια στις αρχές και στις δυνάμεις 
της κολάσεως. Το ευαγγέλιο έχει να κάνει με τον Ιησού. Πέθανε για 
εμάς και τώρα ζει για εμάς. Ήρθε μια φορά για να μας ελευθερώσει 
από το τίμημα και την ποινή της αμαρτίας, και θα έρθει ξανά για να 
μας ελευθερώσει από την παρουσία της αμαρτίας. Πέθανε τον θά-
νατο που μας άξιζε, για να ζήσουμε τη ζωή που Του αξίζει. Μέσω 
του Χριστού δικαιωνόμαστε, αγιαζόμαστε και μία μέρα θα δοξα-
στούμε. Η Αγία Γραφή εστιάζει στις δύο ελεύσεις του Ιησού. Ήρθε 
μία φορά για να μας λυτρώσει και θα επιστρέψει για να μας πάρει 
μαζί Του στην αιώνια κατοικία μας – γεγονός το οποίο πλήρωσε με 
μεγάλο κόστος. Το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Αποκά-
λυψη, γράφτηκε ιδικά για να προετοιμάσει τον κόσμο για την επι-
στροφή του Ιησού. Είναι ένα κατεπείγον μήνυμα για αυτήν τη γενιά. 
Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας θα δούμε πόσο σχετική είναι η 
Αποκάλυψη με τη σύγχρονη γενιά του 21

ου

 αιώνα. Μαζί θα δούμε 
από την αρχή την έκκληση του Ιησού προς την εκκλησία των εσχά-
των ημερών να μοιραστεί το τελευταίο αυτό μήνυμα. 
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Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 
 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ 
Κατά την ιστορία της σωτηρίας, ο Θεός έστελνε ιδιαίτερα μηνύματα 
μέσα από τον προφητικό Λόγο για να προετοιμάσει τον λαό Του γι’ 
αυτό που ερχόταν. Ο Θεός ποτέ δεν πιάνεται προ εκπλήξεως. (Ησ. 
46/μς’ 9,10). Ετοιμάζει τον λαό Του για το μέλλον στέλνοντας τους 
προφήτες να μεταφέρουν το μήνυμά Του πριν πέσει η κρίση (Αμώς 
3/γ’ 7). Τις ημέρες πριν τον Κατακλυσμό, ο Θεός έστειλε ένα μήνυ-
μα στον κόσμο μέσω του Νώε για να τους προειδοποιήσει για την 
επερχόμενη καταστροφή. Στην Αίγυπτο, ο Θεός χρησιμοποίησε 
τον Ιωσήφ για να τους ετοιμάσει για τα επτά χρόνια της πείνας που 
θα διαδεχόταν τα χρόνια της αφθονίας. Οι Ιουδαίοι προφήτες προ-
ειδοποιούσαν τους ηγέτες για την επερχόμενη καταστροφή της Ιε-
ρουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους. Το μήνυμα του Ιωάννη του Βα-
πτιστή για μετάνοια προετοίμασε τον λαό για την πρώτη έλευση 
του Ιησού.  
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 12. Τι έκφραση χρησιμοποιεί ο Πέτρος για 
να περιγράψει το μήνυμα του Θεού στη γενιά του; 
.……………………………………………………………………………. 
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 1/α’ 16-21. Ποιο ήταν το μήνυμα της «παρούσας 
αλήθειας» που ο Πέτρος και οι μαθητές κήρυτταν; 
…………………………………………………………………………….. 
Για τον 1

ο

 αιώνα το μήνυμα που είχε αιώνια σημασία ήταν η πρώτη 
έλευση του Χριστού. Η αγάπη του Πατέρα αποκαλύφθηκε μέσα 
από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Παρότι η ποινή της αμαρτίας 
είναι θάνατος, μέσω του Χριστού όλοι έχουμε τη δυνατότητα για 
αιώνια ζωή. Είναι δική μας επιλογή εάν θα τη λάβουμε μέσω της 
πίστης (Ρωμ. 3/γ’ 23, 6/ς’ 23, Εφεσ. 2/β’ 8). Το μήνυμα της σωτη-
ρίας μέσω του Ιησού δεν είναι ποτέ ξεπερασμένο. Είναι η παρούσα 
αλήθεια για κάθε γενιά. Το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η 
Αποκάλυψη, παρουσιάζει τον Ιησού και την αιώνια σωτηρία στα 
πλαίσια των εσχάτων ημερών προκειμένου να προετοιμαστεί ο 
λαός Του για την επικείμενη επιστροφή Του. Εκθέτει τις ψευτιές της 
ανθρώπινης παράδοσης και της εγωκεντρικής θρησκοληψίας. Από 
την αρχή μέχρι το τέλος, η Αποκάλυψη φανερώνει τον Ιησού και το 
έργο Του για την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς είναι ο Αληθινός Μάρτυ-
ρας του χαρακτήρα του Πατέρα Του. Είναι «ο άρχων των βασιλέων 
της γης». Είναι Αυτός που μας αγάπησε και μας έλουσε από τις 
αμαρτίες μας, «όστις έκαμεν ημάς βασιλείς, και ιερείς εις τον Θεόν 
και Πατέρα αυτού» (δείτε Αποκ. 1/α’ 1-6). Η Αποκάλυψη έχει να 
κάνει με τον Ιησού και το μήνυμα προετοιμασίας του λαού Του για 
την επικείμενη επιστροφή Του. 
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ΣΚΕΨΗ: Όταν σκέφτεστε το βιβλίο της Αποκάλυψης, τι σας έρχεται 
στο νου; Οι σκέψεις σας πηγαίνουν περισσότερο στα θηρία και στα 
προφητικά σύμβολα από ό,τι στον Ιησού; Γιατί, πιστεύετε, ο Ιησούς 
μάς έδωσε τις προφητείες στην Αποκάλυψη; Πώς φανερώνουν το 
σχέδιο της αγάπης Του για την ανθρωπότητα; 
 
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟ ΚΑΙΡΟ 
Τα ευαγγέλια εστιάζουν κυρίως στην πρώτη έλευση του Χριστού. 
Αναφέρονται στην ιστορία της γέννησής Του, στη ζωή και στη δια-
κονία Του, στον θάνατο και στην ανάστασή Του. Αν και γίνονται 
αναφορές στην Δευτέρα Παρουσία Του, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφα-
ση. Το κύριο σημείο εστίασης της Αποκάλυψης, ωστόσο, είναι η 
κλιμάκωση της Μεγάλης Διαμάχης όλων των αιώνων. Κάθε μία 
από τις κυριότερες προφητείες τελειώνει με την ένδοξη επιστροφή 
του Κυρίου μας.  
Διαβάστε Αποκ. 1/α’7, 11/ια’15, 14/ιδ’14-20, 19/ιθ’11-18. Ποιον πα-
ρόμοιο επίλογο συναντάμε σε κάθε μια από αυτές τις περικοπές; 
…………………………………………………………………………….. 
Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, η 
κλιμάκωση κάθε προφητείας είναι η επιστροφή του Ιησού. Το «Αρ-
νίον το εσφαγμένον» (Αποκ. 5/ε’12) έρχεται ως «Βασιλεύς βασιλέ-
ων και Κύριος κυρίων» (Αποκ. 19/ιθ’16). Θα νικήσει όλους τους 
εχθρούς που καταπιέζουν και διώκουν το λαό Του (Αποκ. 17/ιζ’14). 
Θα τους ελευθερώσει από αυτόν τον εφιάλτη της αμαρτίας και θα 
τους πάρει στην ένδοξη κατοικία. Η Μεγάλη Διαμάχη μεταξύ καλού 
και κακού θα λήξει. Η γη θα δημιουργηθεί ξανά και οι λυτρωμένοι 
θα ζήσουν για πάντα με τον Κύριό τους (Αποκ. 21/κα’1-4). 
Στην Αποκ. 22/κβ’ 7 (δείτε επίσης εδ. 12,17 και 20), ο Ιησούς λέει: 
«Ιδού έρχομαι ταχέως. Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της 
προφητείας του βιβλίου τούτου». Επομένως, η τελευταία έκκληση 
του Ιησού σε όλη την ανθρωπότητα είναι να ανταποκριθούν στην 
αγάπη Του, να δεχτούν τη χάρη Του, να ακολουθήσουν την αλή-
θεια Του και να ετοιμαστούν για την επικείμενη επιστροφή Του. Η 
Αποκάλυψη τελειώνει με την πρόσκληση του Ιησού, «Και το Πνεύ-
μα, και η νύμφη λέγουσιν, Ελθέ» (Αποκ. 22/κβ’ 17). Ο Κύριος προ-
σκαλεί όλους όσους αναζητούν την αιώνια ζωή, να έρθουν σ’ Αυ-
τόν. Στη συνέχεια καλεί εμάς που έχουμε δεχτεί το μήνυμα της σω-
τηρίας και ανυπομονούμε για την επιστροφή Του, να συνεργα-
στούμε μαζί Του προσκαλώντας και άλλους να δεχτούν το μήνυμα 
της αγάπης Του. Μας ανέθεσε την αποστολή να μοιραστούμε το 
μήνυμά Του και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για την επικείμενη 
επιστροφή Του. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να συμμετέ-
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χουμε με τον Ιησού στην αποστολή Του, από το να συνεργαστούμε 
μαζί Του στο σχέδιο της σωτηρίας κατά τους έσχατους καιρούς. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Χριστός έρχεται σύντομα; Ο Ιωάννης έγραψε αυτά τα 
λόγια 2000 χρόνια πριν. Ωστόσο, βάση της κατάστασης των νε-
κρών, η έλευσή Του είναι πολύ σύντομη μετά τον θάνατό μας. Πώς 
αυτό το γεγονός μας βοηθά να καταλάβουμε το πόσο γρήγορα 
πράγματι έρχεται ο Χριστός; 
 
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 
 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
Το επίκεντρο της Αποκάλυψης είναι το κεφάλαιο 14/ιδ’. Αυτό το 
κεφάλαιο είναι υψίστης σημασίας για τον λαό του Θεού που στις 
τελευταίες ημέρες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ξετυλίγει το 
τελευταίο μήνυμα του Θεού για το ανθρώπινο γένος. Αυτό το έσχα-
το μήνυμα είναι σημαντικό για τον λαό του Θεού και ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. 
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 14-20. Ποιος συμβολισμός χρησιμοποιείται 
για την απεικόνιση της επιστροφής του Κυρίου μας; 
..…………………………………………………………………………… 
Ο συμβολισμός του θερισμού χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή για 
την περιγραφή της επιστροφής του Χριστού (Ματθ. 13/ιγ’ 37-43, 
Μάρκ. 4/δ’ 29). Στην Αποκ. 14/ιδ’ ο θερισμός του σιταριού αντι-
προσωπεύει τη λύτρωση των δικαίων, και ο τρύγος της αμπέλου 
την καταστροφή των ασεβών. Η Αποκ. 14/ιδ’ 6-12 εμπεριέχει ένα 
κατεπείγον μήνυμα για τον έσχατο καιρό ώστε να προετοιμαστούν 
οι άνθρωποι για τον τελικό θερισμό της γης.  
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 6,7. Ποια είναι η έννοια του μηνύματος που 
βρίσκουμε σ’ αυτά τα δύο εδάφια; Πώς μας βοηθάνε να καταλά-
βουμε ποιοι είμαστε ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας; 
…………………………………………………………………………….. 
Το μήνυμα του 1

ου

 αγγέλου στην Αποκ. 14/ιδ’ καλεί την γενιά του 
21

ου

αιώνα. να αποζητήσουν σκοπό στη ζωή τους. Παρουσιάζει το 
ευαγγέλιο της χάρης του Θεού που προσφέρει συγχώρηση σε ό-
λους. Μας καθαρίζει από την ενοχή της αμαρτίας και μας δίνει δύ-
ναμη να νικήσουμε. Αυτό το μήνυμα παρέχει τη βάση για την αυτο-
εκτίμηση στο γεγονός ότι ο Χριστός μάς δημιούργησε και μας λύ-
τρωσε. Δείχνει την ημέρα που η αδικία θα παύσει με την τελική 
κρίση του Θεού. Είναι απίστευτα καλά νέα επειδή φανερώνει ότι η 
αδικία δεν θα διαρκέσει για πάντα.  
ΣΚΕΨΗ: «Υπό μία ιδιαίτερη έννοια, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας είναι φρουροί του κόσμου και φωτοφόροι. Σ’ αυτούς εμπι-
στεύτηκε ο Θεός την τελευταία προειδοποίηση για τον κόσμο που 
χάνεται. Σ’ αυτούς λάμπει ένα υπέροχο φως από τον Λόγο του 
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Θεού. Τους έχει ανατεθεί ένα πολύ ιερό έργο – η διακήρυξη των 
μηνυμάτων του πρώτου, του δεύτερου, και του τρίτου αγγέλου. 
Κανένα άλλο έργο δεν είναι τόσο σημαντικό. Δεν πρέπει να επι-
τρέψουν σε τίποτε άλλο να απορροφήσει την προσοχή τους.» Ε. 

Χουάιτ, Evangelism, σ. 119,120. Πώς μπορούμε ως εκκλησία, και ως άτομα 
να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτά τα λόγια; 
 
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 

 

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Στο μήνυμα της Αποκάλυψης για τις έσχατες ημέρες, ο Ιησούς πα-
ρουσιάζεται με τη σώζουσα χάρη Του για όλη την ανθρωπότητα 
(Αποκ. 14/ιδ’6). Είναι μία ειλικρινής έκκληση να «φοβηθούν» ή να 
δείξουν σεβασμό στον Θεό σε ό,τι κάνουν - να σεβαστούν τις εντο-
λές Του και να υπακούσουν στο νόμο Του υπό το φως της κρίσης 
του Θεού (Αποκ. 14/ιδ’7). Ο φόβος του Θεού, έχει να κάνει με τον 
τρόπο που σκεφτόμαστε. Είναι μία έκκληση να ζούμε με τρόπο 
που να ευχαριστούμε τον Θεό και να Τον έχουμε πρώτο σε όλες 
μας τις σκέψεις. Είναι μία συμπεριφορά υπακοής που μας οδηγεί 
σε ευσεβή ζωή (Παρ. 3/γ’7, Πράξ. 9/θ’31, Α’Πέτρ. 2/β’17). Αυτό το 
μήνυμα μάς καλεί να δώσουμε δόξα στον Θεό. Το να αποδώσουμε 
δόξα στον Θεό, σχετίζεται με ό,τι κάνουμε σε κάθε τομέα της ζωής 
μας.  
Διαβάστε Εκκλ. 12/ιβ’ 13,14 και Α’ Κορ. 6/ς’ 19,20. Πώς αυτά τα 
εδάφια μάς βοηθάνε να καταλάβουμε τι σημαίνει να φοβόμαστε τον 
Θεό και να δίνουμε δόξα σ’ Αυτόν; 
.…………………………………………………………………………… 
Σε μία εποχή χωρίς ηθικές αναστολές, όταν εκατομμύρια άνθρωποι 
νιώθουν ότι δεν έχουν να δώσουν λόγο σε κανέναν πλην του εαυ-
τού τους, η ώρα της κρίσης μάς θυμίζει ότι είμαστε υπόλογοι για τις 
πράξεις μας. Η ευσέβεια προς τον Θεό, η υπακοή σ’ Αυτόν, και η 
κρίση, συνδέονται. Η υπακοή είναι ο καρπός της σώζουσας χάρης 
με τον Ιησού. Μόνο με τη δικαιοσύνη Του μπορούμε να περάσουμε 
την κρίση, μόνο με την δικαιοσύνη Του είμαστε ασφαλείς. Με τη 
δικαιοσύνη Του μπορούμε να ζούμε με τρόπο που να δίνουμε δόξα 
στο όνομά Του σε όλα όσα κάνουμε.  
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 7, 4/δ’ 11, Γεν. 2/β’ 1-3 και Έξ. 20/κ’ 8-11. 
Ποια είναι η βάση της αληθινής λατρείας στον Θεό και πώς αυτό 
αντικατοπτρίζεται στο Σάββατο; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Σατανάς επιτίθεται στο Σάββατο επειδή γνωρίζει ότι είναι η καρ-
διά της λατρείας. Το Σάββατο εξυψώνει τον Χριστό ως Δημιουργό 
και κάνει έκκληση σε όλους τους ανθρώπους στη γη να προσκυ-
νήσουν «τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην» (Αποκ. 14/ιδ’ 7), 
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σε μία εποχή όπου κυριαρχεί η θεωρία της εξέλιξης. Μας καλεί να 
λατρέψουμε τον Ιησού που μας δημιούργησε και μας δείχνει την 
πραγματική μας αξία σ’ Αυτόν.   
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι η εντολή του Σαββάτου 
που μας θυμίζει κάθε εβδομάδα ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας 
και ο Μόνος στον Οποίο ανήκει η τιμή και η λατρεία. 
 
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 8, 17/ιζ’ 3-6 και 18/ιη’ 1-4. Τι μαθαίνουμε απ’ 
αυτά τα εδάφια για την πνευματική Βαβυλώνα; 
…………………………………………………………………………….. 
Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η «Βαβυλώνα» αντιπροσωπεύει το 
κίβδηλο θρησκευτικό σύστημα που βασίζεται στα ανθρώπινα έργα, 
στις παραδόσεις, στα ψευδή δόγματα. Εξυψώνει τους ανθρώπους 
και την αυτοδικαίωση πάνω από τον Ιησού και την αναμάρτητη 
ζωή Του. Τοποθετεί τις εντολές των ανθρώπων πάνω από τις ε-
ντολές του Θεού. Η Βαβυλώνα ήταν το κέντρο της ειδωλολατρίας, 
της λατρείας του ήλιου, και των ψευδών διδασκαλιών για την αθα-
νασία της ψυχής. Αυτό το κίβδηλο θρησκευτικό σύστημα έχει πε-
ράσει ανεπαίσθητα πολλές από τις θρησκευτικές τελετές της Βαβυ-
λώνας στη λατρεία του. Το τελικό μήνυμα του Θεού στον πλανήτη 
μας είναι για τον Ιησού και την δικαιοσύνη Του. Ηχεί την έκκληση 
του ουρανού, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη… Εξέλθετε εξ 
αυτής, ο λαός μου» (Αποκ. 18/ιη’ 2,4). Ο Θεός κάλεσε την εκκλησία 
των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας να εξυψώσει το μήνυμα 
του Χριστού. Εξυψώνουμε τον Ιησού όταν εξυψώνουμε όλα όσα 
έχει διδάξει. Κηρύττουμε Εκείνον που είναι «η οδός, και η αλήθεια, 
και η ζωή» (Ιωάν. 14/ιδ’ 6). Εκθέτουμε τις πλάνες της Βαβυλώνας 
σε αντιπαράθεση με τις αλήθειες του Ιησού. 
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 7, 9-11. Ποια αντίθετα αντικείμενα λατρείας 
βλέπουμε σ’ αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Αποκ. 14/ιδ’ έχουμε δύο διαφορετικά είδη λατρείας – την λα-
τρεία στον Δημιουργό και την λατρεία στο θηρίο. Οι δύο αυτές λα-
τρείες έχουν να κάνουν με την ημέρα λατρείας του Θεού, το αληθι-
νό Σάββατο, και κίβδηλο Σάββατο. Το Σάββατο αντιπροσωπεύει 
την ανάπαυση, την βεβαιότητα, και την ασφάλεια που έχουμε στον 
Χριστό ως Δημιουργό, Λυτρωτή, και επικείμενο Βασιλιά. Η κίβδηλη 
μέρα είναι ένα, ανθρωπίνως θεσπισμένο, ψευδές υποκατάστατο 
βασισμένο σε ανθρώπινη λογική και διατάγματα.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 12. Τι μας λέει αυτό το εδάφιο ιδικά 
σε σχέση με αυτά που προηγήθηκαν; Πώς φανερώνονται ο νόμος 
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και η χάρη και πώς καταλαβαίνουμε από αυτό ότι πρόκειται για δύο 
αδιαχώριστες πλευρές του ευαγγελίου; 
 
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου                        Δύση ηλίου: 19:27’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Θεός καλεί την εκκλησία Του όπως έκανε και με το αρχαίο Ισ-
ραήλ, να ξεχωρίζει όπως το φως στον κόσμο. Με το ισχυρό σπαθί 
της αλήθειας - το μήνυμα της τριπλής αγγελίας - τους ξεχώρισε 
από τις εκκλησίες και από τον κόσμο για να τους φέρει με ιερό 
τρόπο κοντά Του. Τους έθεσε θεματοφύλακες του νόμου Του και 
τους εμπιστεύτηκε τις σπουδαίες αλήθειες της προφητείας για αυ-
τόν τον καιρό. Όπως τα άγια σκεύη είχαν δοθεί στο λαό Ισραήλ, 
έτσι τους εμπιστεύτηκε αυτά τα ιερά μηνύματα να μεταφερθούν 
στον κόσμο. Οι τρεις άγγελοι της Αποκάλυψης 14/ιδ’ εκπροσω-
πούν τους ανθρώπους που αποδέχονται το φως του μηνύματος 
του Θεού και ως πράκτορές Του μεταφέρουν την προειδοποίηση 
σε όλα τα μήκη της γης. Ο Χριστός λέει στους ακολούθους Του, 
‘‘Σεις είσθε το φως του κόσμου’’ Ματθ. 5/ε’ 14. …Τίποτα δεν πρέ-
πει να αφήσουμε να υπονομεύσει το έργο. Είναι το πιο σημαντικό 
έργο για την εποχή μας - με αιώνιες επιπτώσεις. Η αγάπη που εκ-
δήλωσε ο Ιησούς για την ψυχή των ανθρώπων, την θυσία που έ-
κανε για τη λύτρωσή τους, θα ωθήσει όλους τους ακολούθους Του. 
Ο Χριστός με χαρά αποδέχεται κάθε ψυχή που υποτάσσεται σ’ 
Αυτόν. Ενώνει τον άνθρωπο με το Θείο, ώστε να μεταδώσει στον 
κόσμο τα μυστήρια της ενσαρκωμένης αγάπης. Μιλήστε γι’ αυτήν, 
προσευχηθείτε, ψάλτε, γεμίστε τον κόσμο με το μήνυμα της αλή-
θειας Του και προχωρήσει ακόμη παραπέρα.» Ε. Χουάιτ, Counsels for the 

Church, σ. 58,59. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς το μήνυμα της τριπλής αγγελίας στην Αποκάλυψη 14/ιδ’ 
ορίζει την εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας; 
2.  Σκεφτείτε το Σάββατο και ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει. Όπως εί-
δαμε το μήνυμά του είναι τόσο σημαντικό που ο Θεός θέλει αυτήν 
την ημέρα της εβδομάδας να θυμόμαστε ιδιαίτερα ότι είναι ο Δημι-
ουργός και ο Λυτρωτής μας. Πώς αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε 
την σπουδαιότητα της ημέρας και του τι δείχνει; 
3.  Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την ιδέα της πτώσης της Βαβυ-
λώνας ή την έννοια του χαράγματος του θηρίου, με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο; Πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτές τις αλή-
θειες χωρίς να προσβάλλουμε κάποιον, παρότι θα υπάρχουν κά-
ποιοι που ούτως ή άλλως θα προσβληθούν; 
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19 Σεπτεμβρίου – 25 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 

 
13. ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 

 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν το οποίον 
ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν 
ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ εαυτόν εκένω-
σε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώ-
πους.» Φιλιππησίους 2/β’ 5-7. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Φιλιπ. 2/β’ 5-11, 
Ματθ. 4/δ’ 18-20, Πράξ. 9/θ’ 3-6, 10-20, Ιωάν. 21/κα’ 15-19, Α’ Ι-
ωάν. 3/γ’ 16-18. 
 

Το να αφήσει τη δόξα του ουρανού, την λατρεία των αγγέλων, και 
την συντροφιά του Πατέρα, είναι μια θυσία αδιανόητη. Ωστόσο, ο 
Ιησούς ήρθε στον κόσμο της θλίψης και του θανάτου για να φανε-
ρώσει τον χαρακτήρα της αγάπης του Πατέρα, να κερδίσει την α-
γάπη της ανθρώπινης φυλής, και να λυτρώσει όλη την ανθρωπό-
τητα. «Ποτέ δεν θα κατανοηθεί πόσο στοίχισε η απολύτρωσή μας 
μέχρις ότου οι λυτρωμένοι σταθούν με το Λυτρωτή τους μπροστά 
στο θρόνο του Θεού. Τότε, καθώς οι δόξες της αιώνιας κατοικίας 
θα καταυγάσουν πάνω στις μαγεμένες αισθήσεις μας, θα θυμη-
θούμε ότι ο Ιησούς άφησε όλα αυτά προς χάρη μας και όχι μόνο 
αυτοεξορίσθηκε από τις ουράνιες αυλές, αλλά και διακινδύνευσε 
την περίπτωση της αποτυχίας και της αιώνιας απώλειας. Τότε θα 
εναποθέσουμε τα διαδήματά μας στα πόδια Του και θα υψώσουμε 
φωνή δοξολογίας…» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 103. 
Η θυσία που έκανε ο Ιησούς για τη σωτηρία μας είναι ανυπολόγι-
στη. Καθώς ανταποκρινόμαστε στην καθοδήγησή Του, δεχόμαστε 
την εντολή Του, και ενωνόμαστε μαζί Του στο έργο για την προ-
σέγγιση του απολωλός για τη βασιλεία Του, θα χρειαστεί να κά-
νουμε θυσίες. Παρότι οι θυσίες μας δεν μπορούν σε τίποτα να συ-
γκριθούν με τη δική Του, η διακονία για τη σωτηρία των ψυχών 
είναι ένα άλμα πίστης. Μας βγάζει από την άνεσή μας και μας οδη-
γεί σε ταραγμένα νερά. Υπάρχουν στιγμές που ο Κύριος μάς καλεί 
να κάνουμε θυσίες, ωστόσο η χαρά που μας προσφέρει είναι πολύ 
μεγαλύτερη. 
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Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
Ο απ. Παύλος μάς ενθαρρύνει να έχουμε τον τρόπο σκέψης του 
Χριστού. Αυτό μας οδηγεί σε κάποιες συναρπαστικές ερωτήσεις. 
Ποιο ήταν το φρόνημα του Χριστού; Τι ήταν εκείνο που κυριαρχού-
σε στον τρόπο σκέψης Του; Ποιο ήταν το απόσταγμα της σκέψης 
Του; Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’ 5-11. Σύμφωνα μ’ αυτά τα εδάφια, ποια 
ήταν η βάση της σκέψης του Χριστού και ποιο το πρότυπο που 
κυριαρχούσε σε όλη Του τη ζωή; 
…………………………………………………………………………….. 
Ανέκαθεν ο Ιησούς ήταν ίσος με τον Θεό. Ο Παύλος εκφράζει αυ-
τήν την αιώνια λέγοντας, «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν 
ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν» (Φιλιπ. 2/β’ 6). Ο 
όρος «μορφή» δείχνει την ουσία του πράγματος. Συνδέει δύο ισά-
ξια πράγματα. Το SDA Bible Commentary αναφέρει: «Αυτό θέτει 
τον Χριστό σε ίσους όρους με τον Πατέρα και Τον διαχωρίζει από 
κάθε άλλη εξουσία. Ο Παύλος το τονίζει για να δείξει ακόμη πιο 
έντονα το βάθος της εκούσιας ταπεινοφροσύνης του Χριστού.» τομ. 

7, σ.154. Αναφερόμενη στην αιώνια φύση Του, η Ε. Χουάιτ προσθέ-
τει, «Στο Χριστό ενοικεί ζωή, ζωή πρωτογενής, πηγαία, αυθύπαρ-
κτη.» Ζ.Χ. σ.500. 
Ο Ιησούς που από την αιωνιότητα ήταν όμοιος με τον Θεό, «εαυ-
τόν εκένωσε». Ο Ιησούς εκούσια άδειασε τον εαυτό Του, παραμέ-
ρισε τα προνόμιά Του ως ίσος με τον Θεό για να γίνει άνθρωπος 
και να υπηρετήσει ταπεινά την ανθρωπότητα. Ως δούλος, φανέ-
ρωσε τους νόμους της αγάπης του ουρανού σε όλο το σύμπαν επι-
τελώντας την απόλυτη πράξη αγάπης στο σταυρό. Έδωσε τη ζωή 
Του για να σώσει για πάντα τη δική μας. Το απόσταγμα της σκέ-
ψης του Ιησού ήταν η αυτοθυσιαζόμενη αγάπη. Το να ακολουθού-
με τον Ιησού σημαίνει να αγαπάμε όπως Εκείνος, να υπηρετούμε 
όπως Εκείνος, και να διακονούμε όπως Εκείνος. Καθώς αφήνουμε 
τον Ιησού, μέσω του Αγίου Πνεύματος, να μας αδειάσει από τις 
εγωιστικές φιλοδοξίες, θα έχουμε κάποιο κόστος. Στον Ιησού στοί-
χισε τα πάντα. Αλλά η Αγία Γραφή λέει για τον Ιησού, «Διά τούτο 
και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το 
υπέρ πάν όνομα» (Φιλιπ. 2/β’ 9). Για τον ουρανό αξίζει να κάνουμε 
κάθε θυσία στη γη. Θα γίνουν θυσίες, αλλά η χαρά της υπηρεσίας 
τις ξεπερνά από τώρα, ενώ η αιώνια χαρά που θα έχουμε να ζούμε 
αιώνια με τον Χριστό θα τις κάνει να δείχνουν ασήμαντες.  
ΣΚΕΨΗ: Πότε ήταν η τελευταία φορά που έπρεπε να πεθάνει 
πραγματικά το εγώ για χάρη του Χριστού; Τι δείχνει η απάντησή 
σας για την Χριστιανική σας πορεία; 
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Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
Φανταστείτε ότι είστε ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ο ήλιος μόλις ανέ-
τειλε στην όμορφη Γαλιλαία διώχνοντας την ψύχρα του νυχτερινού 
αέρα. Οι σκέψεις σας είναι προσηλωμένες σε ένα πράγμα: να πιά-
σετε ψάρια, πολλά ψάρια. Τελευταία οι ψαριές ήταν καλές και πε-
ριμένετε το ίδιο να γίνει και τις επόμενες μέρες. Τότε, με το πρωινό 
φως βλέπετε να πλησιάζει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Δεν φαντάζε-
στε το πόσο θα αλλάξει η ζωή σας μετά από λίγο. Ποτέ δεν θα εί-
στε ξανά οι ίδιοι. 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 18-20. Γιατί ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν 
πρόθυμοι να κάνουν τόσες δραστικές αλλαγές για να ακολουθή-
σουν τον Χριστό; Πού φαίνεται στο κείμενο ότι ο Ιησούς τούς κα-
λούσε για κάτι ανώτερο από ψάρεμα; 
………………………….…………………………………………………. 
Από το ευαγγέλιο του Ιωάννη βλέπουμε ότι γνώριζαν τον Ιησού 
περίπου ένα χρόνο. Παρόλα αυτά, θα υπήρχε κάποια Θεϊκή συ-
μπεριφορά στον Χριστό, κάτι στην εμφάνισή Του, στα λόγια και στα 
έργα Του που έκανε αυτούς τους Γαλιλαίους να νιώσουν το Θείο 
κάλεσμά Του. Ο λόγος για τον οποίο άφησαν τις βάρκες τους, την 
δουλειά και τους οικείους τους για να Τον ακολουθήσουν, ήταν ε-
πειδή ένιωσαν ότι τους καλούσε για έναν ανώτερο σκοπό. Αυτοί οι 
συνηθισμένοι ψαράδες αναγνώρισαν το κάλεσμα για έναν αξιοση-
μείωτο σκοπό. Μπορεί ο Θεός να μη σε καλεί να αφήσεις την δου-
λειά σου, αλλά και πάλι σε καλεί για έναν μεγάλο σκοπό – και αυ-
τός είναι να μοιραστείς την αγάπη Του και να μαρτυρήσεις την α-
λήθεια Του, για την δόξα του ονόματός Του. 
Σκεφτείτε την κλήση του Ματθαίου του τελώνη, στο Ματθ. 9/θ’ 9. Τι 
το εντυπωσιακό βλέπετε σ’ αυτήν την περικοπή; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι τελώνες στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν πολλές φορές εκμε-
ταλλευτές που χρησιμοποιούσαν την εξουσία τους για να καταπιέ-
ζουν τον απλό λαό. Ήταν οι πιο μισητοί και απεχθείς χαρακτήρες 
σε όλο το Ισραήλ. Η πρόσκληση του Χριστού, «Ακολούθει μοι», 
μας αφήνει να καταλάβουμε ότι ο Ματθαίος ήξερε ήδη τον Ιησού 
και είχε την επιθυμία μέσα του να Τον ακολουθήσει. Όταν του έγινε 
η πρόσκληση ήταν έτοιμος. Εξεπλάγη που ο Χριστός τον αποδέ-
χτηκε και τον κάλεσε στον κύκλο των μαθητών Του. Μέσα στην 
καρδιά όλων υπάρχει η επιθυμία για κάτι παραπάνω σ’ αυτήν τη 
ζωή. Και εμείς θέλουμε να ζήσουμε για έναν ανώτερο, ευγενέστε-
ρο, σπουδαιότερο σκοπό. Έτσι, ο Χριστός μάς καλεί, τον Ματθαίο, 
να Τον ακολουθήσουμε.  
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ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι για να ακολουθή-
σουν τον Ιησού. Γιατί στο τέλος πάντα αξίζει; 
 
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 
 

ΠΑΥΛΟΣ: ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Όταν ο Παύλος αποδέχτηκε τον Χριστό, όλη του η ζωή άλλαξε ριζι-
κά. Ο Χριστός τού πρόσφερε ένα εντελώς καινούριο μέλλον. Τον 
οδήγησε μακριά από την άνετη και ασφαλή ζωή του, σε εμπειρίες 
που δεν μπορούσε ούτε καν να φανταστεί. Με την καθοδήγηση του 
Αγίου Πνεύματος, ο απ. Παύλος κήρυξε τον Λόγο του Θεού σε χι-
λιάδες ανθρώπους στη Μεσόγειο. Η μαρτυρία του άλλαξε την ιστο-
ρία του Χριστιανισμού και του κόσμου. 
Διαβάστε Πράξ. 9/θ’ 3-6, 10-20. Πώς αυτά τα εδάφια δείχνουν τον 
Θεϊκό σκοπό για την ζωή του Παύλου; 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς συχνά επιλέγει τους πιο απίθανους υποψήφιους για να 
μαρτυρήσουν το όνομά Του. Σκεφτείτε τους δαιμονιζόμενους, την 
Σαμαρείτισσα, την πόρνη, τον τελώνη, τους Γαλιλαίους ψαράδες, 
και τώρα έναν σκληρό διώκτη του Χριστιανισμού. Όλοι αυτοί άλλα-
ξαν με τη χάρη Του και, έχοντας χαρά στην καρδιά τους, άρχισαν 
να λένε τι έκανε ο Χριστός στη ζωή τους. Κανένας τους δεν βαρέ-
θηκε ποτέ να λέει την ιστορία του. Το έργο του Χριστού στη ζωή 
τους ήταν τόσο θαυμαστό που έπρεπε να το μοιραστούν. Δεν 
μπορούσαν να παραμείνουν σιωπηλοί.  
Συγκρίνετε Πράξ. 28/κη’ 28-31 και Β’ Τιμ. 4/δ’ 5-8. Τι ενδείξεις βλέ-
πουμε για το ότι ο Παύλος δεν ταλαντεύτηκε ποτέ όσον αφορά την 
αφοσίωσή του να αφιερώσει όλη του τη ζωή στον Χριστό και στο 
έργο της σωτηρίας των ψυχών. 
…………………………………………………………………………….. 
Στο τέλος της ζωής του, ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον φυλακή στη 
Ρώμη, ο Παύλος βεβαίωσε ότι, «εις τα έθνη απεστάλη το σωτήριον 
του Θεού, αυτοί και θέλουσιν ακούσει» (Πράξ. 28/κη’ 28). Στο κεί-
μενο βλέπουμε ότι δεχόταν όλους όσους τον επισκέπτονταν και 
κήρυττε σ’ αυτούς τον Λόγο (εδ. 30,31). Στο τέλος της ζωής του, 
παρότρυνε τον Τιμόθεο να κάνει το ευαγγελιστικό έργο, και για τον 
εαυτό του είπε, «Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετε-
λείωσα, την πίστιν διετήρησα» (Β’ Τιμ. 4/δ’ 7). Μπορεί η κλήση μας 
να μην είναι τόσο έντονη όσο του Παύλου, αλλά ο Θεός καλεί τον 
καθένα από εμάς να συνεργαστεί μαζί Του στο έργο της αλλαγής 
του κόσμου. Είναι προφανές ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε όλα αυτά τα χρόνια (δείτε Β’ Κορ. 11/ια’ 25-30), ο Παύλος 
παρέμεινε πιστός στην κλήση του στον Κύριο. Η ιστορία του πώς ο 
πρώην διώκτης των ακολούθων του Ιησού έγινε ο πιο πειστικός 
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υπερασπιστής της Χριστιανικής πίστης (με εξαίρεση τον Ιησού), 
εξακολουθεί να είναι μία δυνατή μαρτυρία του τι μπορεί να κάνει ο 
Κύριος μέσα από τη ζωή κάποιου που αφιερώνεται στο έργο Του.  
ΣΚΕΨΗ: Τι σας κάλεσε ο Θεός να κάνετε; Το κάνετε; 
 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 

 

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
Η αγάπη εκδηλώνεται πάντα στα έργα. Η αγάπη μας για τον Χρι-
στό μάς ωθεί να κάνουμε κάτι για την πλανημένη ανθρωπότητα. Ο 
Παύλος το είπε ξεκάθαρα στην εκκλησία της Κορίνθου: «Επειδή η 
αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς» (Β’ Κορ. 5/ε’ 14). Ο Χριστιανι-
σμός δεν έχει να κάνει κυρίως με την εγκατάλειψη του κακού για να 
σωθούμε. Ο Ιησούς δεν «άφησε» κακά πράγματα στον ουρανό για 
να σωθεί. Άφησε καλά πράγματα για να μπορέσουν να σωθούν 
άλλοι. Ο Ιησούς δεν μας καλεί απλώς να δώσουμε από το χρόνο 
μας, τα χαρίσματα, και τα χρήματά μας για τον σκοπό Του, αλλά 
μας καλεί να δώσουμε τη ζωή μας. Σε μία πρωινή συνάντηση που 
είχε με τους μαθητές Του στις ακτές της Γαλιλαίας, ο Ιησούς με εύ-
στροφο τρόπο έδειξε ποιες είναι οι απαιτήσεις της Θεϊκής αγάπης.  
Διαβάστε Ιωάν. 21/κα’ 15-19. Τι ρώτησε ο Ιησούς στον Πέτρο τρεις 
φορές και πώς απάντησε εκείνος; Γιατί έκανε ο Ιησούς την συγκε-
κριμένη ερώτηση τρεις φορές; 
..…………………………………………………………………………… 
Μπορεί ο Πέτρος να αρνήθηκε τον Κύριό Του τρεις φορές, αλλά ο 
Ιησούς απέσπασε τρεις φορές μία απόκριση αγάπης από τα χείλη 
του Πέτρου. Ο Ιησούς έχτιζε μπροστά στους μαθητές ξανά την αξι-
οπιστία του Πέτρου δείχνοντας πως είχε συγχωρεθεί με τη Θεϊκή 
αγάπη και είχε ακόμη έργο να κάνει για τον σκοπό Του.  
Διαβάστε ξανά Ιωάν. 21/κα’ 15-19 προσέχοντας αυτήν τη φορά την 
απόκριση του Ιησού στην εκδήλωση αγάπης του Πέτρου. Τι ζήτησε 
ο Ιησούς από τον Πέτρο να κάνει; 
……………………………………………………………………………. 
Η Θεϊκή αγάπη είναι ενεργητική και όχι παθητική. Η ειλικρινής α-
γάπη είναι κάτι παραπάνω από ένα ζεστό συναίσθημα, από μία 
όμορφη ιδέα. Περιλαμβάνει αφοσίωση. Η αγάπη μάς ωθεί να ενερ-
γούμε. Μας οδηγεί να προσεγγίσουμε τα παιδιά του Θεού που έ-
χουν ανάγκη σ’ αυτόν τον πλανημένο κόσμο. Όταν ο Ιησούς είπε 
στον Πέτρο, «Βόσκε τα αρνία μου,» ήταν συγχρόνως εντολή αλλά 
και παρηγορητική διαβεβαίωση. Ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο να 
ανταποκριθεί στην αγάπη, και επίσης τον ενθάρρυνε να συνεχίσει 
το έργο, παρά την ντροπιαστική του συμπεριφορά στη σύλληψη 
του Ιησού. Γιατί ο Πέτρος, δεν αρνήθηκε απλώς τον Ιησού, αλλά το 
έκανε με αναθεματισμούς, όπως ακριβώς ο Χριστός τού είχε πει ότι 
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θα έκανε. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Μπορεί να έχεις απογοητεύ-
σει τον Κύριο οικτρά. Μπορεί με τις πράξεις σου να Τον έχεις αρ-
νηθεί περισσότερες από μία φορές. Τα καλά νέα είναι ότι η χάρη 
είναι ακόμη διαθέσιμη και ότι ο Θεός δεν έχει τελειώσει μαζί σου. 
Υπάρχει ακόμη θέση στο έργο Του για σένα, αρκεί να το θέλεις. 
ΣΚΕΨΗ: Έχεις «αρνηθεί» τον Κύριο όπως ο Πέτρος; Εάν ναι, πό-
σο σημαντική είναι η ιστορία της άρνησης του Πέτρου, αλλά και τα 
λόγια του Χριστού προς τον Πέτρο, για σένα; 
 
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
Μετά από τη συζήτηση του Πέτρου και του Ιησού, βλέπουμε τους 
δύο άνδρες να περπατούν στην παραλία. Καθώς τα κύματα σκάνε 
στην ακτή, ο Ιησούς μιλά στον Πέτρο για το κόστος της μαθητείας. 
Θέλει ο Πέτρος να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει εφόσον αποδεχτεί το 
κάλεσμά Του να ποιμάνει τα πρόβατά Του. 
Διαβάστε Ιωάν. 21/κα’ 18,19. Τι είπε ο Ιησούς στον Πέτρο για το 
κόστος της μαθητείας; Γιατί πιστεύετε ότι είπε στον Πέτρο κάτι τόσο 
εντυπωσιακό σ’ αυτήν τη φάση της ζωής του; 
..……………………………………………………………………………
Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός προείπε τον μαρτυρικό θάνατο που 
θα είχε ο Πέτρος. Τα χέρια του θα τεντώνονταν πάνω σε ένα σταυ-
ρό. Μ’ αυτήν την αποκάλυψη, ο Χριστός έδωσε στον Πέτρο την 
επιλογή. Του πρόσφερε την μεγαλύτερη χαρά της ζωής: να δει ψυ-
χές κερδισμένες για την βασιλεία του Θεού. Την ημέρα της Πεντη-
κοστής θα έβλεπε χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται στον Χριστό. 
Θα έκανε θαύματα στο όνομα του Ιησού και θα Τον δόξαζε μπρο-
στά σε χιλιάδες ανθρώπους. Θα είχε την χαρά της συνεργασίας με 
τον Χριστό στην αποστολή Του. 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 3/γ’ 16-18. Ποια άλλη έννοια της αγάπης δίνει ο 
Ιωάννης; Πώς ορίζει ο Ιωάννης την απόλυτη θυσία της αγάπης; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην αιωνιότητα, τίποτε από όσα κάναμε δεν θα δείχνει θυσία. Για 
την επένδυσή μας σε χρόνο και προσπάθεια, ακόμη και για την ίδια 
μας τη ζωή, θα αμειφθούμε με το παραπάνω. Τι χαρά όταν η αγά-
πη γίνεται πράξη, και οι προθέσεις γίνονται αφοσίωση. Όταν αντα-
ποκρινόμαστε στην Θεϊκή αγάπη και δεν αφήνουμε τίποτα να μας 
κρατήσει πίσω, και δίνουμε τη μαρτυρία μας ως πρέσβεις του Χρι-
στού, εκπληρώνουμε τον σκοπό της ζωής μας και βιώνουμε τη 
μεγαλύτερη χαρά της ζωής. Ο Ιησούς λέει, «Εάν εξεύρητε ταύτα, 
μακάριοι είσθε, εάν κάμνητε αυτά» (Ιωάν. 13/ιγ’ 17). Η μεγαλύτερη 
χαρά της ζωής και η ευτυχία που διαρκεί, έρχονται όταν εκπληρώ-
νουμε τον σκοπό της ύπαρξής μας δοξάζοντας τον Θεό με τον 
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τρόπο που ζούμε και μεταφέροντας την αγάπη και την αλήθεια Του 
στον κόσμο. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την ιδέα της αιωνιότητας, 
όταν είμαστε περιορισμένοι στον χρόνο. Παρόλα αυτά ας προσπα-
θήσουμε να την φανταστούμε. Γιατί ό,τι και να προσφέρει αυτή η 
εφήμερη ζωή δεν αξίζει για να χάσουμε την υπόσχεση για αιώνια 
ζωή που έχουμε στον Ιησού; 
 
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:16’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Εκείνοι που έχουν την πνευματική εποπτεία της εκκλησίας, θα ε-
επινοούν τρόπους και μέσα με τα οποία μια ευκαιρία μπορεί να 
δοθεί σε κάθε μέλος της εκκλησίας να αναλάβει ένα μέρος του έρ-
γου του Θεού. Πολύ συχνά αυτό στο παρελθόν δε γινόταν. Δεν 
καταστρώνονταν σαφή σχέδια και δεν επιτελούνταν στην ολότητα, 
με τα οποία τα τάλαντα όλων μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
δραστήρια υπηρεσία. Λίγοι συνειδητοποιούν πόσα χάνουμε εξαιτί-
ας αυτού.  
Οι ιθύνοντες στο έργο του Θεού, ως σοφοί στρατηγοί, πρέπει να 
καταστρώνουν σχέδια για την προώθησή τους προς κάθε κατεύ-
θυνση. Στα σχέδιά τους οφείλουν να μελετήσουν ιδιαίτερα το έργο 
που μπορούν να κάνουν τα μέλη για τους φίλους και γείτονές τους. 
Το έργο του Θεού στη γη αυτή δεν μπορεί ποτέ να τελειώσει μέχρις 
ότου άνδρες και γυναίκες, που αποτελούν τα μέλη της εκκλησίας 
μας, ανασυνταχθούν στο έργο και ενώσουν τις προσπάθειές τους 
με εκείνες των ιεροκηρύκων και υπευθύνων της εκκλησίας. 
Η σωτηρία των αμαρτωλών απαιτεί θερμή, προσωπική εργασία. 
Οφείλουμε να τους δώσουμε το Λόγο της ζωής, να μην περιμένου-
με αυτοί να έρθουν σε μας. Ω, τι λόγια θα μπορούσα να πω στους 
άνδρες και στις γυναίκες τα οποία να τους εγείρουν σε επιμελή 
δράση! Οι στιγμές που μας απομένουν είναι λίγες. Στεκόμαστε α-
κριβώς στα όρια του αιώνιου κόσμου. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. 
Κάθε στιγμή είναι χρυσή και εντελώς πολύτιμη για να αφιερωθεί 
απλώς στην υπηρεσία του εγώ. Ποιοι θα αναζητήσουν με θέρμη το 
Θεό, και από Αυτόν να λάβουν δύναμη και χάρη για να είναι πιστοί 
εργάτες Του στον ιεραποστολικό αγρό; 
Σε κάθε εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι με τάλαντα, που με σωστό 
τρόπο επεξεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν και να γίνουν με-
γάλη βοήθεια στο έργο αυτό. Εκείνο που τώρα χρειάζεται για την 
εποικοδόμηση των εκκλησιών μας είναι το προσεκτικό έργο των 
συνετών εργατών να διακρίνουν και να αναπτύξουν τους ταλα-
ντούχους στην εκκλησία, να τους εκπαιδεύσουν για τη χρήση του 
έργου.» Ε. Χουάιτ, Π.Ε., τομ. 9, σ. 84,85. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποια είναι η κεντρική σκέψη στο παραπάνω απόσπασμα της Ε. 
Χουάιτ; Τι επίδραση μπορεί να έχει στην προσωπική σας μαρτυρία 
και στο ευαγγελιστικό έργο της εκκλησίας; 
2.  Πώς εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη; Ποιες ψεύτικες μορφές 
αγάπης υπάρχουν που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική 
αγάπη; 
3.  Μιλήστε για τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι για τον 
Κύριο, ακόμη και το να δώσουν τη ζωή τους. Τι μπορείτε να διδα-
χτείτε από αυτές τις ιστορίες; 
4.  Τι έχετε θυσιάσει για τον Χριστό; Γιατί το κάνατε; Άξιζε; Πώς 
μπορείτε να εξηγήσετε σε κάποιον που δεν είναι Χριστιανός τι κά-
νατε και γιατί;  
 


