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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χριστιανική Εκπαίδευση
 
«Αρχή  σοφίας  φόβος  Κυρίου▪ και  επίγνωσις  αγίων,  φρόνησις»
(Παρ. 9/θ’10).
Σκεφτείτε το παραπάνω εδάφιο. Στην πραγματικότητα περιέχει δύο
στενά συσχετισμένες έννοιες:  «φόβος», όπως δέος και θαυμασμό
για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού, και  «γνώση» όπως είναι η
μάθηση της αλήθειας για τον χαρακτήρα του Θεού. Για αυτό, η σο-
φία, η γνώση, και η κατανόηση έχουν τις ρίζες τους στον ίδιο τον
Θεό.
Αυτό είναι λογικό. Εξάλλου, ο Θεός είναι η πηγή όλων των υπάρξε-
ων, ο Μόνος που δημιούργησε και διατηρεί κάθε ύπαρξη (Ιωάν. 1/
α’1-3, Κολ. 1/α’16,17). Ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι γνωρίζουμε για τα σω-
ματίδια της ύλης, για εκρήξεις στο διάστημα, για αγγέλους, δαίμο-
νες, για τα επουράνια, αρχές και εξουσίες (Εφεσ. γ’10), τα πάντα
οφείλουν την ύπαρξή τους στον Θεό. Επομένως, όλη η αληθινή
γνώση, η σοφία και η κατανόηση τελικά έχουν την πηγή τους στον
ίδιο τον Κύριο.
Η Γραφή είναι ξεκάθαρη: «Ο Θεός είναι αγάπη» (Α’Ιωάν. δ’8), και
για αυτό το εδάφιο η Ε. Χουάιτ αναφέρει: «Η αγάπη, όντας η βάση
της δημιουργίας και της απολύτρωσης, είναι επίσης και η βάση της
πραγματικής μόρφωσης. Αυτό γίνεται κατανοητό από το νόμο που
ο Θεός έδωσε ως οδηγό της ζωής. Η πρώτη και μεγάλη εντολή εί-
ναι: “Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου,
και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και εξ
όλης της διανοίας σου”. (Λουκ. 10/ι’27). Το να αγαπήσουμε Αυτόν,
τον άπειρο και πάνσοφο Θεό με όλη μας τη δύναμη, το νου και την
καρδιά, σημαίνει  την ανώτερη εφικτή ανάπτυξη όλων γενικά των
δυνάμεων.  Σημαίνει  ότι  σε  ολόκληρη την  ύπαρξη  -  δηλαδή στο
σώμα, στο νου και στην ψυχή - η εικόνα του Θεού πρέπει να απο-
κατασταθεί.» ΕΚ. σ. 5, 6.

Επειδή ο Κύριος είναι η πηγή όλης της αληθινής γνώσης και της
πραγματικής μόρφωσης, όλη η Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να
κατευθύνει το νου μας προς Εκείνον και την αποκάλυψη που κάνει
ο Ίδιος για τον εαυτό Του. Μέσα από τη φύση, μέσα από το Γρα-
πτό Λόγο, μέσα από την αποκάλυψη του Χριστού στον Γραπτό
Λόγο, μας δόθηκαν όλα όσα χρειαζόμαστε, και ακόμα περισσότε-
ρα, για να έρθουμε σε μια σώζουσα σχέση με τον Κύριό μας και,
πράγματι,  να  Τον  αγαπήσουμε  με  όλη  μας  την  καρδιά  και  την
ψυχή. Ακόμα και η φύση, η τόσο μολυσμένη μετά από χιλιάδες
χρόνια αμαρτίας, εξακολουθεί να μιλά με ισχυρό τρόπο για την κα-
λοσύνη και τον χαρακτήρα του Θεού, όταν μελετάται υπό το πρί-
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σμα της Αγίας Γραφής. Αλλά ο Γραπτός Λόγος, η Αγία Γραφή, είναι
ο  τέλειος  κανόνας της  αλήθειας,  η  μεγαλύτερη  αποκάλυψη που
έχουμε για το ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει και εξακολουθεί
να κάνει για την ανθρωπότητα. Η Αγία Γραφή και το μήνυμα της
δημιουργίας και  της λύτρωσης πρέπει  να κατέχουν την κεντρική
θέση σε όλη την Χριστιανική εκπαίδευση.
Ο απόστολος Ιωάννης δήλωσε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το «φως
το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον
κόσμον» (Ιωάν. 1/α’9). Με άλλα λόγια, όπως μόνο μέσω του Ιησού
ο κάθε άνθρωπος έχει ζωή, μέσω του Ιησού κάθε άνθρωπος λαμ-
βάνει ορισμένες ακτίνες θεϊκού φωτός, κάποια κατανόηση της έξο-
χης αλήθειας και καλοσύνης.
Ωστόσο, είμαστε όλοι σε έναν αγώνα, τη Μεγάλη Διαμάχη κατά την
οποία ο εχθρός των ψυχών δουλεύει επιμελώς για να μας εμποδί-
σει να δεχτούμε αυτήν τη γνώση. Έτσι, μεταξύ άλλων,  η Χριστιανι-
κή εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν
καλύτερα το φως που μας προσφέρει ο Θεός από τον ουρανό.
Διαφορετικά, τι; Όπως ο Ιησούς είπε: «Επειδή τι θα ωφελήσει τον
άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν
αυτού;» (Μάρκ. 8/η’36). Πόσο σημαντική είναι η σπουδαία εκπαί-
δευση στην επιστήμη, στη λογοτεχνία, στην οικονομία ή στη μηχα-
νική, αν τελικά έρθετε αντιμέτωποι με τον δεύτερο θάνατο στη λί-
μνη του πυρός; Η απάντηση είναι προφανής, έτσι δεν είναι;
Έτσι, το θέμα του μαθήματός μας αυτήν την τριμηνία είναι: Τι ση-
μαίνει να έχουμε «Χριστιανική Εκπαίδευση» και πώς μπορούμε ως
εκκλησία να βρούμε έναν τρόπο ώστε όλα τα μέλη μας να είναι σε
θέση να αποκτήσουν μια τέτοια εκπαίδευση;
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26 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου                    Σάββατο απόγευμα
  

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, ο Θεός είναι υψωμένος διά της δυνάμε-
ως αυτού, τις διδάσκει ως αυτός;» Ιώβ 36/λς’22

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,  διαβάστε:  Γέν.  2/β’7-23,
Γέν. 3/γ’1-6, Β’Πέτρ. 1/α’ 3-11, Β’Πετρ. 2/β’1-17, Εβρ. 13/ιγ’ 7, 17,
24.

Οι περισσότεροι μελετητές της Αγίας Γραφής γνωρίζουν την ιστο-
ρία της Γένεσης 1/α’-3/γ’ και τα πρόσωπα που εμφανίζονται σ’ αυ-
τήν: Θεός, Αδάμ, Εύα, άγγελοι, φίδι. Το σκηνικό είναι ένας υπέρο-
χος κήπος σε έναν παράδεισο που ονομάζεται  «Εδέμ». Η πλοκή
φαίνεται  να ακολουθεί  μια  λογική σειρά γεγονότων.  Ο Θεός δη-
μιουργεί. Ο Θεός διδάσκει τον Αδάμ και την Εύα. Η αμαρτία του
Αδάμ και της Εύας. Ο Αδάμ και η Εύα διώχνονται από την Εδέμ.
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στα πρώτα κεφάλαια της Γένε-
σης, ειδικά μέσα από την οπτική της εκπαίδευσης, θα αποκαλύψει
γνώση για τα πρόσωπα, το σκηνικό, την ιστορία.
«Το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο απαρχής είχε θεσπιστεί στον
κόσμο, επρόκειτο να χρησιμεύσει σαν πρότυπο για τον άνθρωπο
καθ’ όλους τους επερχόμενους αιώνες.  Σαν εικονογράφηση των
αρχών του, ένα υποδειγματικό σχολείο είχε ιδρυθεί στην Εδέμ, την
κατοικία των προπατόρων μας.  Ο κήπος της Εδέμ ήταν η αίθουσα
παραδόσεων, η φύση το βιβλίο της διδασκαλίας, ο ίδιος ο Δημιουρ-
γός ο εκπαιδευτής, και οι γονείς της ανθρώπινης οικογένειας οι μα-
θητές.» ΕΚ, σ. 10.

Ο Κύριος ήταν ο ιδρυτής, ο διευθυντής και ο δάσκαλος αυτού του
πρώτου  σχολείου.  Αλλά  όπως  γνωρίζουμε,  ο  Αδάμ  και  η  Εύα
επέλεξαν τελικά έναν άλλο δάσκαλο και έλαβαν τα λάθος μαθήμα-
τα. Τι συνέβη και γιατί; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν την
πρώτη εκπαίδευση που μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα;
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Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου                  
 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Παρότι ένας κήπος δεν θεωρείται αίθουσα διδασκαλίας, ο Κήπος
της Εδέμ είχε την απόλυτη έννοια,  καθώς ήταν γεμάτος από τα
άφθαρτα πλούτη της δημιουργίας του Θεού. Είναι δύσκολο να φα-
νταστούμε σήμερα, από τη δική μας οπτική γωνία,  πόσα πολλά
είχε μάθει σε αυτήν την  «τάξη» το αγνό αυτό ζευγάρι, που διδα-
σκόταν άμεσα από τον Δημιουργό του μέσα σε έναν αναμάρτητο
κόσμο.
Διαβάστε Γέν.  2/β’7-23. Τι  παρατηρείτε  για τον σκοπό του Θεού
κατά τη δημιουργία, τοποθέτηση και ανάθεση ευθυνών στον Αδάμ;
……………………………………………………………………………
Ο Θεός έπλασε τον άντρα και την γυναίκα κατά την εικόνα Του και
τους έδωσε μια κατοικία και ένα σημαντικό έργο. Αναλογιζόμενοι
την  δυναμική  μεταξύ  δασκάλου-μαθητή,  αυτή  είναι  μια  ιδανική
σχέση. Ο Θεός γνώριζε τις ικανότητες του Αδάμ επειδή ο Ίδιος τον
είχε  δημιουργήσει.  Μπορούσε να τον διδάξει,  γνωρίζοντας ότι  ο
Αδάμ ήταν ικανός να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του.
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο καθήκοντα, αλλά ήθελε επίσης και
την ευτυχία του. Και ίσως ένας από τους τρόπους που χρησιμοποί-
ησε για να του παρέχει ευτυχία ήταν η ανάθεση ευθυνών. Στην τε-
λική, ποιος δεν αισθάνεται ικανοποίηση-ευτυχία, όταν του ανατε-
θούν ευθύνες και τις εκπληρώσει πιστά; Ο Θεός γνώριζε την καρ-
διά του Αδάμ και τι χρειαζόταν για να ευημερήσει, κι έτσι του ανέθε-
σε την ευθύνη να φροντίσει τον κήπο.  «Και έλαβε Κύριος ο Θεός
τον άνθρωπον, και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ διά να
εργάζηται αυτόν, και να φυλάττη αυτόν» (Γέν. 2/β’15). Είναι δύσκο-
λο για εμάς που γνωρίζουμε μόνο έναν κόσμο αμαρτίας και  θα-
νάτου να φανταστούμε τι απαιτούσε το έργο αυτό και τι διδάχθηκε
ο Αδάμ, καθώς δούλευε και φρόντιζε τον κήπο-κατοικία του.
Στη Γένεση 2/β’19-23,  ο Θεός δημιουργεί  τα ζώα για συντροφιά
στον Αδάμ και επίσης δημιουργεί την Εύα για να είναι η σύζυγός
του. Ο Θεός ήξερε ότι ο Αδάμ χρειαζόταν τη συντροφικότητα και τη
βοήθεια ενός όμοιού του και για αυτό έπλασε την γυναίκα.
Ο Θεός γνώριζε επίσης ότι ο άνθρωπος έπρεπε να είναι σε στενή
σχέση μαζί  Του,  έτσι  δημιούργησε έναν οικείο  χώρο στην Εδέμ
μέσα στα όρια του κήπου. Όλα αυτά αποδεικνύουν τον σκοπό του
Θεού  και  την  αγάπη  Του  για  την  ανθρωπότητα.  Για  ακόμη  μια
φορά, λόγω της τεράστιας διαφοράς του κόσμου μας και της Εδέμ,
είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς ήταν αυτός ο κήπος. 
ΣΚΕΨΗ: Παρότι είμαστε μακριά από την Εδέμ, μπορούμε ακόμα
να διδαχθούμε από τη φύση. Ποια είναι μερικά από τα μαθήματα
που μπορούμε να διδαχθούμε και πώς μπορούμε να επωφεληθού-
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με από αυτά καθώς τα ερμηνεύουμε υπό το πρίσμα της Αγίας Γρα-
φής;
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου                  
 

ΕΙΣΒΟΛΗ
Μία από τις ευχάριστες δραστηριότητες για πολλούς δασκάλους εί-
ναι η οργάνωση των τάξεων διδασκαλίας τους: ανάρτηση πίνακα
ανακοινώσεων, οργάνωση εφοδίων,  και  κατάταξη των αιθουσών
με  τον  πιο  επιθυμητό  τρόπο.  Καθώς  εξετάζουμε  το  όραμα  του
Θεού  για  τον  χώρο  διδασκαλίας  που  ήταν  ο  Κήπος  της  Εδέμ,
βλέπουμε την φροντίδα που δόθηκε στην προετοιμασία ενός μαθη-
σιακού περιβάλλοντος για τον Αδάμ και την Εύα. Ήθελε να περι-
βάλλονται από ομορφιά. Μπορούμε να φανταστούμε ότι κάθε λου-
λούδι, πουλί, ζώο και δέντρο ήταν μια ευκαιρία για τον Αδάμ και
την Εύα να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο τους και για τον
Δημιουργό τους.
Ωστόσο,  υπάρχει  μια  απότομη  αλλαγή  από  τη  Γένεση  2/β’  στη
Γένεση 3/γ’. Έχει γίνει καταγραφή όλων των αγαθών που δημιουρ-
γήθηκαν με Θεϊκή πρόθεση. Αλλά στη Γένεση 3/γ’1 ανακαλύπτου-
με ότι ο Θεός πρόσφερε επιπλέον στον άνθρωπο ελεύθερη βούλη-
ση.  Η παρουσία  του  φιδιού  ως  «το  φρονιμώτερον πάντων  των
ζώων του αγρού» είναι διαφορετική σε σχέση με τη γλώσσα που
χρησιμοποιείται  μέχρι  τώρα.  Λέξεις  όπως «καλά  λίαν»  και  «δεν
ησχύνοντο» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη δημιουργία
του Θεού στα προηγούμενα κεφάλαια.  Τώρα,  όμως,  με το  φίδι,
υπάρχει αλλαγή στον τόνο της γλώσσας. Η λέξη «φρονιμώτερον»
ερμηνεύεται επίσης σε ορισμένες μεταφράσεις ως «πονηρό». Ξαφ-
νικά ένα αρνητικό στοιχείο εισάγεται σε αυτό που, μέχρι στιγμής,
ήταν μόνο τέλειο. Σε αντιπαράθεση, η Γένεση παρουσιάζει τον Θεό
ως το αντίθετο της  «πονηριάς». Ο Θεός είναι εντελώς ξεκάθαρος
στις προσδοκίες Του για το ζευγάρι στον κήπο. Γνωρίζουμε από
την εντολή του Θεού στη Γένεση 2/β’16,17 ότι έχει ορίσει έναν βα-
σικό κανόνα που πρέπει να υπακούσουν: να μη φάει κανείς από το
απαγορευμένο δέντρο. Μεταξύ των όσων μπορούμε να διδαχθού-
με από αυτήν την ιστορία, ξεχωρίζει ένα πράγμα: ο Αδάμ και η Εύα
δημιουργήθηκαν ως ελεύθερα ηθικά όντα που ήταν σε θέση να επι-
λέξουν μεταξύ υπακοής και ανυπακοής. Συνεπώς, από την αρχή,
ακόμη και σε έναν αναμάρτητο κόσμο, είναι εμφανής η ύπαρξη της
ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου.
Στη Γένεση 3/γ’1-6, εξετάστε τις περιγραφές που χρησιμοποιεί το
φίδι και τις οποίες η Εύα επανέλαβε.  Τι παρατηρείτε σχετικά με τις
πληροφορίες που το φίδι μεταδίδει στην Εύα; Πώς παρατηρεί μετά
η Εύα το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού;
……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………
Στη Γένεση 2/β’17, ο Κύριος είπε στον Αδάμ ότι αν φας από το
δέντρο  «θέλεις  εξάπαντος αποθάνει».  Η Εύα,  στη Γένεση 3/γ’3,
επαναλαμβάνοντας  την  εντολή,  δεν  την  εξέφρασε  τόσο  έντονα
έχοντας παραλείψει τη λέξη «εξάπαντος». Στη Γένεση 3/γ’4, το φίδι
επαναφέρει τη λέξη αλλά σε απόλυτη αντίθεση με όσα είπε ο Θεός.
Αν και η Εύα είχε διδαχθεί στον κήπο από τον Θεό, από τον τρόπο
που εκφράστηκε  καταλαβαίνουμε ότι  δεν έλαβε όσο σοβαρά θα
έπρεπε αυτά που διδάχθηκε.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
Όπως είδαμε, παρά την ξεκάθαρη εντολή του Θεού, η Εύα ακόμα
και με τον δικό της λιγότερο έντονο τρόπο αναφέρθηκε σε αυτό
που είχε διδαχθεί. Παρότι δεν παρερμήνευσε τα λόγια που της είπε
ο Κύριος, προφανώς δεν τα εξέλαβε αρκετά σοβαρά. Και κανείς
μας δεν μπορεί να υπερβάλλει για τις συνέπειες των πράξεων της. 
Έτσι, όταν η Εύα συναντήθηκε με το φίδι, του επανέλαβε (αλλά όχι
ακριβώς) ό,τι της είχε πει ο Θεός σχετικά με τα δέντρα στον κήπο
(Γέν. 3/γ’2,3). Φυσικά, το μήνυμα αυτό δεν αποτελούσε είδηση για
το φίδι. Το φίδι γνώριζε την εντολή και ήταν καλά προετοιμασμένο
για να την παραποιήσει, εκμεταλλευόμενο την αθωότητα της Εύας.
Διαβάστε τη Γέν. 3/γ’4-6. Το φίδι, εκτός του ότι απέρριψε ευθέως τα
λόγια του Θεού, τι άλλο είπε που προφανώς πέτυχε τον σκοπό του
με την Εύα; Ποιες αρχές εκμεταλλεύτηκε;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Όταν το  φίδι  τής  είπε  παραποιημένα  και  εν  μέρει  τα  λόγια  του
Θεού, η Εύα θα μπορούσε να συζητήσει το θέμα αυτό με τον Θεό.
Αυτή ήταν η ομορφιά της παιδείας στην Εδέμ: η πρόσβαση που εί-
χαν  οι  μαθητές  στον  Παντοδύναμό τους  Δάσκαλο είναι  σίγουρα
κάτι πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε εδώ στη γη.
Ωστόσο, αντί  να φύγει,  αντί  να αναζητήσει  Θεία βοήθεια,  η Εύα
δέχεται το μήνυμα του φιδιού. Το ότι αποδέχθηκε αυτό το διαφορε-
τικό μήνυμα δηλώνει ένδειξη αμφιβολίας για τον Θεό και για τα όσα
τους είχε πει.
Εν τω μεταξύ, ο Αδάμ περιφέρεται βρισκόμενος σε δύσκολη κα-
τάσταση. «Ο Αδάμ κατάλαβε ότι η σύντροφός του είχε παραβεί την
εντολή του Θεού, είχε αγνοήσει τη μόνη απαγόρευση που τους είχε
επιβληθεί ως δοκιμασία της πιστότητας και της αγάπης τους. Μια
τρομερή πάλη βασάνιζε το νου του. Θρηνούσε ότι επέτρεψε στην
Εύα να απομακρυνθεί από κοντά του. Αλλά τώρα το κακό είχε γί-
νει. Έπρεπε να χωριστεί από εκείνη, της οποίας η συντροφιά απο-
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τελούσε τη χαρά του. Πώς μπορούσε να αντέξει τέτοιο πράγμα;»
Π.Π. σ. 36. Δυστυχώς, αν και γνώριζε το σωστό από το λάθος και η
δική του επιλογή ήταν εσφαλμένη.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την παραπλανητική ειρωνεία: το φίδι είπε ότι αν
έτρωγαν από το δέντρο, θα γίνονταν «ως θεοί» (Γέν. 3/γ’5). Αλλά
στη Γένεση 1/α’27 δεν διαβάζουμε ότι ήταν ήδη σαν τον Θεό; Τι
μας διδάσκει αυτό σχετικά με το πόσο εύκολα μπορούμε να εξαπα-
τηθούμε; Γιατί η πίστη και η υπακοή είναι η μόνη μας προστασία
ακόμα και όταν έχουμε λάβει  τις καλύτερες μορφές εκπαίδευσης
όπως ο Αδάμ και η Εύα;

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου          
 

ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ Ο,ΤΙ ΕΙΧΕ ΧΑΘΕΙ
Όταν ο Αδάμ και η Εύα επέλεξαν να ακολουθήσουν τα λόγια του
φιδιού, εκτός των άλλων συνεπειών ήρθαν αντιμέτωποι και με την
αποβολή τους από την αίθουσα διδασκαλίας του Θεού. Σκεφτείτε τι
έχασαν ο Αδάμ και η Εύα εξαιτίας της αμαρτίας τους. Καθώς κατα-
νοούμε την πτώση τους στην αμαρτία, μπορούμε να καταλάβουμε
καλύτερα ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης για εμάς στην πα-
ρούσα εποχή. Παρά την εξορία τους, η ζωή σε έναν ατελή κόσμο
οδήγησε την εκπαίδευση να αποκτήσει νέο σκοπό.
Εάν η εκπαίδευση πριν από την πτώση ήταν ο τρόπος που ο Θεός
χρησιμοποίησε για να γνωρίσουν οι πρωτόπλαστοι τον Ίδιο, τον
χαρακτήρα Του, την καλοσύνη και την αγάπη Του, τότε μετά την
αποβολή τους το έργο της εκπαίδευσης πρέπει να βοηθήσει τον
άνθρωπο να επανακτήσει αυτά τα πράγματα και να αναδημιουργή-
σει την εικόνα του Θεού μέσα του. Παρά την φυσική απομάκρυνση
από την παρουσία Του, τα παιδιά του Θεού μπορούν ακόμα να
γνωρίσουν Εκείνον, την καλοσύνη Του, και την αγάπη Του. Μέσω
της προσευχής,  της υπηρεσίας, και  της μελέτης του Λόγου Του,
μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό, όπως ο Αδάμ και η Εύα στην
Εδέμ.
Τα καλά νέα είναι ότι λόγω του Ιησού και του σχεδίου της σωτηρί-
ας, δεν χάνονται τα πάντα. Έχουμε την ελπίδα της λύτρωσης και
της αποκατάστασης. Μεγάλο μέρος της Χριστιανικής εκπαίδευσης
πρέπει να οδηγεί τους μαθητές προς τον Ιησού, σε ό,τι έχει κάνει
για εμάς και στην αποκατάσταση που μας προσφέρει.
Διαβάστε Β’Πέτρ. 1/α’3-11. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα χάθηκαν
όταν οι πρωτόπλαστοι έφυγαν από τον κήπο, αυτά τα εδάφια μάς
ενθαρρύνουν ότι θα επανακτηθούν πολλά. Τι γράφει ο Πέτρος ότι
πρέπει να κάνουμε για να αποκατασταθεί η εικόνα του Θεού στη
ζωή μας;
……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………
Μέσω του Ιησού μας έχουν δοθεί  «πάντα τα προς ζωήν και ευ-
σέβειαν». Τι υπόσχεση! Ποια μπορεί να είναι μερικά από αυτά; Ο
Πέτρος παραθέτει μια λίστα: πίστη, αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπο-
μονή και ούτω καθεξής. Παρατηρήστε επίσης ότι η γνώση είναι ένα
από τα στοιχεία που αναφέρει ο Πέτρος. Η ιδέα αυτή οδηγεί στην
έννοια της εκπαίδευσης. Η αληθινή παιδεία θα οδηγήσει στην αλη-
θινή γνώση, στη γνώση του Χριστού, και έτσι όχι μόνο θα γίνουμε
περισσότερο σαν και Αυτόν, αλλά και θα μπορέσουμε να μοιρα-
στούμε τη γνώση μας για Αυτόν με άλλους.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε για μια στιγμή το γεγονός ότι το απαγορευμένο
δέντρο ήταν το δέντρο της  «γνώσεως του καλού και του κακού».
Γιατί δεν είναι όλη η γνώση καλή; Πώς γνωρίζουμε τη διαφορά με-
ταξύ καλής και κακής γνώσης;

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου                    
 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Μερικοί άνθρωποι θεωρούνται  «μαθητές θαύματα» στην τάξη. Με
ελάχιστη  μελέτη  πιάνουν  εξαιρετικές  βαθμολογίες.  Αφομοιώνουν
εύκολα την διδακτέα ύλη. Η γνώση φαίνεται να τους “ταιριάζει”. Τα
κεφάλαια Β’Πέτρου 1/α’ και 2/β’ δείχνουν ξεκάθαρα ότι η εκπαίδευ-
σή μας στον Χριστό είναι μια εμπειρία ίσων ευκαιριών για εκείνους
που θα αφιερώσουν τον εαυτό τους.
Τα ενθαρρυντικά λόγια στην Β’Πέτρου 1/α’ αντιπαραβάλλονται με
την σοβαρή προειδοποίηση στην Β’Πέτρου 2/β’.
Διαβάστε Β’Πέτρ.  2/β’1-17.  Ποια ισχυρά και καταδικαστικά λόγια
αναφέρονται σε αυτήν την περικοπή; Την ίδια στιγμή, εν μέσω αυ-
τής της έντονης προειδοποίησης και  καταδίκης, για ποια μεγάλη
ελπίδα μάς δίνεται υπόσχεση;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Παρατηρήστε τι γράφει ο Πέτρος στο εδάφιο 10 σχετικά με αυτούς
που περιφρονούν την εξουσία. Τι αυστηρή επίπληξη για την πραγ-
ματικότητα και στη δική μας εποχή. Ως σώμα της εκκλησίας πρέπει
να εργαζόμαστε έχοντας διάφορα επίπεδα εξουσίας (δείτε Εβρ. 13/
ιγ’7,17,24), και καλούμαστε να υποταχθούμε και να υπακούσουμε,
τουλάχιστον στο βαθμό που η εξουσία αυτή είναι πιστή στον Κύ-
ριο. Εντούτοις, μέσα σε αυτήν τη σκληρή κατάκριση, ο Πέτρος ανα-
φέρει (εδ.9) ένα αντίθετο σημείο. Λέει ότι αν και ο Θεός είναι δυνα-
τός να εκδιώξει εκείνους που επέλεξαν την εξαπάτηση, «εξεύρει ο
Κύριος να ελευθερόνη εκ του πειρασμού τους ευσεβείς». Είναι δυ-
νατόν αυτό το μέρος της εκπαίδευσής μας στον Χριστιανισμό όχι
μόνο να μας διδάσκει να αποφεύγουμε τον πειρασμό αλλά και να
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μας δείχνει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Θεός μπορεί
να μας απελευθερώσει και να μας προστατεύσει από αυτούς «οίτι-
νες θέλουσι παρεισάξει  αιρέσεις απωλείας»; (Β’  Πετρ.  2/β’1) Και
επίσης,  αφού η περιφρόνηση της εξουσίας είναι  τόσο καταδικα-
στέα, δεν θα πρέπει η χριστιανική μας εκπαίδευση να οδηγεί επί-
σης στην εκμάθηση του σωστού τρόπου κατανόησης,  υποταγής
και υπακοής στους «προεστώτας»; (Εβρ. 13/ιγ’7)
Παρότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Αδάμ και η Εύα περιφρόνη-
σαν την εξουσία, τελικά επέλεξαν να παραβούν αυτήν την εξουσία.
Και αυτό που έκανε την παράβασή τους τόσο σοβαρή ήταν ότι η
πράξη τους ήρθε σε αντίθεση με την εξουσία του Θεού που ήθελε
το καλό τους.
ΣΚΕΨΗ:  Εξετάστε περισσότερο αυτό το ζήτημα της εξουσίας, όχι
μόνο στην εκκλησία ή στην οικογένεια, αλλά στη ζωή γενικότερα.
Γιατί είναι εξίσου σημαντική τόσο η σωστή άσκηση εξουσίας όσο
και η σωστή υποταγή σε αυτήν; Συζητήστε τις απόψεις σας.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου                          Δύση ηλίου: 19:06’
 

Περαιτέρω μελέτη: 
«Το  ζευγάρι  όχι  μόνο  ήταν  παιδιά  της  πατρικής  φροντίδας  του
Θεού,  αλλά και  μαθητές δεχόμενοι  διδασκαλία από το πάνσοφο
Δημιουργό. Δέχονταν την επίσκεψη των αγγέλων και είχαν επίσης
το προνόμιο να επικοινωνούν με τον Πλάστη τους χωρίς κανένα
σκοτεινό πέπλο ανάμεσά τους. Έσφυζαν από ζωντάνια που προ-
μηθεύονταν από το δέντρο της ζωής, και στη διανοητική τους δύνα-
μη ήταν μόνο λίγο κατώτεροι από τους αγγέλους. Τα μυστήρια του
ορατού σύμπαντος –  “τα θαυμάσια του τελείου κατά την γνώσιν”
(Ιώβ 37/λζ’16) - τους πρόσφεραν ανεξάντλητη πηγή διδασκαλίας
και απόλαυσης. Οι νόμοι και οι λειτουργίες της φύσης που αποτε-
λούν τη σπουδή των ανθρώπων εδώ και έξι χιλιάδες χρόνια, ήταν
γνωστοί  σε  αυτούς  από  τον  Κατασκευαστή  και  Συντηρητή  των
πάντων. Συνομιλούσαν με το φύλλο, το λουλούδι και  το δέντρο,
συγκεντρώνοντας  από το καθένα χωριστά  τα  μυστικά  της  ζωής
του. Ο Αδάμ ήταν εξοικειωμένος με κάθε ζωντανή ύπαρξη, από τον
ισχυρό λεβιάθαν που παιχνιδίζει στα νερά της θάλασσας μέχρι το
μικροσκοπικό έντομο που κινείται άσκοπα στο φως της ηλιαχτίδας.
Αυτός είχε δώσει στο καθένα το όνομά του και γνώριζε τη φύση και
τις συνήθειες όλων. Η δόξα του Θεού στους ουρανούς, οι αναρίθ-
μητοι κόσμοι στις κανονικές τροχιές τους, “τα ζυγοσταθμίσματα των
νεφών”, τα μυστήρια του φωτός και του ήχου, της νύχτας και της
ημέρας, όλα μπορούσαν ελεύθερα να μελετηθούν από τους προ-
πάτορές μας. Επάνω σε κάθε φύλλο του δάσους, επάνω σε κάθε
πέτρα των  βουνών,  σε  κάθε αστραφτερό αστέρι   στη γη,  στον
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αέρα και στον ουρανό, ήταν γραμμένο το όνομα του Θεού. Η τάξη
και η αρμονία της δημιουργίας τούς μιλούσαν για την άπειρη σοφία
και τη δύναμή Του. Οι πρωτόπλαστοι συνεχώς ανακάλυπταν και-
νούργια θέλγητρα που πλημμύριζαν τις καρδιές τους με μεγαλύτε-
ρη αγάπη και προκαλούσαν καινούριες εκφράσεις ευγνωμοσύνης.»
Π.Π., σ. 20, 21.
 Ερωτήσεις για συζήτηση:
 1. Εφόσον ο Θεός είχε αρχικά την πρόθεση το σχολείο/εργασία να
είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συναντήσουν τον Ίδιο
και τη δημιουργία Του, εμείς διατηρούμε την πρόθεσή Του στην ερ-
γασία μας σήμερα; Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα  τον
Θεό μέσα από την εργασία μας; (αμοιβή, εκπαίδευση, εθελοντισμό,
υπηρεσία κλπ.)
2. Καθώς εξετάζουμε την επιδεξιότητα του Σατανά στον Κήπο της
Εδέμ, είναι εύκολο να απογοητευτούμε με την ανθρώπινη αδυνα-
μία μας. Ο Αδάμ και η Εύα γνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πλησίον τους,
και όμως δέχτηκαν την μισή αλήθεια του φιδιού. Πώς μπορούμε
εμείς, οι οποίοι απομακρυνθήκαμε από αυτήν τη φυσική αμεσότητα
με τον Θεό, να βρούμε δύναμη από Αυτόν που θα μας βοηθήσει να
ξεπεράσουμε τον πειρασμό;
3. Συζητήστε το ζήτημα της εξουσίας και γιατί είναι τόσο σημαντικό
να υπακούτε σε αυτήν. Τι συμβαίνει όταν τα όρια της εξουσίας γί-
νονται δυσδιάκριτα; Πώς μπορεί να γίνει κακή χρήση της εξουσίας
και ποια θα πρέπει να είναι τότε η αντίδρασή μας;
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3 Οκτωβρίου - 9 Οκτωβρίου                             Σάββατο απόγευ-
μα

2. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Άκουε, υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός
σου, και μη απορρίψης τον νόμον της μητρός σου» Παροιμίαι 1/
α’8.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 3/γ’1–15,
Β’Κορ.  4/δ’6,  Λουκ.  1/α’26–38,  Ματθ.  1/α’18–24,  Εφεσ.  4/δ΄15,
Α’Ιωάν. 3/γ’18, Δευτ. 6/ς’. 

Ιδανικά,  ο άνθρωπος πάντοτε  μαθαίνει.  Στην πραγματικότητα,  η
ίδια η ζωή είναι ένα σχολείο. «Από τα πολύ παλιά χρόνια οι πιστοί
Ισραηλίτες έδιναν μεγάλη σημασία στη μόρφωση της νεολαίας. Ο
Κύριος είχε υποδείξει ότι από τη νηπιακή ηλικία τα παιδιά έπρεπε
να  διδάσκονται  για  την  καλοσύνη  και  τη  μεγαλοσύνη  Του,  έτσι
όπως αυτές αποκαλύπτονται στο νόμο Του και στην ιστορία του
λαού Ισραήλ. Ύμνοι, προσευχές και μαθήματα από την Αγία Γραφή
έπρεπε να προσαρμόζονται στο παιδικό μυαλό. Οι γονείς έπρεπε
να διδάσκουν τα παιδιά τους ότι ο νόμος του Θεού ήταν η έκφραση
του χαρακτήρα Του και, καθώς αφομοίωναν τις αρχές του νόμου
στην καρδιά τους, η εικόνα του Θεού αποτυπωνόταν στο πνεύμα
και στην ψυχή τους. Μεγάλο μέρος της διδασκαλίας γινόταν προ-
φορικά. Αλλά οι νέοι μάθαιναν και να διαβάζουν την εβραϊκή γραφή
ώστε οι  περγαμηνές  της Παλαιάς  Διαθήκης  αποτελούσαν μέρος
της μελέτης τους.» Ζ.Χ., σ. 43,44. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας, η εκπαί-
δευση γινόταν κυρίως στο σπίτι, ειδικά για τα πρώτα χρόνια. Τι λέει
η Αγία Γραφή για την εκπαίδευση στην οικογένεια και ποια αρχή
μπορούμε να πάρουμε για τον εαυτό μας, όποια και αν είναι η οικο-
γενειακή μας κατάσταση;
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Κυριακή 4 Οκτωβρίου 

Η ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Δεν μας έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες στις πρώτες σελίδες της
Αγίας Γραφής - καμία στην πραγματικότητα - σχετικά με το είδος
της  οικογενειακής  εκπαίδευσης  που  εφαρμοζόταν  στα  πρώτα
χρόνια της ιστορίας του ανθρώπου, αν και μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι ότι η εκπαίδευση τότε γινόταν από την ίδια την οικογένεια. 
«Το  εκπαιδευτικό  σύστημα  που  είχε  θεσπιστεί  στην  Εδέμ,  για
κέντρο του είχε την οικογένεια. Ο Αδάμ ήταν γιος του Θεού (Λουκ.
3/γ’38), και τα παιδιά του Υψίστου λάμβαναν καθοδήγηση από τον
Πατέρα τους. Με όλη τη σημασία της λέξης, το σχολείο τους ήταν
οικογενειακό.» ΕΚ, σ. 23.

Αν και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν η διδασκαλία, μπορούμε να
είμαστε σίγουροι ότι είχε να κάνει με τα θαύματα της δημιουργίας
και, μετά την αμαρτία, με το σχέδιο της απολύτρωσης.
Τι διδάσκουν τα ακόλουθα εδάφια και γιατί αυτή η διδασκαλία είναι
σίγουρο ότι αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσης που ο Αδάμ και η
Εύα  μετέδωσαν  στα  παιδιά  τους;  Γέν.  1/α’-2/β’,  Γέν.  3/γ’1-15,
Β’Κορ. 4/δ’6, Λουκ. 10/ι’27, Γαλ. 3/γ’11, Αποκ. 22/κβ’12
……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 «Το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο απαρχής είχε θεσπιστεί στον
κόσμο, επρόκειτο να χρησιμεύσει σαν πρότυπο για τον άνθρωπο
καθ’  όλους τους επερχόμενους αιώνες.  Σαν εικονογράφηση των
αρχών του, ένα υποδειγματικό σχολείο είχε ιδρυθεί στην Εδέμ, την
κατοικία των προπατόρων μας.» ΕΚ, σ. 10. 

Η Χριστιανική εκπαίδευση αποτελεί δέσμευση να διδαχθούν οι οι-
κογένειες και τα μέλη θέματα δογματικά, λατρείας, καθοδήγησης,
συναδελφικότητας, ευαγγελισμού και υπηρεσίας. Το σπίτι είναι το
μέρος όπου διδάσκονται τα μέλη της οικογένειας για την αγάπη και
τις υποσχέσεις του Θεού. Εκεί ο Ιησούς παρουσιάζεται στα παιδιά
ως Κύριος, Σωτήρας και φίλος τους και η Αγία Γραφή υποστηρίζε-
ται ως ο Λόγος του Θεού. H οικογένεια είναι το μέρος όπου προ-
βάλλεται το πρότυπο μιας υγιούς σχέσης με τον ουράνιο Πατέρα
μας. 
Στη Γέν. 4/δ’1-4, αναφέρεται ότι και ο Κάιν και ο Άβελ δίνουν τις
προσφορές τους στον Κύριο. Πιστεύουμε ότι σίγουρα είχαν μάθει
κατά  την  οικογενειακή  τους  εκπαίδευση  για  τη  σημασία  και  τη
σπουδαιότητα  των προσφορών σχετικά  με  το  σχέδιο  σωτηρίας.
Φυσικά, όπως δείχνει η ιστορία, μια καλή εκπαίδευση δεν οδηγεί
πάντα σε επιθυμητά αποτελέσματα. 
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ΣΚΕΨΗ: Όποια και αν είναι η κατάσταση στο σπίτι σας, τι επιλογές
μπορείτε να κάνετε ώστε να γίνει ένα περιβάλλον όπου η αλήθεια
θα διδάσκεται και θα εφαρμόζεται;

13



Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 
 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Η Αγία Γραφή μας δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για την παιδική ηλι-
κία του Ιησού. Πολλά από αυτά τα χρόνια παραμένουν ένα μυστή-
ριο. Παρόλα αυτά, μας έχει δοθεί κάποια εικόνα για τον χαρακτήρα
των επίγειων γονέων του, της Μαρίας και του Ιωσήφ, και αυτά που
μαθαίνουμε για αυτούς θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν κάτι από
την παιδική Του ηλικία και την αρχική Του εκπαίδευση.
Τι μας διδάσκουν αυτά τα κείμενα για την Μαρία και τον Ιωσήφ και
για το πώς ο Ιησούς είχε εκπαιδευτεί από τους γονείς του;
Λουκ. 1/α’26-38………………………………………………………….
Λουκ. 1/α’46-55………………………………………………………….
Ματθ. 1/α’18-24 …………………………………………………………
Από αυτά τα εδάφια μπορούμε να δούμε ότι τόσο η Μαρία όσο και
ο Ιωσήφ ήταν πιστοί Ιουδαίοι που επιδίωκαν να ζουν σύμφωνα με
τους νόμους και τις εντολές του Θεού. Και πράγματι, όταν ο Κύριος
τους επισκέφθηκε και τους είπε τι επρόκειτο να συμβεί, έκαναν πι-
στά όλα όσα τους ζητήθηκαν.
«Ο Ιησούς σαν παιδί δεν διδάχθηκε στα σχολεία της συναγωγής. Η
μητέρα Του ήταν η πρώτη Του δασκάλα. Από τα χείλη της και από
τα γραπτά των προφητών έμαθε τα ουράνια πράγματα. Εκείνα τα
λόγια που ο ίδιος είχε πει στον Μωυσή για το λαό του Ισραήλ, τα
μάθαινε τώρα στα πόδια της μητέρας Του. Καθώς αργότερα περ-
νούσε από την παιδική στη νεανική ηλικία, δεν αναζήτησε τα σχο-
λεία των ραβίνων. Δεν χρειαζόταν τη μόρφωση που αποκτούσε κα-
νείς από τέτοιες πηγές, γιατί ο ίδιος ο Θεός ήταν ο Δάσκαλός Του»
Ζ.Χ., σ. 44, 45. 
Αναμφίβολα οι γονείς Του ήταν καλοί και πιστοί δάσκαλοι στον Ιη-
σού ως παιδί,  αλλά, όπως αποκαλύπτει  η ιστορία στο Λουκά 2/
β’41-50, υπήρχαν πολλά για τον Γιό τους που δεν αντιλαμβάνο-
νταν, επειδή ο Ιησούς είχε γνώση και σοφία που Του είχε δοθεί
μόνο από τον Κύριο.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά το παραπάνω απόσπασμα της Ε. Χουάιτ.
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που έγραψε για το πώς δι-
δάχθηκε ο Ιησούς στα γόνατα της μητέρας του τα λόγια που ο Ίδιος
είχε πει; Τι μας λέει αυτό για την εκπληκτική αγάπη του Θεού; Πώς
πρέπει εμείς, τα έκπτωτα και αμαρτωλά πλάσματα, να ανταποκρι-
θούμε;
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Τρίτη 6 Οκτωβρίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στην πραγματικότητα, κάθε μορφή εκπαίδευσης έχει να κάνει με
την επικοινωνία. Ο δάσκαλος είναι αυτός που έχει γνώση, σοφία,
πληροφορίες,  γεγονότα  να  μεταφέρει  στο  μαθητή.  Κάποιος  γε-
μάτος με πολύ γνώση πρέπει να είναι σε θέση να τη μεταδώσει σε
άλλους, διαφορετικά, στα πλαίσια της διδασκαλίας, ποιο το όφελος
αν την κρατάει μόνο για τον εαυτό του;
Ωστόσο, οι καλές δεξιότητες διδασκαλίας δεν περιορίζονται μόνο
στην ικανότητα επικοινωνίας. Επιπλέον, σημαντική στην όλη διαδι-
κασία είναι η οικοδόμηση μιας σχέσης.  «Ελάχιστα δώρα μπορεί ο
πραγματικός δάσκαλος να προσφέρει στους μαθητές του που να
είναι  τόσο  πολύτιμα  όσο  το  δώρο  της  προσωπικής  συντροφιάς
του. Είναι αλήθεια για ώριμους άντρες και γυναίκες, πολύ περισ-
σότερο για νέους και παιδιά, πως όταν μόνο τους προσεγγίσουμε
με συμπάθεια, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε.» ΕΚ. σ. 200.

Με άλλα λόγια, η καλή διδασκαλία λειτουργεί σε συναισθηματικό
και προσωπικό επίπεδο. Στην περίπτωση της οικογένειας ως σχο-
λείο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια καλή σχέση πρέπει να οικο-
δομηθεί μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Οι σχέσεις δημιουργούνται
και αναπτύσσονται μέσω της επικοινωνίας. Όταν οι Χριστιανοί δεν
επικοινωνούν με τον Θεό, μέσω της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής
ή της προσευχής,  η  σχέση τους με τον Θεό βαλτώνει.  Οι  οικο-
γένειες χρειάζονται Θεϊκή καθοδήγηση για να αυξηθούν στη χάρη
και τη γνώση του Χριστού.
Τι μαθαίνουμε από τα παρακάτω εδάφια για το πώς να οικοδομή-
σουμε ισχυρές οικογενειακές σχέσεις ή οποιοδήποτε είδος σχέσης,
για αυτό το θέμα; Ψαλμ. 37/λζ’7-9, Παρ.10/ι’31,32, Παρ. 27/κζ’17,
Εφεσ. 4/δ’15, Α’Ιωάν. 3/γ’18, Τίτ. 3/γ’1,2, Ιακ. 4/δ’11.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο χρόνος που διατίθεται για να πέσει ο σωστός σπόρος της επικοι-
νωνίας δεν θα προετοιμάσει μόνο τα μέλη της οικογένειας για μια
προσωπική σχέση με τον Χριστό, αλλά θα βοηθήσει επίσης στην
ανάπτυξη  διαπροσωπικών  σχέσεων  μέσα  στην  οικογένεια.  Θα
ανοίξει κανάλια επικοινωνίας για τα οποία θα χαρείτε μόλις τα παι-
διά σας φτάσουν στην εφηβεία και την ενηλικίωση. Ακόμα κι αν δεν
έχετε παιδιά, οι αρχές που βρίσκονται σε αυτά τα κείμενα μπορούν
να λειτουργήσουν για κάθε είδους σχέσεις.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε επίσης το γιατί δεν είναι σημαντικό μόνο το τι
λέμε, αλλά και ο τρόπος που το λέμε. Τι μάθατε από καταστάσεις
κατά τις  οποίες ο τρόπος που μιλήσατε  κατέστρεψε σχεδόν την
επιρροή των λόγων σας, παρότι είπατε κάτι σωστό;
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Τετάρτη 7 Οκτωβρίου     

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
«Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλ’ εκτρέφετε αυτά
εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφεσ. 6/ς’4).
«Γυναίκα ενάρετον τις θέλει ευρεί; διότι η τοιαύτη είναι πολύ τιμιω-
τέρα υπέρ τους μαργαρίτας» (Παρ. 31/λα’10).
Οι γονείς έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο πατέρας είναι ο επικεφα-
λής της οικογένειας, και η οικογένεια είναι το φυτώριο της εκκλησί-
ας, του σχολείου, και της κοινωνίας. Αν ο πατέρας είναι αδύναμος,
ανεύθυνος και ανεπαρκής, τότε η οικογένεια, η εκκλησία, το σχο-
λείο  και  η  κοινωνία  θα  υποστούν τις  συνέπειες.  Οι  πατέρες  θα
πρέπει να επιδιώκουν να εκδηλώνουν τον καρπό του Αγίου Πνεύ-
ματος - «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύ-
νη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. 5/ε’22,23).
Οι  μητέρες,  επίσης,  έχουν  ίσως  τον  σημαντικότερο  ρόλο  σε
ολόκληρη την κοινωνία. Ασκούν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση
του χαρακτήρα των παιδιών τους και εδραιώνουν τη διάθεση και
την ιδιοσυγκρασία του σπιτικού. Οι πατέρες πρέπει να κάνουν ό,τι
μπορούν για να συνεργαστούν με τις μητέρες στην εκπαίδευση των
παιδιών τους.
Τι  μπορούν να  μάθουν οι  πατέρες  και  οι  μητέρες  από αυτά  τα
εδάφια; Εφεσ. 5/ε’22,23,25,26, Α’Κορ. 11/ια’3, Β’Κορ. 6/ς’14, Ρωμ.
13/ιγ’13,14, Β’Πετ. 1/α’5-7, Φιλιπ. 4/δ’8
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι χριστιανοί γονείς έχουν ηθική υποχρέωση μέσα από τη συμπε-
ριφορά τους να παρέχουν το Βιβλικό πρότυπο του Χριστού και της
εκκλησίας. Η σχέση γάμου είναι μια αναλογία της σχέσης του Χρι-
στού με την εκκλησία. Όταν οι γονείς αρνούνται να καθοδηγήσουν,
ή το κάνουν με τυραννικό τρόπο, τότε σκιαγραφούν μια ψευδή ει-
κόνα του Χριστού προς τα παιδιά  τους και  προς τον κόσμο.  Ο
Θεός προστάζει  όλους τους χριστιανούς γονείς να διδάσκουν με
επιμέλεια τα παιδιά τους (δείτε Δευτ. 6/ς’ 7). Έχουν την ευθύνη να
τα μάθουν να αγαπούν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Πρέπει
να διδάξουν τον φόβο του Κυρίου, την απόλυτη στοργική αφοσίω-
ση και υποταγή σε Αυτόν.
Στο Δευτ. 6/ς’ 7, δόθηκαν στο λαό Ισραήλ συγκεκριμένες οδηγίες
ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους για τα θαυμάσια πράγματα
που ο Κύριος είχε κάνει για το λαό Του. Όσο υπέροχη κι αν ήταν η
ιστορία που οι πρεσβύτεροι έπρεπε να πουν στα παιδιά τους, εμείς
που ζούμε μετά τη σταύρωση του Χριστού, έχουμε πολλά καλύτε-
ρα να διηγηθούμε, έτσι δεν είναι;
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Επομένως, η θεραπεία ή η εκπαίδευση που πρέπει να δώσουμε εί-
ναι ένα συνεχές δραστήριο έργο με το οποίο παρουσιάζουμε την
αλήθεια του Θεού στα παιδιά μας και τα προετοιμάζουμε στο να
αποκτήσουν προσωπική σχέση με τον Χριστό. Στην τελική, όμως,
σε όλους μας δόθηκε το ιερό δώρο της ελεύθερης βούλησης και
όταν τα παιδιά μας γίνουν ενήλικες, θα λογοδοτήσουν εκείνα για
τον εαυτό τους ενώπιον του Θεού.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου                

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ
Πριν να εισέλθει ο λαός Ισραήλ στη Γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής
τους μίλησε για μία ακόμη φορά και τους θύμισε τους θαυμάσιους
τρόπους με τους οποίους ο Κύριος τους καθοδήγησε. Τους προει-
δοποίησε επανειλημμένα να μη ξεχάσουν το τι είχε κάνει ο Κύριος
για αυτούς. Το Δευτερονόμιο ήταν η τελευταία διαθήκη και μαρτυ-
ρία του Μωυσή.  Παρότι  γράφτηκε  πριν  από χιλιάδες χρόνια,  σε
έναν πολιτισμό και σε έναν τρόπο ζωής ριζικά διαφορετικό από το
δικό μας, οι αρχές στο βιβλίο αυτό ισχύουν και για εμάς.
Διαβάστε Δευτερονόμιον 6/ς’. Τι μπορούμε να μάθουμε για τις αρ-
χές της Χριστιανικής εκπαίδευσης; Ποιο πρέπει να είναι το κεντρικό
θέμα σε όλα όσα διδάσκουμε όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και σε
οποιονδήποτε που δεν ξέρει όσα εμείς γνωρίζουμε για τον Θεό και
τις σπουδαίες Του ενέργειες για σωτηρία; Τι προειδοποιήσεις βρί-
σκονται σε αυτά τα εδάφια;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Βασικό θέμα σε όλα όσα έπρεπε να διδάξουν στα παιδιά τους ήταν
το θαυμάσιο έργο που ο Θεός έκανε στο λαό τους.  Και επίσης,
πόσο  ξεκάθαρη  ήταν  η  προειδοποίηση  που  δόθηκε  να  μη  ξε-
χάσουν όλα όσα ο Θεός είχε κάνει για αυτούς. Φυσικά, εφόσον οι
γονείς έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στο να εντάξουν τις Βιβλικές δι-
δασκαλίες στη ζωή των παιδιών τους, τότε έχουν την ευθύνη να
οργανώσουν και  να  προετοιμάσουν τη  δική  τους  ζωή με  τέτοιο
τρόπο ώστε να έχουν επαρκή γνώση και χρόνο για να μοιραστούν
με τα παιδιά τους.
«Ο πρώτος δάσκαλος του παιδιού είναι η μητέρα. Στο διάστημα
της μεγαλύτερης επιδεκτικότητας και της ταχύτερης ανάπτυξης η
εκπαίδευσή του, κατά μεγάλο ποσοστό, βρίσκεται στα χέρια της.»
ΕΚ., σ. 261.
Αυτή είναι η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία οι γονείς περιθάλ-
πουν τα παιδιά τους με την αγάπη και τις υποσχέσεις του Θεού. Ο
καθορισμός ενός τακτικού χρόνου για να διδάξετε προσωπικά τη
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σοφία και τις υποσχέσεις του Θεού στα παιδιά σας θα επηρεάσει
θετικά την οικογένειά σας για τις επερχόμενες γενεές.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Δευτ. 6/ς’7: «Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμε-
λώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη
οικία σου, και περιπατών εν τη οδώ, και πλαγιάζων, και εγειρόμε-
νος». Ποιο είναι το νόημα του εδαφίου; Πόσο σημαντικό είναι να
έχουμε πάντοτε τον Κύριο στη σκέψη, όχι μόνο των παιδιών μας
αλλά και στη δική μας;

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου   Δύση του ηλίου: 18:55’
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, EK, σ. 261–282.
«Τόσο οι πατέρες όσο και οι μητέρες βαρύνονται με την ευθύνη της
πρώιμης καθώς και της πιο όψιμης εκπαίδευσης του παιδιού, ενώ
για τους δύο μαζί γονείς η απαίτηση για φροντισμένη και προσεκτι-
κή προετοιμασία είναι πολύ μεγάλη. Πριν αναλάβουν τη δυνατότη-
τα της πατρότητας και της μητρότητας, οι άντρες και οι γυναίκες
οφείλουν να γνωρίσουν τους νόμους της σωματικής ανάπτυξης…
Πρέπει  ακόμη  να  κατανοήσουν  τους  νόμους  της  πνευματικής
ανάπτυξης και της ηθικής αγωγής.» ΕK., σ. 261, 262.

«Το έργο της συνεργασίας πρέπει να αρχίσει ήδη με τον πατέρα
και  τη μητέρα στο περιβάλλον του σπιτιού.  Στην ανατροφή των
παιδιών τους έχουν αμοιβαία ευθύνη και οφείλουν να εργάζονται
διαρκώς από κοινού.  Πρέπει να παραχωρήσουν τον εαυτό τους
στον Θεό και να Του ζητούν βοήθεια για να αλληλοστηρίζονται...
Από γονείς που δίνουν αυτού του είδους την ανατροφή, δεν περι-
μένει κανείς να τους δει να επικρίνουν το δάσκαλο. Αισθάνονται ότι
τόσο το καλό των παιδιών τους όσο και  το δίκαιο του σχολείου
απαιτούν όπως αυτοί  υποστηρίζουν και  τιμούν κατά το δυνατόν
εκείνους που συμμερίζονται τη δική τους υπευθυνότητα» ΕK., σ. 269.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Είτε έχουμε παιδιά είτε όχι, όλοι ερχόμαστε σε επαφή με άλλα
άτομα. Τι μάθατε που μπορεί να σας βοηθήσει να επηρεάσετε τους
άλλους ή να μοιραστείτε την μαρτυρία σας μαζί τους;
2. Έχουμε την τάση να βλέπουμε την εκπαίδευση ως κάτι καλό.
Ισχύει όμως πάντοτε αυτό; Σκεφτείτε παραδείγματα κατά τα οποία
η εκπαίδευση μπορεί να διαστρεβλωθεί και να μετατραπεί σε κάτι
κακό. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα αρνητικά παραδείγμα-
τα που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στη σωστή εκπαίδευση;
3. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τετάρτης, σε όλους μας δόθηκε το
ιερό δώρο της ελεύθερης βούλησης. Όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν
θα πρέπει να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με τον Θεό,
για τον Οποίο είχαν διδαχθεί σε όλη τους τη ζωή. Γιατί πρέπει όλοι
οι γονείς και όσοι επιδιώκουν να δώσουν τη μαρτυρία τους και να

18



διδάξουν στους άλλους το ευαγγέλιο, να έχουν πάντοτε κατά νου
την σημαντική αλήθεια της ελεύθερης βούλησης;
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10 Οκτωβρίου-16 Οκτωβρίου          Σάββατο απόγευμα
 

3. Ο ΝΟΜΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:  «Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ
όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της
δυνάμεώς σου» Δευτερονόμιον 6/ς’5.
 
Για  τη  μελέτη  αυτής  της  εβδομάδας,  διαβάστε:  Δευτ.  6/ς’5,
Δευτ. 31/λα’9–27, Ρωμ. 3/γ’19–23, Αποκ. 12/ιβ’17, 14/ιδ’12, Μάρκ.
6/ς’25–27, Εβρ. 5/ε’8.
 
Ο Παύλος θέλοντας να προειδοποιήσει τους Γαλάτες ενάντια στο
νομικισμό, έγραψε: «Διότι εάν ήθελε δοθή νόμος δυνάμενος να ζω-
οποιήση, η δικαιοσύνη ήθελεν είσθαι τωόντι εκ του νόμου» (Γαλ. 3/
γ’21). Φυσικά, αν κάποιος νόμος θα μπορούσε να  «ζωοποιήσει»,
αυτός θα ήταν ο νόμος του Θεού. Και αυτό που θέλει να πει ο Παύ-
λος είναι  ότι  σε εμάς τους αμαρτωλούς,  ακόμα και ο νόμος του
Θεού δεν μπορεί να δώσει ζωή. Γιατί; «Η γραφή όμως συνέκλεισε
τα πάντα υπό την αμαρτίαν, διά να δοθή η επαγγελία εκ πίστεως
Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας» (Γαλ. 3/γ’22).
Ωστόσο, εφόσον ο νόμος δεν μπορεί να δώσει ζωή στους αμαρτω-
λούς, ποιος είναι ο σκοπός του; Έχει λοιπόν ο νόμος μόνο αρνητι-
κή λειτουργία; Υπάρχει μόνο για να φανερώνει τις αμαρτίες μας και
να δείχνει την ανάγκη μας για χάρη;
Όχι. Ο νόμος είναι επίσης εκεί για να μας κατευθύνει στον δρόμο
της ζωής που βρίσκουμε μόνο στον Ιησού. Αυτός πρέπει να είναι ο
σκοπός της αληθινής παιδείας, να οδηγεί σε μια ζωή χάρης, πίστης
και υπακοής στον Χριστό. Για αυτό αυτήν την εβδομάδα θα μελετή-
σουμε το ρόλο του νόμου του Θεού σε ολόκληρη την Χριστιανική
εκπαίδευση. Καθώς μελετάμε, και παρότι ότι ο νόμος δεν μπορεί
να μας σώσει, ας δούμε τι μπορεί να μας διδάξει για την πίστη, την
χάρη και την αγάπη του Θεού προς την αμαρτωλή ανθρωπότητα.
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Κυριακή 11 Οκτωβρίου                                

ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ
Το βιβλίο του Δευτερονομίου περιέχει τα τελευταία λόγια του Μωυ-
σή στον λαό Ισραήλ σε μια νέα γενιά, σε εκείνη που τελικά θα κα-
τοικούσε στη γη Χαναάν. Πριν όμως μπουν στη Γη της Επαγγελίας,
τους έδωσε ορισμένες σαφείς οδηγίες.
Διαβάστε Δευτ. 31/λα’9-13. Τι σημαίνει να φοβάσαι τον Κύριο;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μετέδωσε το νόμο Του στο Ισραήλ
είχε κάποιο σκοπό.  Φρόντισε οι  νόμοι  Του να μη ξεχαστούν.  Ο
Θεός  είναι  ένας  μακρόθυμος  εκπαιδευτής.  Διδάσκει,  επαναλαμ-
βάνει, στέλνει προφήτες και χρησιμοποιεί τους υπηρέτες Του για
να  μεταδώσουν  το  μήνυμά  Του.  Και  το  έκανε  επανειλημμένα.
Πράγματι, μεγάλο μέρος των γραπτών της Παλαιάς Διαθήκης δεί-
χνει την επιδίωξη του Θεού να διδάξει το λαό Του να ακολουθήσει
τον δρόμο της ζωής.
Παρατηρήστε σε αυτά τα εδάφια πώς ο Μωυσής τονίζει ότι είναι
σημαντικό οι μελλοντικές γενεές να γνωρίζουν το νόμο. Αυτήν τη
γνώση  ο  Μωυσής  την  περιγράφει  ως  διαδικασία  δύο  σταδίων.
Πρώτα  τα  παιδιά  θα  ακούσουν  το  νόμο,  και  στη  συνέχεια  θα
«μάθωσι να φοβώνται Κύριον τον Θεόν» (Δευτ. 31/λα’13).
Αρχικά, ακούνε, και έπειτα μαθαίνουν να φοβούνται τον Θεό. Δηλα-
δή, η γνώση του νόμου δεν καταλήγει πάντα στο φόβο του Κυρίου.
Η διαδικασία του φόβου του Θεού πρέπει να διδαχθεί. Ο Μωυσής
υπαινίσσεται ότι η γνώση και ο φόβος είναι μια διαδικασία, όχι μια
άμεση σχέση αιτίας -και-  αποτελέσματος.  Επομένως, τι  σημαίνει
«φόβος Θεού» όταν έχει ειπωθεί στον λαό ότι  «θέλεις αγαπά Κύ-
ριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής
σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου»; (Δευτ. 6/ς’5) Ίσως να το συ-
γκρίνουμε με τον τρόπο που ένα παιδί  αγαπά και φοβάται έναν
καλό  πατέρα,  έναν  πατέρα που αποκαλύπτει  την  αγάπη και  τη
φροντίδα του δείχνοντας ότι λέει αυτά που εννοεί και εννοεί αυτά
που λέει. Με έναν τέτοιον πατέρα, αν κάνετε λάθος, θα υποστείτε
πράγματι τις συνέπειες αυτού του σφάλματος. Ναι, μπορούμε, και
πρέπει να αγαπάμε και να φοβόμαστε τον Θεό την ίδια στιγμή. Δεν
είναι αντιφατικό. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε για τον Θεό, τόσο
περισσότερο Τον πλησιάζουμε για την αγάπη Του. Ταυτόχρονα,
όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Θεό, τόσο περισσότερο μπορού-
με να Τον φοβηθούμε, γιατί κατανοούμε πόσο Άγιος και Δίκαιος εί-
ναι  και  πόσο αμαρτωλοί  και  άδικοι  είμαστε εμείς,  και  πως μόνο
λόγω της χάρης Του - του ελέους που δεν αξίζουμε - είναι που δεν
έχουμε καταστραφεί.
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ΣΚΕΨΗ: Πώς αντιλαμβάνεστε το τι σημαίνει να αγαπάς και να φο-
βάσαι τον Θεό την ίδια στιγμή;

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου                   

ΕΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΥ
Όταν ο Μωυσής μαθαίνει ότι σύντομα θα πεθάνει, γνωρίζει πολύ
καλά ποια είναι η κατάσταση που θα αφήσει πίσω του. Ξέρει ότι
μετά το θάνατό του οι Ισραηλίτες θα εισέλθουν στη Γη της Επαγγε-
λίας,  την Χαναάν.  Γνωρίζει  επίσης ότι  θα επαναστατήσουν όταν
φτάσουν στον πολυαναμενόμενο προορισμό τους.
Διαβάστε  Δευτ.  31/λα’14-27.  Τι  προετοιμασίες  κάνει  ο  Μωυσής
πριν από το θάνατό του; Ποιες ήταν οι κύριες ανησυχίες του και
πώς τις αντιμετωπίζει;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο τόνος της ομιλίας του Μωυσή μπορεί  να μοιάζει  με ενός δα-
σκάλου που προετοιμάζει έναν αντικαταστάτη. Ξέρει ότι οι μαθητές
του παρεκτρέπονται κατά την παρουσία του στην τάξη. Δεν αυτα-
πατάται πιστεύοντας ότι δεν θα δείξουν ανυπακοή κατά την απου-
σία του. Δίνει  εντολή στους Λευίτες που έφεραν την Κιβωτό της
Διαθήκης να τοποθετήσουν το Βιβλίο του Νόμου δίπλα στην Κιβω-
τό  για  να  είναι  «μάρτυρας». Ο Μωυσής δεν  αφήνει  απλώς ένα
πλάνο μαθήματος για τον αντικαταστάτη του. Αφήνει έναν μάρτυ-
ρα. Ο Μωυσής μιλάει για το Βιβλίο του Νόμου σαν να είναι μία ζω-
ντανή  ύπαρξη  με  δύναμη  να  καταδικάζει  τις  καρδιές  των  αν-
θρώπων.
Σκεφτείτε το νόμο ως «μάρτυρα εναντίον» τους. Πώς αντιλαμβα-
νόμαστε  αυτήν  την  ιδέα  από εδάφια  στην  Καινή  Διαθήκη;  Δείτε
Ρωμ. 3/γ’19-23. Δηλαδή, πώς ο νόμος δείχνει την ανάγκη μας για
έλεος;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Στο  Δευτερονόμιο  31/λα’,  ο  Θεός  δίνει  εντολή  στον  Μωυσή  να
γράψει την ωδή που ο Κύριος τού έχει διδάξει. Ο Μωυσής πρόκει-
ται να διδάξει τον ύμνο στους Ισραηλίτες ώστε,  «να γείνη εις εμέ
ωδή αύτη εις μαρτύριον εναντίον των υιών Ισραήλ» (εδ. 19). Και
πάλι βλέπουμε τις οδηγίες του Θεού προσωποποιημένες. Ένα τρα-
γούδι, όταν τραγουδιέται, εύκολα διαδίδεται. Και όταν ένας ύμνος
γίνεται μάρτυρας, έχει την ικανότητα να κάνει τους ανθρώπους να
κοιτάξουν μέσα τους και να καταλάβουν τι λέει για αυτούς.
ΣΚΕΨΗ: Ακόμη και όταν επιδιώκουμε να υπακούμε στο νόμο του
Θεού με όλη τη δύναμη που μας δόθηκε από τον Κύριο, με ποιους
τρόπους ο νόμος Του λειτουργεί ως «μάρτυρας εναντίον» μας; Τι
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μας διδάσκει αυτός ο μάρτυρας για την ανάγκη του ευαγγελίου στη
ζωή μας;
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Τρίτη 13 Οκτωβρίου                   
 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΗΣΕΤΕ
Σε όλη την Αγία Γραφή διαβάζουμε για διαφορετικά αποτελέσματα
που  απορρέουν  από  τη  γνώση  και  την  υπακοή του  νόμου  του
Θεού.
Διαβάστε Ναυή 1/α’7,8. Τι λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναυή, και
πώς οι αρχές που βρίσκουμε εδώ ισχύουν και σήμερα;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Όταν ο Ιησούς του Ναυή εισέρχεται στη Χαναάν, ο Κύριος τού λέει:
«Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, διά να προσέχης να κάμνης
κατά πάντα τον νόμον, τον οποίον προσέταξεν εις σε Μωϋσής ο
θεράπων μου,  μη  εκκλίνης  απ’  αυτού  δεξιά  ή  αριστερά,  διά  να
φέρησαι μετά συνέσεως πανταχού όπου αν υπάγης» (Ναυή 1/α’7).
Η επιτυχία που έρχεται  ως αποτέλεσμα της υπακοής μπορεί  να
φαίνεται αντίθετη ως προς τον τρόπο με τον οποίο μετράται στον
κόσμο μας σήμερα. Πολλοί σήμερα πιστεύουν ότι ενδείξεις επιτυχί-
ας είναι η καινοτομία, η δημιουργικότητα, και η αυτοπεποίθηση. Για
να πετύχεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα συχνά απαιτείται να έχεις
εξαιρετικό ταλέντο και ικανότητα να ρισκάρεις. Ωστόσο, στα μάτια
του Θεού η επιτυχία απορρέει από ένα διαφορετικό σύνολο προ-
σόντων.
Διαβάστε  Αποκ.  12/ιβ’17,  Αποκ.  14/ιδ’12,  Ρωμ.  1/α’5,  Ρωμ.  16/
ις’26, Ιακ. 2/β’10-12. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την υπακοή
στο νόμο του Θεού; Δηλαδή, ακόμα κι  αν δεν σωζόμαστε λόγω
υπακοής στο νόμο του Θεού, γιατί είναι τόσο σημαντική η τήρησή
του;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Παλαιά Συμφωνία, Νέα Συμφωνία
- δεν έχει σημασία: ως Χριστιανοί που πιστεύουμε στην Αγία Γρα-
φή, καλούμαστε να υπακούμε στο νόμο του Θεού. Η παράβαση
του νόμου, γνωστή και ως αμαρτία, μπορεί να οδηγήσει μόνο σε
θλίψη, πόνο, και αιώνιο θάνατο. Ποιος δεν έχει μάθει ή δεν έχει
βιώσει προσωπικά τα αποτελέσματα της αμαρτίας, τα αποτελέσμα-
τα της παράβασης του νόμου του Θεού; Όπως ακριβώς ο αρχαίος
Ισραήλ θα ευημερούσε υπακούοντας στο νόμο του Θεού (αν και
επίσης χρειάζονταν χάρη), δεν υπάρχει διαφορά και για εμάς σήμε-
ρα. Επομένως, μέρος της Χριστιανικής εκπαίδευσης πρέπει να εί-
ναι η διατήρηση του νόμου του Θεού ως βασικό στοιχείο του τι ση-
μαίνει να ζούμε με πίστη και εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού.
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ΣΚΕΨΗ: Ποια ήταν η δική σας εμπειρία με τις συνέπειες της αμαρ-
τίας;  Τι  μάθατε  που θα  μπορούσατε  να  μοιραστείτε  με  άλλους,
ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη;
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Τετάρτη 14 Οκτωβρίου                 
 

Ο ΜΟΧΘΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Υπάρχουν μεγάλα οφέλη από την τήρηση του νόμου του Θεού,
όπως αποδεικνύεται από τους ανθρώπους που ο Θεός ευλογούσε.
Ο Ιησούς του Ναυή ακολουθούσε προσεκτικά τις εντολές του Θεού
και καθοδηγούσε σωστά τον λαό Ισραήλ. Επανειλημμένα, ο Κύριος
επισήμανε στο λαό Ισραήλ ότι εάν υπάκουε στο νόμο, θα ευημε-
ρούσε.
Διαβάστε Β’Χρον. 31/λα’ 20,21. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι για τους
οποίους ο Εζεκίας ευημερούσε;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό χώρο και αν βρισκόμαστε, πρέπει να
τονίσουμε την σπουδαιότητα της υπακοής. Ωστόσο, οι μαθητές μας
δεν είναι  άμυαλοι.  Αργά ή γρήγορα θα αντιληφθούν την σκληρή
πραγματικότητα ότι η καταστροφή μπορεί να χτυπήσει την πόρτα
ακόμα και σε ανθρώπους που είναι πιστοί, στοργικοί και υπάκουοι.
Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό;
Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο αμαρτίας,
κακού, σε έναν κόσμο που έχει ξεσπάσει η Μεγάλη Διαμάχη και
κανείς από εμάς δεν είναι απρόσβλητος από αυτήν.
Τι  μας  διδάσκουν  τα  παρακάτω  εδάφια  για  αυτό  το  δύσκολο
ερώτημα; Μάρκ. 6/ς’25-27, Ιώβ 1/α’, 2/β’, Β’Κορ. 11/ια’23-29.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Χωρίς αμφιβολία, οι καλοί, πιστοί και νομοταγείς άνθρωποι, δεν ευ-
ημερούν πάντοτε, τουλάχιστον όπως ο κόσμος αντιλαμβάνεται την
ευημερία. Και αυτή θα μπορούσε να είναι μια εν μέρει απάντηση σε
αυτό το δύσκολο ερώτημα που, καθώς επιδιώκουμε να διδάξουμε
τη  σημασία  του  νόμου,  αναμφίβολα πρόκειται  να  εμφανιστεί.  Τι
ακριβώς εννοούμε με τη λέξη  «ευημερία»; Τι έλεγε ο ψαλμωδός;
«Ήθελον προτιμήσει να ήμαι θυρωρός εν τω οίκω του Θεού μου,
παρά να κατοικώ εν ταις σκηναίς της πονηρίας» (Ψαλμ. 84/πδ’10).
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σύμφωνα με τα πρότυπα του κόσμου,
ακόμα και εκείνοι που είναι πιστοί στον Θεό και υπάκουοι στο νόμο
Του δεν ευημερούν πάντοτε, τουλάχιστον τώρα. Θα κάνουμε κακό
στους μαθητές μας εάν τους πούμε κάτι διαφορετικό. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εβρ. 11/ια’13-16. Πώς αυτά τα εδάφια μάς βοη-
θούν να καταλάβουμε το γιατί εκείνοι που είναι πιστοί εξακολου-
θούν να υποφέρουν σε αυτήν τη ζωή;
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Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 

Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΑΣ
Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήταν η μοναδική ανθρώπινη
ύπαρξη που έζησε με τέλεια υπακοή στον Πατέρα, και  απόλυτη
υποταγή στο νόμο του Θεού. Το έκανε αυτό ώστε να είναι όχι μόνο
ο αντικαταστάτης μας, αλλά και το παράδειγμά μας.
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια: Λουκ. 2/β’51,52, Φιλιπ. 2/β’8, Εβρ.
5/ε’8, Ιωάν. 8/η’28,29. Πώς αυτά τα εδάφια μας θυμίζουν την υπα-
κοή του Χριστού σε όλη τη διάρκεια της ζωής Του;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Πιθανώς ο Ιωάννης να το δήλωσε με τον καλύτερο τρόπο όταν
έγραψε:  «Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ, χρεωστεί, καθώς εκείνος
περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή» (Α’Ιωάν. 2/β‘6). Όταν
εστιάζουμε το βλέμμα μας στη ζωή και στην επίγεια διακονία του
Χριστού,  αντιλαμβανόμαστε  το  πώς ευχαρίστησε  τον  Πατέρα με
την υπακοή Του. Ο Χριστός εκπλήρωσε την προφητεία και υπο-
στήριξε το νόμο του Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής Του.
Όπως ακριβώς ο Θεός είπε στο Μωυσή να γράψει το νόμο Του για
να είναι μάρτυρας στο Ισραήλ, έτσι και ο Χριστός ήταν η ζωντανή
ενσάρκωση  της  μαρτυρίας  στους  αποστόλους,  στους  μαθητές,
στους αμαρτωλούς και στους αγίους. Πλέον, αντί για ένα σύνολο
κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουμε, έχουμε το παράδειγμα
του  Ιησού,  μιας  ανθρώπινης  ύπαρξης  με  σάρκα  και  οστά.  Ως
δάσκαλοι, ποιο καλύτερο πρότυπο μπορούμε να παρουσιάσουμε
στους μαθητές από ό,τι του Ιησού και της υπακοής Του στον Πα-
τέρα;
«Η καλούμενη πίστη στον Χριστό που διατείνεται ότι οι άνθρωποι
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπακοής στον Θεό, δεν είναι
πίστη αλλά αλαζονεία.  “Κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πί-
στεως”. Αλλά “η πίστις εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ’εαυτήν”.
Πριν ακόμη έρθει στη γη, ο Χριστός είπε για τον εαυτό Του: “Χαί-
ρω, Θεέ Μου, να εκτελώ το θέλημά Σου, και ο νόμος Σου είναι εν
τω μέσω της καρδίας Μου”. Και πριν αναληφθεί στον ουρανό, δή-
λωσε: “Εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός Μου και μένω εν τη
αγάπη Αυτού”. Η Γραφή λέει: “Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρί-
σαμεν Αυτόν, εάν τας εντολάς Αυτού φυλάττωμεν… Όστις μένει εν
Αυτώ,  χρεωστεί  καθώς Εκείνος περιεπάτησε και  αυτός ούτω να
περιπατή”. “Επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφίνων πα-
ράδειγμα εις υμάς, διά να ακολουθήσητε τα ίχνη Αυτού”. Εφεσ. 2/
β’8,  Ιακ.  2/β’17,  Ψαλ.  40/μ’8,  Ιωάν.  15/ιε’10,  Α’Ιωάν.  2/β’3-6,
Α’Πέτρ. 2/β’21» Β.Χ. σ.59.

ΣΚΕΨΗ: Τι μπορείτε να κάνετε για να ακολουθήσετε πιστά το πα-
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ράδειγμα του Χριστού σε όλους τους τομείς της ζωής σας και να γί-
νετε έτσι καλύτεροι δάσκαλοι και σε άλλους; Γιατί οι πράξεις μας μι-
λούν πολύ πιο δυνατά από αυτά που λέμε;

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου                                 Δύση ηλίου:
18:45’

Περαιτέρω μελέτη: 
«Η αγάπη, όντας η βάση της δημιουργίας και της απολύτρωσης, εί-
ναι επίσης και η βάση της πραγματικής μόρφωσης. Αυτό γίνεται
κατανοητό από το νόμο που ο Θεός έδωσε ως οδηγό της ζωής. Η
πρώτη και μεγάλη εντολή είναι:  “Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν
σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ
όλης της δυνάμεώς σου, και εξ όλης της διανοίας σου” (Λουκ. 10/
ι’27). Το να αγαπήσουμε Αυτόν, τον άπειρο και πάνσοφο Θεό με
όλη μας τη δύναμη, το νου και την καρδιά, σημαίνει την ανώτερη
εφικτή  ανάπτυξη  όλων  γενικά  των  δυνάμεων.  Σημαίνει  ότι  σε
ολόκληρη την ύπαρξη - δηλαδή στο σώμα, στο νου και στην ψυχή -
η εικόνα του Θεού πρέπει να αποκατασταθεί. Την ίδια αξία με την
πρώτη έχει και η δεύτερη εντολή: “Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου
ως σεαυτόν” (Ματθ. 22/κβ’39). Ο νόμος της αγάπης απαιτεί τη σω-
ματική, διανοητική και ψυχική καθιέρωση στην υπηρεσία του Θεού
και του συνανθρώπου. Και ενώ μας καθιστά ευλογία στους άλλους,
η υπηρεσία αυτή προσκομίζει τη μεγαλύτερη ευλογία στον εαυτό
μας. Η αφιλαυτία χαρακτηρίζει κάθε πραγματική ανάπτυξη. Με την
αφιλοκερδή υπηρεσία  αποκτούμε  την  ανώτερη  καλλιέργεια  κάθε
ιδιότητας. Ολοένα και περισσότερο γινόμαστε συμμέτοχοι της θείας
φύσης.  Γινόμαστε κατάλληλοι για τον ουρανό, επειδή δεχόμαστε
τον ουρανό μέσα στην καρδιά μας» ΕΚ. σ. 5,6.

 Ερωτήσεις για συζήτηση:
1.  Όπως ο αρχαίος Ισραήλ, πρέπει και εμείς να αγαπάμε και να
φοβόμαστε παράλληλα τον Θεό (Ματθ. 22/κβ’37, Αποκ. 14/ιδ’7).
Πώς μπορούμε να έχουμε και τα δύο αυτά συναισθήματα προς τον
Θεό; Γιατί αυτές οι δύο εντολές δεν αντικρούονται μεταξύ τους;
2. Ποια η διαφορά ανάμεσα σε ένα πρότυπο και σε έναν κανόνα;
Με την εμπειρία σας, ο Αντβεντισμός έχει να κάνει περισσότερο με
τον καθορισμό υψηλών προτύπων μέσα στην κοινότητα των πι-
στών του ή με τη θέσπιση κανόνων που ενώνουν την εκκλησία; Τι
λέει η Αγία Γραφή στο θέμα του να θέτουμε υψηλά πρότυπα για
ένα άτομο, μία οικογένεια, ή μία εκκλησία; 
3. Πώς επιτυγχάνουμε την σωστή ισορροπία δείχνοντας τη σημα-
σία της υπακοής στο νόμο του Θεού, χωρίς  αυτή η υπακοή να
αποτελεί την πηγή της σωτηρίας μας;
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4. Διαβάστε τον Ψαλμό 119/ριθ’ και σημειώστε πόσες φορές ανα-
φέρονται οι έννοιες της υπακοής, της ελευθερίας, των νόμων, των
κανόνων και των εντολών. Τι θέλει να εκφράσει ο συγγραφέας του
Ψαλμού 119/ριθ’ για αυτά τα θέματα;
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17 Οκτωβρίου - 23 Οκτωβρίου                          Σάββατο
απόγευμα
  

4. ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι εν παντί τόπω,
παρατηρούντες κακούς και αγαθούς» Παροιμίαι 15/ιε’3
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Παρ. 15/ιε’3, Ιώβ
12/ιβ’7–10, Εφεσ. 6/ς’12, Αποκ. 20/κ’5, 6, Ιωάν. 1/α’1–14, Μάρκ.
12/ιβ’29–31.

Ο Πολωνός ποιητής Τσέσλαφ Μίλος έγραψε ένα ποίημα, το οποίο
ξεκινάει με ζώα στην σφαίρα της φαντασίας, όπως για παράδειγμα
κουνέλια και σκίουροι που μιλούν. «Έχουν τόσα πολλά κοινά με τα
πραγματικά ζώα,» έγραψε, «όσα κοινά έχουν οι αντιλήψεις μας για
τον κόσμο με τον πραγματικό κόσμο». Στη συνέχεια, τελειώνοντας
το ποίημα, επισήμανε: «Σκεφτείτε το, και μείνετε έντρομοι».
Ο «τρόμος» μπορεί να είναι πολύ σκληρή λέξη, αλλά είναι αλήθεια
ότι  τόσα πολλά από αυτά που σκέφτονται  οι  άνθρωποι  για  τον
κόσμο θα μπορούσαν να είναι εντελώς λανθασμένα. Για παράδειγ-
μα, για σχεδόν 2.000 χρόνια πολλοί από τους πιο έξυπνους και πε-
ρισσότερο μορφωμένους ανθρώπους του κόσμου θεωρούσαν ότι η
γη έμενε ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος. Σήμερα, πολλοί από
τους πιο έξυπνους και πιο μορφωμένους ανθρώπους πιστεύουν
ότι οι άνθρωποι εξελίχθηκαν από μία απλή μορφή ζωής.
Ως ανθρώπινα όντα, δεν κοιτάζουμε ποτέ τον κόσμο από μια ου-
δέτερη θέση. Τον βλέπουμε, πάντα και μόνο, μέσω φίλτρων που
επηρεάζουν το πώς ερμηνεύουμε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω
μας. Αυτό το φίλτρο ονομάζεται κοσμοθεωρία και είναι πολύ σημα-
ντικό να διδάσκουμε στους νέους, αλλά και στα παλαιότερα μέλη
της εκκλησίας, την Βιβλική κοσμοθεωρία.
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Κυριακή 18 Οκτωβρίου                     
 

ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ένας καθηγητής πανεπιστημίου της Οξφόρδης διατύπωσε τη θεω-
ρία ότι εμείς, ο κόσμος, και τα πάντα γύρω μας - τίποτα δεν είναι
πραγματικό. Αντιθέτως, είμαστε οι ψηφιακές δημιουργίες μιας φυ-
λής εξωγήινων με εξαιρετικά ισχυρούς υπολογιστές.
Ενώ αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα θεωρία, δημιουργεί ένα σημαντι-
κό ερώτημα: Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας;
Υπάρχουν δύο πολύ ευρείς απαντήσεις, αν και μόνο η μία είναι λο-
γική. Η πρώτη είναι ότι το σύμπαν - και όλα όσα βρίσκονται μέσα
σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου και εμάς - απλά υπάρχει. Κανείς
δεν το δημιούργησε, τίποτα δεν το μορφοποίησε. Απλώς υπάρχει.
Είναι απλώς ένα γεγονός. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν θεοί,
δεν υπάρχει τίποτα θεϊκό. Η πραγματικότητα είναι καθαρά υλική,
καθαρά φυσική. Όπως ειπώθηκε και πριν από 2.500 χρόνια (δεν
πρόκειται για νέα ιδέα), υπάρχουν μόνο «άτομα και το κενό».
Η άλλη άποψη είναι ότι κάποια θεία ύπαρξη (ή υπάρξεις) δημιούρ-
γησε το σύμπαν. Αυτό φαίνεται πιο λογικό, πιο αξιόπιστο, πιο συ-
νετό από την ιδέα ότι το σύμπαν απλώς υπάρχει, χωρίς καμία εξή-
γηση για αυτό. Αυτή η θέση συμπεριλαμβάνει τον φυσικό κόσμο,
τον κόσμο των  «ατόμων και το κενό», αλλά δεν περιορίζεται  σε
αυτό. Οδηγεί σε μια πραγματικότητα που είναι πολύ ευρύτερη, βα-
θύτερη  και  πολύπλευρη από την  αθεϊστική-υλιστική  άποψη που
ακούγεται τόσο συχνά σήμερα.
Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για τις ιδέες που διατυπώθηκαν στο
σημερινό μάθημα; Ψαλμ. 53/νγ’1, Παρ. 15/ιε’3, Ιωάν. 3/γ’16, Ησ.
45/με’21, Λουκ. 1/α’26-35.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Σε κάθε Χριστιανική εκπαίδευση είναι κεντρική η πραγματικότητα
όχι μόνο του Θεού, αλλά το είδος του Θεού. Είναι ένας προσωπι-
κός Θεός που μας αγαπά και που έρχεται σε επαφή με εμάς. Είναι
Θεός θαυμάτων που, αν και χρησιμοποιεί φυσικούς νόμους, δεν
δεσμεύεται από αυτούς τους νόμους τους οποίους μπορεί να υπερ-
βεί όταν θελήσει (όπως στην περίπτωση της παρθενογένεσης του
Ιησού).  Η  διδασκαλία  αυτής  της  άποψης έχει  ιδιαίτερη  σημασία
στην εποχή μας, διότι  μεγάλο μέρος του διανοητικού κόσμου δι-
δάσκει ανοιχτά και απροκάλυπτα την αθεϊστική και  φυσιολατρική
κοσμοθεωρία, ισχυριζόμενο (λανθασμένα) ότι η επιστήμη την υπο-
στηρίζει.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο περιορισμένη είναι η αθεϊστική κοσμοθε-
ωρία σε αντίθεση με τη Βιβλική, η οποία (όπως αναφέρθηκε παρα-
πάνω) συμπεριλαμβάνει τον φυσικό κόσμο αλλά δεν περιορίζεται
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από αυτόν.  Γιατί,  τελικά,  η Βιβλική,  Θεϊστική κοσμοθεωρία,  είναι
πολύ πιο λογική και αξιόπιστη από ό,τι η αντίπαλη αθεϊστική;

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου                   

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΜΠΝΙΤΣ
Πριν από πολλά χρόνια, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας
Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς έθεσε πιθανόν το πιο βασικό και θε-
μελιώδες ερώτημα: «Γιατί υπάρχει κάτι αντί του τίποτα;»
Πώς τα ακόλουθα εδάφια απαντούν στην ερώτηση του Λάιμπνιτς;
Γέν. 1/α’1, Ιωάν. 1/α’1-4, Έξ. 20/κ’8-11, Αποκ. 14/ιδ’6,7, Ιώβ 12/ιβ’7-
10.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Είναι συναρπαστικό το πώς στην Αγία Γραφή η ύπαρξη του Θεού
θεωρείται απλώς δεδομένη. Η Γένεση 1/α’1 δεν ξεκινά με μια πλη-
θώρα λογικών επιχειρημάτων για  την ύπαρξη του Θεού (αν και
υπάρχουν πολλά). Θεωρεί απλώς ότι υπάρχει (δείτε επίσης Έξ. 3/
γ’13,14), και με αυτό ως σημείο εκκίνησης, ο Θεός ως Δημιουργός,
η Αγία Γραφή, και όλη η αλήθεια που αποκαλύπτεται στις σελίδες
της ξεδιπλώνονται.
Το δόγμα της δημιουργίας είναι επίσης θεμελιώδες σε κάθε Χρι-
στιανική  εκπαίδευση.  Όλα  όσα  πιστεύουμε  ως  Χριστιανοί,  τα
πάντα, βασίζονται στο δόγμα της δημιουργίας των έξι ημερών. Η
Αγία Γραφή δεν ξεκινά με μια δήλωση για την εξιλέωση, ούτε για
τον νόμο, ούτε για τον σταυρό, ούτε για την ανάσταση, ούτε για την
Δευτέρα Παρουσία. Όχι, ξεκινά με μια δήλωση για τον Θεό ως Δη-
μιουργό, επειδή καμία από τις άλλες διδασκαλίες δεν θα είχε νόημα
χωρίς την πραγματικότητα του Θεού ως Δημιουργού μας.
Επομένως,  η  Βιβλική  κοσμοθεωρία  πρέπει  να  τονίσει  τη  σπου-
δαιότητα του δόγματος της δημιουργίας. Επίσης, αυτή η έμφαση εί-
ναι πολύ σημαντική διότι η διδασκαλία έχει αντιμετωπίσει μια πλή-
ρη μετωπική επίθεση στο όνομα της επιστήμης. Η εξέλιξη - δισεκα-
τομμύρια χρόνια ζωής που εξελίσσονται βραδύτατα, με σταματή-
ματα και επανεκκινήσεις, όλα τυχαία - έχει καταστρέψει σε αμέτρη-
τα εκατομμύρια ανθρώπους την πίστη στην Αγία Γραφή. Είναι δύ-
σκολο να φανταστεί κανείς μια διδασκαλία πιο αντίθετη στην Αγία
Γραφή και στην Χριστιανική πίστη από ό,τι της εξέλιξης. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η άποψη ότι η εξέλιξη μπορεί κατά κάποιον
τρόπο να εναρμονιστεί με τη Βιβλική διδασκαλία της δημιουργίας
είναι ακόμη χειρότερη και από την αθεϊστική εξέλιξη. Δεν μπορεί να
ισχύσει κάτι τέτοιο χωρίς να γίνει εμπαιγμός της Αγίας Γραφής και
της Χριστιανικής πίστης στο σύνολό της.
ΣΚΕΨΗ: Ο Θεός ζητά το ένα έβδομο της ζωής μας κάθε εβδομάδα,
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να θυμόμαστε την δημιουργία των έξι ημερών, κάτι που δεν κάνει
για άλλες διδασκαλίες. Τι μας λέει αυτό για το πόσο θεμελιώδες και
σημαντικό είναι αυτό το δόγμα στην Χριστιανική κοσμοθεωρία;

Τρίτη 20 Οκτωβρίου           
 

Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, κανένας από εμάς δεν παρατηρεί τον
κόσμο από μια ουδέτερη θέση. Για παράδειγμα, ένας αθεϊστής κοι-
τάζει το ουράνιο τόξο στον ουρανό και δεν βλέπει παρά ένα φυσικό
φαινόμενο. Δεν έχει για αυτόν διαφορετική σημασία από αυτήν που
οι άνθρωποι αποφάσισαν να δώσουν. Αντίθετα, κάποιος που το
κοιτάζει μέσα από την Βιβλική κοσμοθεωρία δεν βλέπει μόνο το
φυσικό φαινόμενο, το νερό και το φως να αλληλοεπιδρούν, αλλά
και την επιβεβαίωση της υπόσχεσης του Θεού να μην καταστρέψει
ξανά τον κόσμο με νερό (Γέν. 9/θ’13-16).
«Πόσο μεγάλη είναι  η συγκαταβατικότητα και  η ευσπλαχνία του
Θεού για τα αμαρτωλά πλάσματά Του τοποθετώντας το ουράνιο
τόξο  στα  σύννεφα  σε  ένδειξη  της  συνθήκης  Του  με  τους  αν-
θρώπους!…  Ο  σκοπός  του  Θεού  ήταν,  όταν  οι  άνθρωποι  των
επερχόμενων γενεών θα ρωτούσαν για τη σημασία της μεγαλόπρε-
πης αψίδας που εκτείνεται από τη μια ως την άλλη άκρη του ουρα-
νού, να επαναλαμβάνουν οι γονείς τους την ιστορία του κατακλυ-
σμού και να τους λένε ότι ο Ύψιστος Θεός διαμόρφωσε το τόξο σε
καμπύλη και το τοποθέτησε στα σύννεφα σαν διαβεβαίωση ότι τα
νερά δεν θα πλημμύριζαν ποτέ ξανά τη γη.» Π.Π., σ. 88, 89.

Για τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, η Αγία Γραφή παρα-
μένει  το  θεμέλιο  της πίστης  μας.  Διδάσκει  την  κοσμοθεωρία,  το
«φίλτρο», με το οποίο θα δούμε και θα κατανοήσουμε τον κόσμο, ο
οποίος μπορεί  να είναι  πολύ δύσκολος και  περίπλοκος.  Η Αγία
Γραφή δημιουργεί το πρότυπο που θα μας βοηθήσει να κατανοή-
σουμε  καλύτερα  την  πραγματικότητα  στην  οποία  βρισκόμαστε.
Αποτελούμε μέρος αυτής της πραγματικότητας παρότι αυτή συχνά
μας μπερδεύει. 
Ποιες αλήθειες βρίσκονται στα ακόλουθα εδάφια που μας βοηθούν
να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματικότητα στην οποία ζούμε;
Εφεσ. 6/ς’12, Μάρκ. 13/ιγ’7, Ρωμ. 5/ε’8, Ρωμ. 8/η’28, Εκκ. 9/θ’5,
Αποκ. 20/κ’5,6.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας πρέπει να τηρούμε πιστά τις
διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, γιατί αυτή αποκαλύπτει την αλήθεια
του Θεού για τους ανθρώπους και μας εξηγεί πολλά πράγματα για
τον κόσμο που διαφορετικά δεν θα γνωρίζαμε ή δεν θα καταλαβαί-
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ναμε. Για αυτό, όλη η Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να έχει τις ρί-
ζες και τη βάση της στον Λόγο του Θεού, και κάθε διδασκαλία που
αντιβαίνει σε αυτόν πρέπει να απορρίπτεται.
ΣΚΕΨΗ: Ποιες είναι μερικές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής που έρ-
χονται  σε  αντίθεση  με  πεποιθήσεις  που  έχουν  οι  άνθρωποι;  Τι
πρέπει να μας διδάξει αυτή η διαφορά για το πόσο σημαντικό είναι
να τηρούμε πιστά τον Λόγο του Θεού;

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου               
 

ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΥΤΡΩΤΗ
Αν και είναι σημαντικό  για την πίστη μας το δόγμα της δημιουργί-
ας, δεν παρουσιάζεται μόνο του, ειδικά στην Καινή Διαθήκη. Συχνά
είναι συνδυασμένο, ακόμη και άρρηκτα συνδεδεμένο, με το δόγμα
της λύτρωσης. Και αυτό γιατί, ειλικρινά, σε έναν κόσμο αμαρτίας
και θανάτου, η δημιουργία από μόνη της δεν αρκεί. Ζούμε, αγωνι-
ζόμαστε, υποφέρουμε και στη συνέχεια πεθαίνουμε, καταλήγοντας
τελικά να μη διαφέρουμε σε τίποτα από τα κουφάρια των ζώων.
Πόσο υπέροχο μπορεί να είναι αυτό;
Επομένως, σημαντικό στοιχείο για την κοσμοθεωρία μας είναι επι-
πλέον και το δόγμα της απολύτρωσης - και αυτό σημαίνει ότι στο
επίκεντρο όλων όσων πιστεύουμε βρίσκεται  ο Ιησούς Χριστός ο
Οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε.
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’1-14. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το ποιος
ήταν ο Ιησούς και τι έκανε για εμάς;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Δείτε επίσης το μήνυμα του πρώτου αγγέλου: «Και είδον άλλον άγ-
γελον  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 αυτού▪ και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον
ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων»
(Αποκ. 14/ιδ’ 6,7). Παρατηρήστε ότι το «αιώνιο ευαγγέλιο» συνδέε-
ται άμεσα με τον Θεό ως Δημιουργό. Και όταν συνειδητοποιούμε
ότι ο Θεός που μας δημιούργησε είναι ο ίδιος Θεός ο οποίος, με
ανθρώπινη σάρκα, πήρε πάνω Του την τιμωρία για την αμαρτία
μας - δεν είναι περίεργο που καλούμαστε να Τον προσκυνήσουμε.
Άλλωστε, ποια διαφορετική αντίδραση θα μπορούσαμε να είχαμε
καθώς συνειδητοποιούμε Ποιος πραγματικά είναι ο Θεός μας;
Για αυτόν το λόγο, ο Χριστός και η σταύρωσή Του πρέπει να πα-
ραμείνουν το επίκεντρο όλων όσων διδάσκουμε - μια διδασκαλία
που πρέπει να περιλαμβάνει  και  την Δευτέρα Παρουσία επίσης,
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καθώς ο πρώτος ερχομός του Χριστού δεν μας ωφελεί  εάν δεν
υπάρχει δεύτερος, έτσι δεν είναι; Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η
πρώτη και η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι δύο μέρη του ίδιου
γεγονότος - του σχεδίου της σωτηρίας.
ΣΚΕΨΗ: Εξηγήστε περισσότερο την ιδέα που εκφράζεται στο Ιω-
άννη 1/α’, ότι Αυτός που τα «πάντα δι’ αυτού έγειναν» (εδ.3) ήταν ο
Ίδιος που πέθανε στο σταυρό για εμάς. Γιατί η λατρεία πρέπει να
είναι η φυσική αντίδραση που πρέπει να μας καταβάλει;

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου              
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Πριν από χρόνια, συζητήθηκε στη Γαλλία εάν θα έπρεπε να καταρ-
γηθεί η θανατική ποινή.  Οι υποστηρικτές για την κατάργησή της
ήρθαν σε επαφή με έναν διάσημο Γάλλο συγγραφέα και φιλόσοφο
τον Μισέλ Φουκώ και του ζήτησαν να συντάξει ένα άρθρο για λογα-
ριασμό τους. Ωστόσο, αυτό που εκείνος έκανε ήταν να υπερασπι-
στεί όχι μόνο την κατάργηση της θανατικής ποινής, αλλά και την
πλήρη κατάλυση ολόκληρου του σωφρονιστικού συστήματος και
την αποφυλάκιση όλων των κρατουμένων.
Γιατί; Επειδή για τον Μισέλ Φουκώ όλα τα συστήματα ηθικής ήταν
απλώς ανθρώπινες επινοήσεις, ανθρώπινες ιδέες που εγκαθιδρύ-
θηκαν από την εξουσία για να ελέγχουν τις μάζες. Συνεπώς, αυτοί
οι ηθικοί κώδικες δεν είχαν πραγματική νομιμότητα.
Όσο ακραία και αν είναι η θέση του, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι
ένα λογικό αποτέλεσμα ενός προβλήματος που δεν είναι πραγματι-
κά τόσο καινούριο. Ο Μωυσής το αντιμετώπισε με τον λαό Ισραήλ
πριν  από  χιλιάδες  χρόνια.  «Δεν  θέλετε  κάμνει  κατά  πάντα  όσα
ημείς κάμνομεν ενταύθα σήμερον, έκαστος ό,τι φανή αρεστόν εις
τους οφθαλμούς αυτού» (Δευτ. 12/ιβ’8, δείτε επίσης Κριτ. 17/ιζ’6,
Παρ. 12/ιβ’15).
Ωστόσο, εάν δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι σωστό στα δικά μας
μάτια - με άλλα λόγια, εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε δίκαιοι, άγιοι και αρ-
κετά αμερόληπτοι για να ξέρουμε τι είναι ηθικά σωστό - τότε πώς
θα ξέρουμε τι να κάνουμε; Η απάντηση είναι ότι ο Κύριος που μας
δημιούργησε μας έδωσε επίσης έναν ηθικό κώδικα για να ζούμε με
αυτόν. Τα δικά μας μάτια μπορεί να μην βλέπουν σωστά, αλλά του
Κυρίου ποτέ δεν κάνουν λάθος.
Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την ηθική συμπεριφορά; Δευτ.
6/ς’5, Μάρκ. 12/ιβ’29–31, Αποκ. 14/ιδ’12. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αν θέλουμε να κάνουμε τη λύτρωση κεντρικό θέμα στην Χριστιανι-
κή  κοσμοθεωρία  μας,  τότε  (όπως  είδαμε  την  περασμένη  εβδο-
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μάδα) πρέπει στο επίκεντρο να είναι και ο νόμος του Θεού, οι Δέκα
Εντολές. Εξάλλου, λυτρωνόμαστε από την αμαρτία η οποία είναι η
παράβαση του νόμου (Ρωμ. 3/γ’ 20). Το ευαγγέλιο δεν έχει νόημα
ξεχωριστά από το νόμο του Θεού, και αυτός είναι ένας λόγος που ο
νόμος εξακολουθεί να είναι δεσμευτικός για μας, παρά την αδυνα-
μία του να μας σώσει. (Για αυτό χρειαζόμαστε το ευαγγέλιο.)
Επομένως,  όλη  η  εκπαίδευση  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης
Ημέρας πρέπει να δίνει έμφαση σε αυτό που η Ε. Χουάιτ έχει χα-
ρακτηρίσει «αιωνιότητα του νόμου» (Τ.Π.Σ. σ.70), στον οποίο περι-
λαμβάνεται και το Σάββατο. Αν ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να
βοηθήσει στην αποκατάσταση της εικόνας του Θεού μέσα μας, τότε
ο νόμος του Θεού πρέπει να στηριχθεί, μέσα από το παράδειγμα
του Χριστού, ως ηθικός κώδικας που μας δείχνει τι είναι πραγματι-
κά σωστό στα μάτια του Θεού.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου                               Δύση ηλίου:
18:36’

Περαιτέρω μελέτη: 
«Ο πραγματικά αντικειμενικός σκοπός της μόρφωσης είναι η επα-
ναφορά της εικόνας του Θεού στην ψυχή» Π.Π., σ.592.  Έχοντας αυ-
τήν την ιδέα κατά νου, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μια σταθε-
ρή Χριστιανική κοσμοθεωρία είναι απαραίτητη για την εκπαίδευση
των Αντβεντιστών. Εξάλλου, όπως επισημάναμε προηγουμένως,
από μόνη της η εκπαίδευση δεν είναι απαραιτήτως καλή. Οι άν-
θρωποι, ακόμα και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, μπορούν να δι-
δάσκονται ιδέες και συμπεριφορές που έρχονται σε αντίφαση με τις
αρχές της Αγίας Γραφής. Για αυτό, ως Αντβεντιστές της Εβδόμης
Ημέρας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να βασίζεται  στην
Χριστιανική κοσμοθεωρία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι γενικοί τομείς
της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της ιστορίας, της ηθικής, του πο-
λιτισμού κτλ., θα διδαχθούν υπό αυτήν την οπτική και όχι από εκεί-
νη που αντικρούει  ή ακόμη και  αγνοεί  την Αγία Γραφή. Επίσης,
όπως ειπώθηκε νωρίτερα αλλά αξίζει να επαναληφθεί: δεν υπάρχει
ουδέτερη οπτική.  Όλη  η ζωή,  όλη  η πραγματικότητα,  εξετάζεται
μέσα από τα φίλτρα της κοσμοθεωρίας που δημιούργησε κάποιο
άτομο, ανεξάρτητα από το αν αυτή η κοσμοθεωρία είναι καλοδου-
λεμένη με πειστικό και συστηματικό τρόπο. Επομένως, είναι απα-
ραίτητο η Βιβλική κοσμοθεωρία να αποτελεί το θεμέλιο σε όλη την
εκπαίδευση των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Ποια παραδείγματα μπορείτε να σκεφτείτε από την ιστορία όπου
ολόκληρα συστήματα εκπαίδευσης ήταν (ή και  είναι)  πολύ κατα-
στρεπτικά; Τι ήταν ορισμένα από αυτά τα μέρη, τι διδάσκονταν εκεί
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οι σπουδαστές και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό; Πώς μπο-
ρούμε να προστατεύσουμε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα από
αυτές τις καταστροφικές επιρροές;
2. Το μάθημα αυτής της εβδομάδας αναφέρθηκε σε μερικά από τα
βασικά σημεία μιας Χριστιανικής κοσμοθεωρίας: την ύπαρξη του
Θεού, την δημιουργία, την Αγία Γραφή, το σχέδιο της απολύτρω-
σης, και τον νόμο του Θεού. Ποια άλλα σημαντικά στοιχεία πρέπει
να συμπεριληφθούν σε κάθε Χριστιανική κοσμοθεωρία για να είναι
ολοκληρωμένη;
3. Ένας φιλόσοφος του 18ου αιώνα έγραψε: «Ω συνείδηση! Συνεί-
δηση! Εσύ θεϊκό ένστικτο, εσύ ο σίγουρος οδηγός ενός αδαή και
περιορισμένου, αν και  ευφυούς και  ελεύθερου όντος -  αλάθητος
κριτής του καλού και του κακού, που κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει
με τη Θεότητα ». Τι είναι σωστό ή λάθος σε αυτή τη σκέψη;
4. Ελέγξτε ξανά την δήλωση της Ε. Χουάιτ: «Ο πραγματικά αντικει-
μενικός σκοπός της μόρφωσης είναι η επαναφορά της εικόνας του
Θεού στην ψυχή». Ποια η σημασία της; Γιατί η εκπαίδευση των
Αντβεντιστών πρέπει να είναι τόσο διαφορετική από το πώς βλέπει
ο ίδιος ο κόσμος την εκπαίδευση;
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24 Οκτωβρίου-30 Οκτωβρίου                              Σάββατο
απόγευμα
 

5. ΙΗΣΟΥΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
  
 
 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του
σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών, προς φωτι-
σμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού διά του προσώπου του Ιη-
σού Χριστού» Β’Κορινθίους 4/δ’6.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,  διαβάστε:  Εβρ. 1/α’1–4,
Β’Κορ.  4/δ’1–6,  Ιωάν.  1/α’14,18,  14/ιδ’1–14,  Φιλιπ.  2/β’1–11,
Β’Κορ. 5/ε΄16–21.
 
Ο Μπίλι Γκράχαμ διηγείται ένα περιστατικό όταν επισκέφτηκε μαζί
με έναν στρατηγό πληγωμένους στρατιώτες σε ένα νοσοκομείο στο
πεδίο  της  μάχης.  Ένας  νεαρός  στρατιώτης  «ήταν  τόσο άσχημα
πληγωμένος που οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον τοποθετήσουν
κρεμασμένο  μπρούμυτα  σε  ένα  ειδικά  κατασκευασμένο  κρεβάτι
από  καμβά  και  ατσάλι».  Ένας  γιατρός  ψιθύρισε  στον  Γκράχαμ,
«Αμφιβάλλω αν θα περπατήσει ξανά». Ο στρατιώτης ζήτησε από
τον στρατηγό:  «Κύριε,…Αγωνίστηκα για εσάς, αλλά δεν σας έχω
δει ποτέ. Θα μπορούσα να δω το πρόσωπό σας;» Αμέσως ο στρα-
τηγός έσκυψε και πήγε κάτω από τον αιωρούμενο στρατιώτη για
να μπορέσει εκείνος να τον δει. Όπως παρατήρησε ο Γκράχαμ, ένα
δάκρυ έπεσε από τον στρατιώτη πάνω στο μάγουλο του στρατη-
γού.
Την εποχή της γέννησης του Ιησού, η ανθρωπότητα ήταν συντε-
τριμμένη και αιμορραγούσε, έχοντας ανάγκη από το θεραπευτικό
όραμα του Θεού. Ήταν σαν να έλεγε: «Ω, Θεέ, θα μπορούσαμε να
δούμε το πρόσωπό Σου;»  Στέλνοντας τον Υιό Του σε αυτόν τον
πλανήτη, ο Πατέρας ανέθεσε στον Μεγάλο Διδάσκαλο μία αποστο-
λή: να δείξει στην ανθρωπότητα το πρόσωπό Του. Από τότε, έχου-
με το θαυμάσιο προνόμιο να δούμε τον «φωτισμόν της γνώσεως
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της  δόξης  του  Θεού  διά  του  προσώπου  του  Ιησού  Χριστού»
(Β’Κορ. 4/δ’6).
Τι μπορούμε να μάθουμε από τον Μεγάλο Διδάσκαλο, καθώς πα-
ρατηρούμε την πορεία Του στη Γη;
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Κυριακή 25 Οκτωβρίου                 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ (Μέρος 1  ο  )  
Ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία που επισημαίνει ο απόστολος
για τον Ιησού στην αρχή της προς Εβραίους επιστολής; (1/α’1-4).
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης επανειλημμένα τονίζουν την
σημαντική αλήθεια ότι ο Ιησούς ήρθε στη γη για να δείξει στους αν-
θρώπους Ποιος είναι ο Πατέρας. Σε προηγούμενες εποχές, η απο-
κάλυψη του Θεού μέσω των προφητών ήταν κατά μέρος, με τον Ιη-
σού όμως έχει έρθει η τελική και πλήρης αποκάλυψή Του.
Επίσης,  ο  Ιησούς  είναι  το  «απαύγασμα  της  δόξης»  του  Θεού
(Εβρ.1/α’3).  Ως  αμαρτωλοί  άνθρωποι,  δεν  θα  μπορούσαμε  να
αντέξουμε την πλήρη πρόσβαση στη δόξα του Θεού. Ως ενσαρκω-
μένος Υιός, ο Ιησούς αντανακλά αυτήν τη δόξα. Εμφανίζεται απα-
λόηχα στην ενανθρώπιση του Χριστού, ώστε να μπορέσουμε να
δούμε και να κατανοήσουμε καθαρά τον χαρακτήρα του Θεού. Ο
Ιησούς είναι επίσης ο  «χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού» (εδ.3).
Ο όρος που χρησιμοποιείται εδώ, η λέξη «χαρακτήρας» που προ-
έρχεται από το ελληνικό αρχαίο ρήμα «χαράσσω», χρησιμοποιείται
μερικές φορές για  το αποτύπωμα που δημιουργεί  μια  σφραγίδα
στο κερί ή την αναπαράσταση που υπάρχει σε ένα νόμισμα. Ο Ιη-
σούς είναι ο «χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού» (εδ.3). Αν θέλου-
με να γνωρίσουμε τον Πατέρα, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τι
λέει ο Μεγάλος Διδάσκαλος για Εκείνον. Πρέπει επίσης να παρατη-
ρήσουμε και τον Μεγάλο Διδάσκαλο. Ο Πατέρας φαίνεται μέσα από
τον Υιό.
Συγκρίνετε  Εβρ.  1/α’1-4  με  Β’Κορ.  4/δ’1-6.  Στην  Β’Κορ.  4/δ’1-6,
ποιος είναι ο Ιησούς και τι μαθαίνουμε από Αυτόν;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Καθώς εκπαιδεύουν άλλους για τον Θεό, ο Παύλος και οι συνερ-
γάτες του παρουσιάζουν τη διδασκαλία του Ιησού για τον Πατέρα.
Ως «εικών του Θεού» (Β’Κορ. 4/δ’4), ο Ιησούς μάς αποκάλυψε τον
Θεό Πατέρα. Με παρόμοιο τρόπο ο Παύλος, αποστρεφόμενος την
εξαπάτηση και τη διαστρέβλωση του Λόγου του Θεού, αναφέρει με
απλότητα την αλήθεια (Β’Κορ. 4/δ’2). Όπως ακριβώς ο Θεός χρη-
σιμοποίησε στη δημιουργία το φως για να διαλύσει το σκοτάδι, έτσι
μας έχει  δώσει τον Υιό Του, τον Ιησού, για να διαλύσει ψευδείς
απόψεις και να μας παρουσιάσει την αλήθεια για Αυτόν. «Διά του
προσώπου του Ιησού Χριστού» αποκτάμε ξεκάθαρη γνώση για τον
Θεό (Β’Κορ. 4/δ’6).
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ΣΚΕΨΗ: Ο Ιησούς αντικατοπτρίζει  με ακρίβεια  τον Πατέρα,  κάτι
που και εμείς καλούμαστε να πράξουμε αφού κληθήκαμε να είμα-
στε «μιμηταί του Θεού, ως τέκνα αγαπητά» (Εφ. 5/ε’1). Τι σημαίνει
αυτό και τι μπορούμε να μάθουμε από τον Ιησού για το πώς να εί-
μαστε «μιμηταί» του Θεού;

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ (Μέρος 2  ο  )  
Στον συγκινητικό πρόλογο του Ευαγγελίου του (Ιωάν. 1/α’1-18), ο
Ιωάννης αναφέρεται στον Ιησού ως τον αιώνιο «Λόγο». Οι ισχυρι-
σμοί του Ιωάννη για τον Ιησού δεν είναι άτολμοι ή περιορισμένοι,
είναι  έντονοι  και  έχουν  παγκόσμιο  πεδίο  εφαρμογής.  Ο  Ιησούς
υπήρχε από την αιωνιότητα – πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Στην
πραγματικότητα,  ο  Ιησούς  είναι  ο  συντελεστής  της  δημιουργίας
(Ιωάν. 1/α’2,3). Είναι  «το φως των ανθρώπων» (Ιωάν. 1/α’4) και,
ως ο Λόγος που ήρθε στον κόσμο,  «φωτίζει  πάντα άνθρωπον»
(Ιωάν. 1/α’9).
Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιο είναι το αποτέλεσμα της ενανθρώπι-
σης του Χριστού; Ως Λόγος, τι φως έφερε; Τι προσόντα διαθέτει για
να το κάνει αυτό; Ιωάν. 1/α’14,18.
……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 «Το Φως παρουσιάστηκε τότε που το σκότος του κόσμου ήταν το
πιο πυκνό… Δεν απέμενε παρά μια μόνη ελπίδα για την ανθρώπι-
νη φυλή … να αποκατασταθεί στον κόσμο η επίγνωση του Θεού. Ο
Χριστός ήρθε για να επανορθώσει την επίγνωση αυτή. Ήρθε για να
παραμερίσει τις νόθες διδασκαλίες με τις οποίες είχαν παραποιήσει
τον Θεό εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι Τον γνώριζαν. Ήρθε για
να φανερώσει τη φύση του νόμου Του, να αποκαλύψει με το δικό
Του χαρακτήρα την ομορφιά της αγιοσύνης.» ΕΚ. σ. 64, 66.

Όλα όσα έκανε ο Ιησούς στη ζωή Του στη γη είχαν ένα και μοναδι-
κό σκοπό: «την αποκάλυψη του Θεού για την ανύψωση της αν-
θρωπότητας.» ΕΚ. σ. 72.

Ο ίδιος ο Ιησούς λέει: «όστις είδεν εμέ, είδε και τον Πατέρα» (Ιωάν.
14/ιδ’9). Σε ποια πλαίσια έκανε αυτή τη δήλωση ο Ιησούς; Γιατί την
έκανε; Ιωάν. 14/ιδ’1-14.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Εύκολα επικρίνουμε τη δήλωση του Φίλιππου (Ιωάν. 14/ιδ’8). Μετά
από χρόνια στενής συντροφικότητας με τον Ιησού, εξακολουθεί να
μην καταλαβαίνει τον βασικό σκοπό της ενσάρκωσης - ότι ο Ιησούς
έχει έρθει για να δείξει τον χαρακτήρα του Πατέρα. Ίσως οι δάσκα-
λοι σήμερα να βρίσκουν παρηγοριά στο γεγονός ότι κι ένας από

42



τους μαθητές του Μεγάλου Διδασκάλου είχε τόσο κακή απόδοση!
Ωστόσο, η δήλωση του Φίλιππου είναι ίσως καταγεγραμμένη, όχι
για να μας δώσει λόγο για να τον επικρίνουμε, αλλά για να μας
προσφέρει  την ευκαιρία να εξετάσουμε τους εαυτούς μας.  Πόσο
καιρό περπατήσαμε με τον Ιησού; Γνωρίσαμε τον Ιησού καλύτερα
από τον Φίλιππο;«Όστις είδεν εμέ, είδε και τον Πατέρα.»

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Τι ανησυχεί τον Παύλο σχετικά με τη Χριστιανική κοινότητα στους
Φιλίππους, καθώς γράφει την επιστολή του προς αυτούς; Φιλιπ. 2/
β’1-4, 4/δ’2,3
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η Φιλιππησίους 2/β’1-11 είναι ένα από τα πιο βαθυστόχαστα κείμε-
να σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Μιλάει για την προϋπάρχουσα
κατάσταση του Χριστού,  την Θεότητά Του, την ενσάρκωσή Του,
την ανθρώπινή Του φύση, την αποδοχή του σταυρικού θανάτου.
Δείχνει τον μακρύ, δύσκολο, καθοδικό δρόμο που ο Ιησούς πήρε
από τον ουρανό στο Γολγοθά (Φιλ. 2/β’5-8), και περιγράφει πώς ο
Πατέρας εξυψώνει τον Ιησού σε θέση παγκόσμιας λατρείας (Φιλ. 2/
β’9-11). Πόση εκπληκτική αλήθεια βρίσκεται σε αυτά τα εδάφια!
Πώς συστήνει ο Παύλος την Φιλιππησίους 2/β’5-11; Από τα γεγο-
νότα της ζωής του Ιησού που εξυμνεί, ποια από αυτά νομίζετε ότι
περιμένει να αντανακλούν οι πιστοί στη δική τους ζωή; Εδ. 6-11.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Παύλος ελπίζει ότι οι πιστοί στους Φιλίππους οι οποίοι μπορεί
να είναι αντιδραστικοί, θα διδαχθούν από τον Ιησού και την ενσάρ-
κωση Του. Εφόσον ο Ιησούς μπόρεσε να αποκτήσει ανθρώπινη
μορφή - «δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους»
(Φιλιπ. 2/β’7) - και ακόμη και να υποταχθεί σε σταυρικό θάνατο,
πόσο περισσότερο πρέπει να υποτάσσεται ο ένας στον άλλο από
αγάπη;
Μας γίνεται υπενθύμιση ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να διδα-
χθούμε από τον Μεγάλο Διδάσκαλο, τον Ιησού. Μαθαίνουμε από
τις διδασκαλίες κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του. Μα-
θαίνουμε από τα θαύματα που εκτελεί και τον τρόπο που ενεργεί
προς  τους  άλλους.   Μπορεί  να  επηρεαστούν  και  οι  δικές  μας
σχέσεις με τους άλλους από την μεγάλη καταδεκτικότητά Του και
την προθυμία Του να ανταλλάξει τη δόξα του ουρανού με μια φάτ-
νη (τι σπουδαίο μάθημα για εμάς!) 
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Αντίθετα, ο κόσμος πολύ συχνά μας καλεί να εξυψώσουμε τον εαυ-
τό μας, να καυχηθούμε για τα επιτεύγματά μας. Σε μια φάτνη στην
Βηθλεέμ και από τον Μεγάλο Διδάσκαλο παίρνουμε ένα διαφορετι-
κό μάθημα - ότι το σπουδαίο έργο της εκπαίδευσης και της σωτηρί-
ας του Θεού δεν ολοκληρώνεται με την εξύψωση του εαυτού μας,
αλλά ταπεινώνοντας  τον εαυτό μας ενώπιον του Κυρίου και  γε-
νόμενοι υπηρέτες των άλλων.
ΣΚΕΨΗ: Ποια κατάσταση αντιμετωπίζετε,  ακόμη και  τώρα,  κατά
την οποία η ταπείνωση του εαυτού σας μπορεί να σας δώσει μια
ισχυρή ευκαιρία να παρουσιάσετε τον Χριστό στους άλλους;

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
Οι ανθρώπινες σχέσεις πολύ συχνά διαλύονται. Απομακρυνόμαστε
ο ένας από τον άλλον. Το άτομο που κάποτε ήταν στενός μας φί-
λος,  με την πάροδο του χρόνου γίνεται  κάποιος που πλέον δεν
εμπιστευόμαστε. Ωστόσο, μια τέτοια διαλυμένη σχέση μπορεί  να
διορθωθεί. Όταν συμβαίνει αυτό βιώνουμε το θαύμα της συμφιλίω-
σης,  μία  από  τις  ομορφότερες  εμπειρίες  που  μπορεί  να  ζήσει
κάποιος.
Πώς η συμφιλίωση αποτελεί  κεντρική ιδέα της ενσάρκωσης του
Χριστού και  του ρόλου Του ως Μεγάλου Διδασκάλου; Β’Κορ. 5/
ε’16-21.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αν νιώθουμε ευλογημένοι όταν γίνεται η αποκατάσταση της σχέσης
μας με ένα άλλο άτομο, πόσο περισσότερο υπέροχα θα πρέπει να
νιώθουμε όταν είμαστε συμφιλιωμένοι με τον Θεό; Στην Β’Κορ. 5/
ε’16-21, ο Παύλος είναι ξεκάθαρος για το ποιος κάνει τη συμφιλίω-
ση - ο Θεός Πατέρας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την επι-
διόρθωση της διαλυμένης μας σχέσης με Αυτόν και έχει επιτελέσει
αυτό το συμφιλιωτικό έργο  «διά του Ιησού Χριστού». (Β’Κορ.  5/
ε’18).  «Δηλονότι  ο  Θεός  ήτο  εν  τω  Χριστώ,  διαλλάσσων  τον
κόσμον προς εαυτόν» (Β’Κορ. 5/ε’19).
Και πάλι όμως, δεν πρέπει μόνο να γευόμαστε απλώς την χαρά
που έρχεται με την συμφιλίωση. Οφείλουμε να διδαχθούμε από τον
Μεγάλο Διδάσκαλο. Με την ενσάρκωση Του, ο Ιησούς συμμετείχε
στο έργο της συμφιλίωσης. Και εμείς, επίσης, καλούμαστε να συμ-
μετέχουμε σε αυτήν. Ο Θεός μας συμφιλίωσε μαζί Του μέσω του
Χριστού. Και τώρα, σύμφωνα με τον Παύλο, μας δίνεται η «διακονί-
αν της διαλλαγής» (Β’Κορ. 5/ε’18).
Η Κολοσσαείς 1/α’15-20 είναι επίσης από τα σπουδαιότερα κείμενα
της Καινής Διαθήκης που μιλά για την ενσάρκωση του Χριστού. Αν
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και συχνά θεωρείται ύμνος, το πρώτο μισό του κειμένου αναλύει
τον ρόλο του Χριστού στη δημιουργία (Κολ. 1/α’15-17), ενώ το τε-
λευταίο μισό επικεντρώνεται στον ρόλο του Χριστού στην λύτρωση
(Κολ. 1/α’18-20).  Μέσω του ρόλου του Χριστού ως Δημιουργού-
Λυτρωτή, ο Θεός συμφιλιώνει τα πάντα με τον εαυτό Του. Το έργο
της συμφιλίωσης που ο Θεός πραγματοποιεί μέσω του Χριστού εί-
ναι παγκόσμιο σε κλίμακα, επηρεάζοντας «τα πάντα προς εαυτόν,
ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι’ αυτού, είτε
τα επί της γης, είτε τα εν τοις ουρανοίς»  (Κολ. 1/α’20).
Αν και ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε το παγκόσμιο εύρος
του έργου του Μεγάλου Διδασκάλου ως Συμφιλιωτή, καλούμαστε
να μετέχουμε στην «διακονίαν της διαλλαγής» στη δική μας σφαίρα
επιρροής (Β’Κορ. 5/ε’18). Θα μπορούσε αυτή η σκέψη να ήταν στο
μυαλό του Ιησού όταν προσευχόταν, «Καθώς εμέ απέστειλας εις
τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον»; (Ιωάν. 17/
ιζ’18)
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να αντικατοπτρίσουμε τον ρόλο του Θεού
ως συμφιλιωτή; Δηλαδή, σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να βοηθή-
σετε άλλους να συμφιλιωθούν μεταξύ τους;

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου              

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Τη μια στιγμή, είναι μια ομάδα απλών βοσκών που φροντίζουν τα
πρόβατά τους έξω από μια μικρή πόλη. Την επόμενη στιγμή, είναι
αυτόπτες μάρτυρες της εκπληκτικής εμφάνισης αγγέλων που φέρ-
νουν θαυμάσια και συνταρακτικά νέα. Παρακινούμενοι από αυτό το
θέαμα, αναζητούν το Βρέφος για το οποίο μίλησαν οι άγγελοι.
Φανταστείτε  ότι  στέκεστε με τους βοσκούς και  κοιτάτε μέσα στη
φάτνη. Τι θα βλέπατε; Λουκ. 2/β’8-20.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Πρέπει να θαυμάσουμε τους πρώτους μαθητές του Μεγάλου Διδα-
σκάλου - τον Ιωσήφ, την Μαρία και τους βοσκούς. Οι ταπεινές συν-
θήκες της γέννησης του Ιησού δεν δίνουν καμία ένδειξη ότι έγινε το
θαύμα της ενσάρκωσης - ότι στο πρόσωπο αυτού του Βρέφους ο
Θεός έγινε Ένα με την ανθρωπότητα. Ωστόσο, με τη βοήθεια ορα-
μάτων, ονείρων και αγγέλων, εκείνοι οι πρώτοι μαθητές Του είναι
σε θέση να κοιτάξουν πέρα από την εξωτερική εικόνα της γέννησης
του Ιησού. Οι ποιμένες ανακοινώνουν και σε άλλους την ταυτότητα
αυτού του Βρέφους, ότι είναι «σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος»
(Λουκ. 2/β’11, συγκρίνετε με Λουκ. 2/β’17).
Πώς ανταποκρίνονται οι Μάγοι στην είδηση της γέννησης του Ιη-
σού; Ποια η αντίδραση του Ηρώδη; Ματθ. 2/β’1-12.
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Πριν πει την πρώτη παραβολή ή κάνει το πρώτο θαύμα Του, ο Με-
γάλος Διδάσκαλος είναι άξιος της λατρείας μας λόγω του Ποιος εί-
ναι. Για να εκτιμήσουμε πλήρως τη μετέπειτα διακονία της διδασκα-
λίας του Ιησού, πρέπει να ενωθούμε με αυτούς τους πρώτους μα-
θητές, τους σοφούς Μάγους, στη λατρεία τους προς τον Μεγάλο
Διδάσκαλο.  Αυτός του Οποίου τις  διδασκαλίες θαυμάζουμε είναι
κάτι  περισσότερο από ένας σοφός εκπαιδευτής.  Είναι Θεός που
έρχεται να κατοικήσει με την ανθρωπότητα. Η Χριστιανική εκπαί-
δευση είναι ριζωμένη στην λατρεία του Χριστού.
Μαζί με τους σοφούς Μάγους, τους βοσκούς, και τους αγγέλους,
καλούμαστε κι εμείς να προσκυνήσουμε τον Χριστό, τον νεογέννη-
το Βασιλιά - και να δούμε στο βρέφος Ιησού την πραγματικότητα
του ίδιου του Θεού.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τι  δείχνει η ενσάρκωση του Ιησού σχετικά με
τον χαρακτήρα του Θεού. Ο Δημιουργός του αχανούς σύμπαντος,
του οποίου το μέγεθος δεν μπορούμε να αντιληφθούμε - αυτός ο
Θεός  «εταπείνωσεν  εαυτόν» ερχόμενος  στην  ανθρωπότητα,
ζώντας όπως έζησε ο Ιησούς, και πεθαίνοντας στο σταυρό παίρνο-
ντας πάνω Του την τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Γιατί αυτά είναι
τόσο καλά νέα;

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου                        Δύση ηλίου: 17:27’

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, ΕΚ. σ. 63–73.
«Κάθε  πραγματικά  εκπαιδευτικό  έργο  για  επίκεντρο  έχει  τον
Δάσκαλο τον σταλμένο από τον Θεό. Για το έργο αυτό ο Σωτήρας
μιλάει τόσο εμφατικά σήμερα, όσο τότε που το πρωτοσυνέστησε,
πριν από δεκαεννέα αιώνες. “Εγώ είμαι ο Πρώτος, ο Έσχατος και ο
Ζων”. “Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, αρχή και το τέλος”» (Αποκ.
1/α’17,18, 21/κα’6). 
Μπροστά σε ένα τέτοιο Δάσκαλο και μια τέτοια ευκαιρία για θεϊκή
μόρφωση, τι το πιο ανόητο υπάρχει από του να αναζητήσει κανείς
μια μόρφωση μακριά από Αυτόν, να αναζητήσει να γίνει σοφός μα-
κριά από την πραγματική Σοφία, να γίνει ειλικρινής απορρίπτοντας
την Αλήθεια, να βρει διαφώτιση μακριά από το Φως, την ύπαρξή
του μακριά από την πηγή της Ζωής; Δεν είναι τρέλα να στραφεί
από τις πηγές του ζωντανού νερού σκάβοντας δεξαμενές που είναι
ανήμπορες να διατηρήσουν μέσα τους νερό; 
Ακούστε την πρόσκλησή Του: “Εάν τις διψά, ας έρχηται προς Εμέ,
καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ
της κοιλίας αυτού”. “Το ύδωρ το οποίον Εγώ θέλω δώσει εις αυτόν,
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θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον”
(Ιωάν. 7/ζ’37,38, 4/δ’14)» ΕΚ. σ. 73

«Αγαπητοί μου δάσκαλοι, . . .
Για την ανώτερη προετοιμασία του έργου σας, σας παραπέμπω
στα λόγια, στη ζωή και στις μεθόδους του Πρύτανη των δασκάλων.
Σας ζητώ να Τον παρατηρήσετε. Αυτό είναι το πραγματικό ιδεώδες
σας.  Ατενίστε  προς  αυτό,  ενδιατρίβετε  με  αυτό  μέχρις  ότου  το
Πνεύμα του  θεϊκού  Δασκάλου κυριαρχήσει  στην  καρδιά  και  στη
ζωή σας.
“Βλέποντες ως εν κατόπτρω την δόξαν του Κυρίου” θα μεταμορ-
φωθείτε “εις την αυτήν εικόνα” (Β’ Κορ. 3/γ’18).
Αυτό είναι το μυστικό της δύναμης που έχετε για τους μαθητές σας:
να αντανακλάτε την εικόνα Του.» ΕΚ. σ. 268.

 Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Ποιες αξίες και ενέργειες θα ήταν σημαντικές για τους χριστια-
νούς δασκάλους και τους μαθητές που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
την  ιδέα  της  μάθησης  από  την  ενσάρκωση  του  Μεγάλου  Διδα-
σκάλου;
2. Οι χριστιανοί γονείς και οι δάσκαλοι έχουν ένα υψηλό πρότυπο -
να αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα του Θεού όπως αυτό αποκα-
λύπτεται στην ενσάρκωση του Ιησού. Τι πρέπει να κάνουμε όταν
δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό το υψηλό πρότυπο;
3. Συζητήστε το ερώτημα που βρίσκεται στο τέλος της μελέτης της
Πέμπτης. Τι μας διδάσκουν η γέννηση, η ζωή και ο θάνατος του Ιη-
σού για  τον χαρακτήρα του Θεού;  Τι  ενθάρρυνση μπορούμε να
λάβουμε, ειδικά σε περιόδους μεγάλης δοκιμασίας;
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31 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου          Σάββατο απόγευμα
  

6. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, “Ύπαγε, η πί-
στις σου σε έσωσε”. Και ευθύς ανέβλεψε, και ηκολούθει τον Ιησούν
εν τη οδώ» Μάρκον 10/ι’52.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:  Γέν. 3/γ’1–11,
Ρωμ. 5/ε’11–19, Γέν. 28/κη’10–17, Ιωάν. 1/α’1–14, Ματθ. 15/ιε’21–
28, Μάρκ. 10/ι’46–52.

Ποιος  από  εμάς  δεν  έχει  αισθανθεί  ντροπή  για  τον  εαυτό  του;
Ποιος από εμάς δεν έχει κάνει πράγματα που τον λυπούν όταν τα
σκέφτεται και που τρομάζει με την ιδέα ότι οι άλλοι μπορεί να τα
ξέρουν; Πιθανότατα, όλοι βρεθήκαμε σε τέτοια κατάσταση, έτσι δεν
είναι;
Φανταστείτε λοιπόν πώς θα ήταν να ήσασταν στη θέση του Αδάμ
και της Εύας όταν έφαγαν τους καρπούς από το απαγορευμένο
δέντρο. Ή όταν ο Ιακώβ απάτησε τον πατέρα του προκειμένου να
ευνοηθεί  εις  βάρος του Ησαύ και  στη συνέχεια  αναγκάστηκε  να
τραπεί σε φυγή για να ξεφύγει  από τον θυμό του αδελφού του.
Πώς άραγε κοιμήθηκε εκείνη τη νύχτα; Ή φανταστείτε να είστε στη
θέση της γυναίκας που πιάστηκε «επαυτοφώρω» (Ιωάν. 8/η’4) να
μοιχεύει. Ο Δαβίδ βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση και ο Ψαλμός
32/λβ’ είναι η οδυνηρή έκφραση και η ομολογία του για το πώς εί-
ναι να είσαι σε αυτήν τη θέση.
Φυσικά αυτός είναι κι ένας λόγος που το ευαγγέλιο είναι παγκόσμιο
και ο θάνατος του Χριστού αφορά όλη την ανθρωπότητα. Όποιες
και αν είναι οι διαφορές μας, σίγουρα ένα πράγμα μας ενώνει: η
αμαρτωλή μας κατάσταση.
Επομένως, η αληθινή Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να έχει σκο-
πό να μας δείξει την λύση για την θλιβερή κατάστασή μας. Αυτή
την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τη μοναδική μας λύση, τον Μεγάλο
Διδάσκαλό μας.
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Κυριακή 1 Νοεμβρίου 
 

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ
Διαβάστε Γέν. 3/γ’1-11. Γιατί ο Θεός ρώτησε τον Αδάμ,  «Πού εί-
σαι;»
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι  περισσότερες  ιστορίες  για  την  πτώση  στην  αμαρτία  παρου-
σιάζουν το φρούτο ως μήλο. Αυτό όμως δεν αναφέρεται στο κείμε-
νο. Ήταν απλώς ο καρπός του δέντρου (Γέν. 3/γ’3). Το είδος του
φρούτου δεν έχει  σημασία.  Η κατανάλωση από αυτό το  δέντρο
απαγορεύτηκε  επειδή  το  δέντρο  αντιπροσώπευε  κάτι. Αντιπρο-
σώπευε τον πειρασμό να παραμερίσεις τον Θεό και να δηλώσεις:
«Εγώ μπορώ να θέσω τα όρια στη ζωή μου. Μπορώ να γίνω ο
Θεός  του  εαυτού  μου.  Έχω  εξουσία  πάνω  από  τον  Λόγο  του
Θεού.»
Και βέβαια όταν το φίδι έκανε τον Αδάμ και την Εύα να φάνε τον
καρπό του δέντρου, η ζωή τους άλλαξε πορεία. Όταν ένοιωσαν τον
Θεό κοντά τους, προσπάθησαν να κρυφτούν «μεταξύ των δένδρων
του παραδείσου» (Γέν. 3/γ’8).
Πόσο παράξενο είναι που ο Θεός ρώτησε τον Αδάμ, «Πού είσαι;»
Ασφαλώς  και  ήξερε  πού  ήταν.  Ίσως  ο  Κύριος  έκανε  αυτήν  την
ερώτηση για να βοηθήσει τον Αδάμ και την Εύα να συνειδητοποιή-
σουν ακριβώς το τι έκαναν. Κρύφτηκαν, και αυτό ήταν το αποτέλε-
σμα της ενέργειας που είχαν διαπράξει. Δηλαδή, τους βοήθησε να
δουν τα λυπηρά αποτελέσματα των πράξεών τους.
Διαβάστε Ρωμ. 5/ε’11-19, όπου ο Παύλος πολλές φορές συνδέει
άμεσα αυτό που έκανε ο Αδάμ στην Εδέμ με το έργο που πραγμα-
τοποίησε ο Ιησούς στον σταυρό. Πώς επανόρθωσε ο Ιησούς με
τον ερχομό Του το λάθος του Αδάμ;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το σχέδιο της σωτηρίας είναι
η  αντίδραση του Θεού  στην απάντηση του  Αδάμ και  της Εύας.
Κρύβονταν από τον Θεό εξαιτίας της ενοχής και της ντροπής που
αισθάνθηκαν λόγω της αμαρτίας τους, και ο Θεός ήρθε για να τους
σώσει. Με τον δικό μας τρόπο και εμείς έχουμε κάνει το ίδιο, και ο
Ιησούς έρχεται να μας σώσει. Για αυτό και η ερώτηση «Πού είσαι;»
θα μπορούσε επίσης να γίνει και σε εμάς. Δηλαδή, πού είσαι, στην
αμαρτία και την ενοχή σου, σε σχέση με τον Ιησού και  ό,τι  έχει
κάνει για να σε σώσει από αυτήν την κατάσταση;
ΣΚΕΨΗ: Γιατί  η  Χριστιανική  εκπαίδευση  πρέπει  να  εμπεριέχει,
ακόμη και να τονίζει, το γεγονός ότι η φυσική μας κατάσταση είναι
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να κρυφτούμε από τον Θεό και η μοναδική λύση στο πρόβλημα
μας είναι ο Ιησούς;
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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
 

ΣΤΗ ΦΥΓΗ
Διαβάστε Γέν. 28/κη’10-17. Ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της ιστορί-
ας και τι μας διδάσκει για τη χάρη του Θεού σε εκείνους που, κατά
μία έννοια, τους κυνηγάει η αμαρτία τους; 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Ιακώβ, με τη βοήθεια της μητέρας του, εξαπάτησε τα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας και τώρα το πληρώνει. Μετά τις απειλές του
αδελφού του εναντίον του φεύγει  προς τον τόπο του θείου του,
στην Χαράν. Όλα είναι αβέβαια και τρομακτικά.
Ο Ιακώβ βαδίζει αργά και με δυσκολία κατά το σούρουπο και στη
συνέχεια μες στο σκοτάδι. Είναι στη μέση του πουθενά, έχοντας
για στέγη τον ουρανό. Βρίσκει μια πέτρα για μαξιλάρι και πέφτει να
κοιμηθεί. Η απώλεια συνείδησης που έρχεται με τον ύπνο, σύντο-
μα διακόπτεται. Βλέπει μια σκάλα που ξεκινά από τη γη και φτάνει
μέχρι τον ουρανό, και αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν σε αυτήν.
Κατόπιν ακούει μια φωνή να λέει: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του
Αβραάμ». Η φωνή συνεχίζει να επαναλαμβάνει τις υποσχέσεις τις
οποίες  ο  Ιακώβ  γνώριζε  από  την  οικογενειακή  του  ιστορία.  Οι
απόγονοι σου θα είναι πολυάριθμοι. Θα είναι ευλογία σε όλες τις
φυλές της γης. Η φωνή συνεχίζει,  «Και ιδού, εγώ είμαι μετά σου,
και θέλω σε διαφυλάττει  πανταχού, όπου αν υπάγης… διότι δεν
θέλω σε εγκαταλείψει, εωσού κάμω όσα ελάλησα προς σε» (Γέν.
28/κη’15).
Η Ε. Χουάιτ έγραψε για το πώς ο Παύλος, πολύ αργότερα, «αντι-
κρίζει τη σκάλα του ονείρου του Ιακώβ, η οποία συμβολίζει τον Χρι-
στό που ένωσε τη γη με τον ουρανό και τον περιορισμένο άνθρω-
πο με τον Άπειρο Θεό. Η πίστη του δυναμώνει καθώς φέρνει στη
θύμησή του πώς οι  πατριάρχες και  οι  προφήτες στηρίχτηκαν σ’
Εκείνον που αποτελεί το δικό του στήριγμα και την παρηγοριά, και
για τον οποίο προσφέρει τη ζωή του.» Π.Α., σ. 452

Ο Ιακώβ ξυπνά και λέει στον εαυτό του: «Βέβαια ο Κύριος είναι εν
τω τόπω τούτω, και εγώ δεν έξευρον» (Γέν. 28/κη’16). Αυτό που
συνέβη  εδώ  είναι  συναρπαστικό.  Δεν  θα  ξεχάσει  ποτέ  αυτό  το
μέρος και  του δίνει  ένα όνομα.  Τότε  ορκίζεται  ισόβια αφοσίωση
στον Θεό.
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν την ιστορία για το
πώς ο Θεός, μέσω του Χριστού, επιδιώκει να μας πλησιάσει παρά
τις αμαρτίες μας; Γιατί αυτή η αρχή πρέπει να είναι πρωταρχική
στις διδασκαλίες της  Χριστιανικής εκπαίδευσης; 
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Τρίτη 3 Νοεμβρίου                 
Ο ΡΑΒΒΙ ΙΗΣΟΥΣ

Το πιο γνωστό πρώτο κεφάλαιο από τα βιβλία της Καινής Διαθή-
κης ξεκινάει,  «Εν αρχή ήτο ο Λόγος,  και  ο Λόγος ήτο παρά τω
Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Ιωάν. 1/α’1). Και διαβάζοντας το α’
κεφάλαιο του Ιωάννη οδηγούμαστε σύντομα στο αξέχαστο εδάφιο:
«Και ο Λόγος έγεινε σαρξ, και κατώκησε μεταξύ ημών, (και είδομεν
την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός), πλή-
ρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάν. 1/α’14).
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’1-14. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια σχετικά με το
Ποιος ήταν ο Ιησούς και τι έκανε στη γη; Τι μας δείχνει αυτό για τον
Ιησού ως το σπουδαιότερο παράδειγμα ενός δασκάλου;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο ίδιος Θεός που μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα στον κήπο της
Εδέμ, καθώς επίσης στον Ιακώβ στη μέση του πουθενά, τώρα εμ-
φανίζεται  ως άνθρωπος.  Ο Θεός,  λέει  η Καινή Διαθήκη,  ενσαρ-
κώθηκε στον Ιησού. Μέσω του Ιησού, μπορούμε να μάθουμε για το
θέλημα και τον δρόμο του Θεού, επειδή ο Ιησούς ήταν Θεός.
Το κεφάλαιο συνεχίζει και λέει πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν
τόσο δυνατός ιεροκήρυκας που ακόμη και οι θρησκευτικοί ηγέτες
της Ιερουσαλήμ υποψιάζονταν ότι  θα μπορούσε να είναι  κάποιο
ιδιαίτερο άτομο. Εκείνος όμως προετοίμαζε το δρόμο για κάποιον
μεγαλύτερο  από  τον  εαυτό  του.  Κάποιος  εκπληκτικά  ιδιαίτερος
επρόκειτο  να  εμφανιστεί,  και  ο  Ιωάννης  ο  Βαπτιστής  θα  ήταν
ανάξιος να λύσει ακόμη και  «το λωρίον του υποδήματος αυτού»
(Ιωάν. 1/α’27).
Την επόμενη μέρα είδε τον Ιησού και  δήλωσε ότι  Αυτός ήταν ο
«Υιός του Θεού». Εκείνη την ημέρα, και μια μέρα αργότερα, απο-
κάλεσε τον Ιησού «Αμνό του Θεού». Επίσης, δύο από τους μαθη-
τές του Ιωάννη του Βαπτιστή αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον
ίδιο τον Ιησού. Και όταν ο Ιησούς ρωτά τι ψάχνουν, τον αποκαλούν
«Ραββί» (που σημαίνει Διδάσκαλος) (Ιωάν. 1/α’38).
Ο Ιησούς λοιπόν είναι ένας ραββίνος, ένας διδάσκαλος, αλλά ποτέ
άνθρωπος δεν υπήρξε δάσκαλος σαν και Αυτόν, γιατί ο Ιησούς εί-
ναι Θεός. Με άλλα λόγια, ο Θεός κατέβηκε στην ανθρωπότητα με
τη μορφή ενός ανθρώπου, και με τη μορφή αυτή ενεργούσε ως δι-
δάσκαλος. Δεν είναι περίεργο που η Ε. Χουάιτ αποκάλεσε τον Ιη-
σού  ως  «τον  σπουδαιότερο  Διδάσκαλο  που  έχει  δει  ποτέ  ο
κόσμος». Signs of the Times, 10 Ιουνίου 1886. Γιατί, αυτός ο Διδάσκαλος
ήταν Θεός.
ΣΚΕΨΗ: Λαμβάνοντας υπόψη Ποιος ήταν ο Ιησούς, γιατί είναι λο-
γικό να μάθουμε από Αυτόν τους καλύτερους τρόπους διδασκαλίας
της πνευματικής αλήθειας; Σύμφωνα με το παράδειγμα του Ιησού,
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γιατί είναι σημαντικό για τη διδασκαλία όχι μόνο το τι λέμε αλλά και
το τι πράττουμε;
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Τετάρτη 4 Νοεμβρίου             
 

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΘΑΔΙΑΖΕΙ
Ο Ιησούς είναι  ο Μεγάλος Διδάσκαλος.  Ο αληθινός χαρακτήρας
του Θεού λάμπει μέσα από τη διδασκαλία και τη ζωή Του. Έτσι, μία
ακόμη ιστορία μάς δείχνει ότι κι όταν κάποιος αυθαδιάζει στον Ιη-
σού, Εκείνος εξακολουθεί να ακούει.
Διαβάστε την ιστορία της συνάντησης του Ιησού με την Εθνική Χα-
ναναία από την περιοχή της Τύρου και  της Σιδώνας (Ματθ.  15/
ιε’21-28, Μάρκ. 7/ζ’24-30). Παρατηρήστε ότι οι άντρες στον κύκλο
του Ιησού δεν δείχνουν υπομονή μαζί της και ότι ακόμη και ο Ιη-
σούς φαίνεται να την απορρίπτει.  Τι  μπορούμε να μάθουμε από
την αυθάδεια αυτής της γυναίκας; Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία για
το πώς ο Ίδιος ο Ιησούς δίδαξε άλλους;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Ιησούς ήταν κοντά στην Τύρο και στη Σιδώνα. Είχε πάει σε ένα
μέρος όπου υπήρχαν πολλοί ξένοι  και η εθνική ένταση ολοένα και
αυξανόταν.  Οι  ελληνόφωνοι  κάτοικοι  της  πόλης  περιφρονούσαν
τους Ιουδαίους αγρότες, αλλά και οι Ιουδαίοι αγρότες ανταπέδιδαν
αυτήν την περιφρόνηση.  Πριν από λίγο καιρό, ο Ηρώδης, διοικη-
τής της Γαλιλαίας στον τόπο καταγωγής του Ιησού, είχε θανατώσει
τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αλλά ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος
που οραματίστηκε τον Ιησού σε μεγάλο βαθμό, και  η θανάτωσή
του προμήνυε κάτι  κακό.  Ο Ιησούς είχε αρχίσει  να έρχεται  αντι-
μέτωπος με τον κίνδυνο της αποστολής Του. Αισθανόμενος την
ένταση, ο Ιησούς μπήκε σε ένα σπίτι ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα
ήξερε ότι ήταν εκεί (Μάρκ. 7/ζ’24). Αλλά η γυναίκα τον βρήκε. Εκεί-
νη  την  εποχή  η  γυναίκα  δεν  είχε  κανένα  δικαίωμα  να  διεκδικεί
πράγματα για τον εαυτό της. Επιπλέον, λόγω της εθνικής της προ-
έλευσης οι Εβραίοι δεν ασχολούνταν καν μαζί της και αυτό ήταν
ένα επιπλέον μειονέκτημα. Αλλά η κόρη της γυναίκας ήταν άρρω-
στη. Ήθελε βοήθεια, και επέμενε για να την λάβει.
Ο Ιησούς την απέρριψε.  «Δεν είναι καλόν να λάβη τις τον άρτον
των τέκνων, και να ρίψη εις τα κυνάρια», είπε (Ματθ. 15/ιε’26). Η
δήλωση αυτή θα μπορούσε να την πληγώσει συναισθηματικά.
Και τότε συνέβη κάτι αξιοσημείωτο. Εκείνη απάντησε. Ήταν εξοι-
κειωμένη με τα σκυλιά - σε αντίθεση με τους Εβραίους που δεν τα
είχαν ως κατοικίδια ζώα - και είπε: «Ναι, Κύριε, αλλά και τα κυνάρια
τρώγουσιν από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των
κυρίων αυτών» (Ματθ. 15/ιε’27).
Το λόγια της κάνουν τη διαφορά. Φαίνονται αποτελεσματικά. Και ο
Ιησούς θεραπεύει το παιδί της.

55



ΣΚΕΨΗ: «Ας γείνη εις σε, ως θέλεις» (Ματθ. 15/ιε’28). Πώς κατα-
λαβαίνουμε αυτά τα λόγια; Πώς αντιδράμε, όμως, όταν τα πράγμα-
τα δεν γίνονται όπως εμείς θέλουμε;

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου                  
 

ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ   ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ  
Ο Ιησούς και οι ακόλουθοί Του κατευθύνθηκαν προς την Ιερουσα-
λήμ. Όπως ο Ηρώδης είχε ανησυχήσει για τον Ιωάννη τον Βαπτι-
στή, τώρα οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Ηρώδη, ανησυχού-
σαν για τον Ιησού. Οι ακόλουθοί Του, καθώς επίσης οι φτωχοί και
άλλες ευάλωτες ομάδες ήλπιζαν απεγνωσμένα για αλλαγή.
Ο Ιησούς ήθελε πάνω από όλα να φέρει ελπίδα στον κόσμο. Αλλά
ήταν βέβαιος ότι εκείνοι με τη μεγαλύτερη δύναμη και τα περισ-
σότερα προνόμια θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καταστείλουν
αυτήν την αποστολή. Δεν ήθελαν ο Ιησούς να επιτύχει.
Όσο για τον στενότερο κύκλο του Ιησού, οι δώδεκα μαθητές φαίνο-
νταν  πρόθυμοι  να σταθούν στο πλευρό Του.  Αλλά ταυτόχρονα,
έδειχναν μπερδεμένοι ή και τυφλωμένοι. Για παράδειγμα, στο Μάρ-
κον  8/η’31-33,  ο  Μεγάλος  Διδάσκαλος  προτρέπει  τους  μαθητές
Του να δουν πράγματα που τους ήταν δύσκολο να αντιληφθούν.
Με πολλούς τρόπους ήταν ακόμα πνευματικά τυφλοί σε ό,τι πραγ-
ματικά είχε σημασία (δείτε Μάρκ. 8/η’37).
Και τότε ο Ιησούς συνάντησε κάποιον που έβλεπε.
Διαβάστε την ιστορία του Ιησού και τη θεραπεία του Βαρτίμαιου,
ενός τυφλού ζητιάνου (Μάρκ. 10/ι’46-52). Παρατηρήστε το μεγάλο
έλεος που δείχνει ο Ιησούς. Στη συνέχεια εξετάστε πώς η επιθυμία
του τυφλού ανθρώπου να δει, τον οδηγεί στην απόφαση να ακο-
λουθήσει τον Ιησού προς την Ιερουσαλήμ. Πιστεύετε ότι ο Μάρκος
αντιπαραβάλλει τον Βαρτίμαιο με τους άλλους μαθητές; Πώς αυτή
η ιστορία ρίχνει φως στο τι σημαίνει να ανταποκρίνεσαι στον Με-
γάλο Διδάσκαλο;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Βαρτίμαιος ήθελε να δει τα πράγματα και τα χρώματα γύρω του.
Αλλά το να δει περιλάμβανε κάτι περισσότερο από την φυσική όρα-
ση. Αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την πνευματική όραση. Έχει να
κάνει με το να αντιληφθούμε - να καταλάβουμε πραγματικά τον Με-
γάλο Διδάσκαλο. Η φυσική όραση είναι ένα σημαντικό αγαθό, και ο
Ιησούς το γνωρίζει. Αλλά ο Ιησούς γνωρίζει επίσης ότι η βαθύτερη
επιθυμία κάθε ανθρώπου είναι να αποκτήσει μια νέα και καλύτερη
ζωή.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε  Εβρ.  5/ε’12-14.  Τι  μας  διδάσκουν  τα  εδάφια
αυτά για την αληθινή εκπαίδευση;
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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου                          Δύση ηλίου: 17:19’
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 70–83.
Η Ε. Χουάιτ μας λέει ότι όταν ειλικρινά ανταποκρινόμαστε στον Με-
γάλο Διδάσκαλο, «θα λαχταρούμε να φέρουμε την εικόνα Του, να
κάνουμε το θέλημά Του, να Τον ευχαριστήσουμε σε όλα» (Β.Χ., σ.

73). Στην παρουσία του Ιησού Χριστού, το καθήκον «θεωρείται τέρ-
ψη» (Β.Χ., σ. 73). Από την Αγία Γραφή, συμβουλευτείτε το Ματθαίον
5/ε’-7/ζ’. Στα κεφάλαια αυτά καταγράφεται η Επί του Όρους Ομιλία,
μία από τις σπουδαίες ανακεφαλαιώσεις των όσων ήθελε ο Με-
γάλος Διδάσκαλος να μάθουν οι μαθητές Του, και το κεντρικό θέμα
της βασιλείας που ήρθε να εγκαταστήσει.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Όπως ο Θεός απευθύνθηκε στον Αδάμ, στην Εύα, και στον Ια-
κώβ, ο Ιησούς απευθύνεται σε εμάς. Συνδέεται με τις μεγαλύτερές
μας λαχτάρες και μας ξαφνιάζει (όπως έκανε στην περίπτωση του
Βαρτίμαιου) με την αναθεώρηση του ποιοι είμαστε και πού πηγαί-
νουμε. Υπό αυτό το πρίσμα, σκεφτείτε πώς διδάσκουμε την Αγία
Γραφή στα  παιδιά  μας  και  στους  άλλους.  Ποια είναι  η  διαφορά
ανάμεσα στη μέτρια διδασκαλία της Αγίας Γραφής και στον συναρ-
παστικό  τρόπο  διδαχής  που  πραγματικά  κάνει  τη  διαφορά  στις
ζωές των ανθρώπων;
2. Το ερώτημα «πού βρίσκεστε στο ταξίδι της ζωής» είναι καθαρά
προσωπικό  ή  μήπως  είναι  χρήσιμο  να  το  συζητήσετε  με  αν-
θρώπους που εμπιστεύεστε; Πώς η ιδέα της εκκλησίας ως «σώμα
Χριστού» (Α’Κορ. 12/ιβ’27) υποδηλώνει ότι η συζήτηση με άλλους
μπορεί να είναι ένας τρόπος να έρθετε σε επαφή με αυτό που ο
Χριστός θέλει να γνωρίζετε;
3. Μόλις ο Βαρτίμαιος άρχισε να βλέπει - αμέσως μετά τη θεραπεία
από τη φυσική (και πνευματική) τύφλωσή του - ακολούθησε τον Ιη-
σού. Άκουγε καθημερινά τη σοφία του Μεγάλου Διδασκάλου. Μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι ήθελε να φέρει την εικόνα του Ιησού, να
κάνει το θέλημά Του και να Τον ευχαριστεί σε όλα. Γιατί κάποιος θα
θεωρούσε «τέρψη», όπως αναφέρεται στο βιβλίο Βήματα προς τον
Χριστό, το να ακολουθεί ένα πρότυπο τόσο υψηλό όσο αυτό που
παρουσίασε ο Ιησούς στην Επί του Όρους Ομιλία;
4. Εστιάστε περισσότερο στο τελευταίο ερώτημα της μελέτης της
Πέμπτης. Πώς μαθαίνουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ καλού και
κακού; Πώς καθορίζουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό; Και γιατί το
τι κάνουμε με αυτή τη γνώση είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό από
την ίδια τη γνώση;
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7 Νοεμβρίου - 13 Νοεμβρίου                              Σάββατο
απόγευμα
 

7. ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

ΕΔΑΦΙΟ  ΜΝΗΜΗΣ: «Απόδοτε  εις  τον  Κύριον  την  δόξαν  του
ονόματος αυτού▪ Λάβετε προσφοράς,  και  έλθετε ενώπιον αυτού ▪

προσκυνήσατε τον Κύριον εν τω μεγαλοπρεπεί αγιαστηρίω αυτού»
Α’ Χρονικών 16/ις’29.

Για  τη  μελέτη  αυτής  της  εβδομάδας,  διαβάστε:  Δανιήλ  3/γ’,
Αποκ. 14/ιδ’6–12, Ψαλμ. 78/οη’1–17, Ιωάν. 4/δ’7–26, Α’ Χρον. 16/
ις’1–36, Μάρκ. 7/ζ’1–13. 

Η λατρεία αποτελεί μέρος της ανθρωπότητας, μέρος της ανθρώπι-
νης  φύσης,  ακόμη  και  της  έκπτωτης  ανθρώπινης  φύσης.  Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι δημιουργηθήκαμε ως όντα που με την ελευ-
θερία που μας έδωσε ο Θεός θα λατρεύαμε τον Κύριο επειδή Τον
αγαπάμε και γνωρίζουμε ότι είναι Άξιος λατρείας. Αυτή η λατρεία
πρέπει  να γινόταν αρκετά εύκολα σε  έναν κόσμο πριν  από την
πτώση όπου οι άνθρωποι επικοινωνούσαν πρόσωπο με πρόσωπο
με  τον  Θεό,  σε  μια  δημιουργία  ανέγγιχτη  από την  αμαρτία,  τον
θάνατο και την καταστροφή - μια δημιουργία που, εμείς που γνωρί-
ζουμε μόνο έναν έκπτωτο κόσμο, δεν μπορούμε καν να φαντα-
στούμε.
Σήμερα, παρότι η έμφυτη ανάγκη λατρείας εξακολουθεί να υπάρχει
μέσα μας, έχει διαστρεβλωθεί από την αμαρτία, όπως και όλα τα
άλλα σε αυτόν τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί είτε να
καταλήξουμε να λατρεύουμε λάθος πράγματα, είτε να καταλήξουμε
να λατρεύουμε τον Κύριο με λανθασμένο τρόπο (δείτε π.χ. Μάρκ.
7/ζ’1-13, Ιερ. 7/ζ’4).
Επομένως, επειδή η λατρεία είναι τόσο σημαντική στην Χριστιανική
εμπειρία, η Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί με το ζή-
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τημα της λατρείας, και  αυτό θα είναι το θέμα μας για αυτήν την
εβδομάδα.
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Κυριακή 8 Νοεμβρίου                   

ΟΛΟΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΚΑΤΙ
Υπάρχει κάτι σε εμάς – που χωρίς αμφιβολία έχει εισαχθεί από τον
Θεό μέσα μας – κάτι που λαχταρά να λατρεύει, αλλά όπως και όλα
τα άλλα έχει αλλοιωθεί  από την αμαρτία. Προφανώς, στην αρχή
έπρεπε να προσκυνήσουμε τον Μόνο άξιο λατρείας, τον Κύριο και
Δημιουργό μας. Αλλά μετά την πτώση στην αμαρτία, όλα αυτά άλ-
λαξαν σε μεγάλο βαθμό.
Όμως όλοι λατρεύουμε κάτι ή κάποιον. Επομένως, καταλαβαίνου-
με γιατί σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ακόμη και σήμερα,
οι άνθρωποι ασκούν λατρεία. Στην αρχαία Αίγυπτο λάτρευαν τον
Φαραώ. Σε άλλες εποχές, σε άλλες χώρες, οι λαοί λάτρευαν αγάλ-
ματα ψαριών, θεούς με πολλά κεφάλια και άλλες υποτιθέμενες θε-
ότητες. Κάποιοι λαοί λάτρευαν τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια.
Σήμερα, οι περισσότεροι είναι αρκετά προχωρημένοι ώστε να μην
προσκυνήσουν ένα άγαλμα βατράχου (αλλά προφανώς δεν γίνεται
το ίδιο με ένα άγαλμα της Μαρίας), όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι
άνθρωποι, ακόμη και οι κοσμικοί, δεν λατρεύουν κάτι: χρήματα, δύ-
ναμη, σεξ, τον εαυτό τους, αστέρες της ροκ μουσικής, ηθοποιούς,
πολιτικούς. Ό,τι αγαπάμε περισσότερο, σε ό,τι εστιάζουμε περισ-
σότερο την προσοχή μας,  ό,τι  αποτελεί  λόγο  της  ύπαρξής μας,
αυτό είναι που λατρεύουμε. Και όπως προειδοποίησε ο συγγρα-
φέας  Ντέιβιντ  Φόστερ  Γουάλας,  αν  λατρεύεις  το  λάθος  πράγμα
αυτό «θα σε φάει ζωντανό».
Τι μας διδάσκει η ιστορία στο Δανιήλ 3/γ’ για την σημασία της αλη-
θινής λατρείας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι τρεις νέοι Ιουδαίοι προφανώς έλαβαν υπόψη τη δεύτερη εντολή
(Εξ. 20/κ’4-6) τόσο σοβαρά όσο ήθελε ο Θεός να την εκλάβουν.
Εξάλλου, είναι μέρος των Δέκα Εντολών, πριν από τις απαγορεύ-
σεις για τον φόνο, την κλοπή κτλ. Η λατρεία, η σωστή λατρεία, είναι
τόσο σημαντική ώστε θα γίνει το κεντρικό θέμα στον έσχατο καιρό
πριν από τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Έτσι, στην Χριστιανική
εκπαίδευση πρέπει να συμπεριληφθεί ολόκληρο το θέμα της λα-
τρείας: τι είναι, πώς την κάνουμε, γιατί είναι σημαντική, και ποιον
λατρεύουμε;
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε  Αποκ.  14/ιδ’6-12.  Τι  μας  διδάσκουν  αυτά  τα
εδάφια για το πόσο σημαντικό θα είναι το ζήτημα της λατρείας στην
τελική κρίση πριν επιστρέψει ο Χριστός;
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Δευτέρα 9 Νοεμβρίου                    

ΝΑ ΤΑ ΔΙΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ
Οι Ψαλμοί στην Παλαιά Διαθήκη είχαν συγκεκριμένο ρόλο στη θρη-
σκευτική ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Απαγγέλλονταν, τραγουδιόντου-
σαν συχνά με μουσικά όργανα την ώρα της λατρείας, ειδικά κατά
τη δημόσια λατρεία η οποία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν καθοριστι-
κής σημασίας καθώς έδειχνε πώς λάτρευε ο λαός γενικότερα.  O
λαός  Ισραήλ  λειτουργούσε  ως  κοινότητα,  και  ως  κοινότητα
λάτρευαν όλοι μαζί.
Οι Ψαλμοί είναι κυρίως ποιήματα, στίχοι  ύμνων. Η εβραϊκή λέξη
Tehillîm, για τους Ψαλμούς, σημαίνει «ύμνοι δοξολογίας». Και όταν
ψάλλουμε δοξολογίες στον Θεό, λατρεύουμε τον Κύριο.
Διαβάστε Ψαλμ. 78/οη’1-17. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα εδώ και
πώς ταιριάζει με το όλο ζήτημα της εκπαίδευσης και της λατρείας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Υπάρχει ένας συγκεκριμένος προσδιορισμός στο μήνυμα του Ψαλ-
μού 78/οη’. Στο εδάφιο 2, ο Ασάφ αναφέρει πώς να μοιραστούμε
τα «αξιομνημόνευτα, τα απ’ αρχής». Να μην αφήσουμε την ιστορία
να γίνει ασαφής ή ξεθωριασμένη, όπως μπορεί να συμβεί όταν τα
σημαντικά της γεγονότα πηγαίνουν ολοένα και  πίσω στο χρόνο.
Μεταξύ των όσων εμπεριείχε η εκπαίδευση του Ισραήλ συμπερι-
λαμβανόταν και η διδασκαλία των ιστοριών του πώς αντιμετώπιζε
ο Κύριος το εκλεκτό έθνος. 
Διαβάστε  Ψαλμ.  78/οη’6-17.  Ποια ήταν τα ειδικά διδάγματα που
έπρεπε  να  διδάξουν  στα  παιδιά  τους;  Ποιος  ήταν  ο  απώτερος
στόχος αυτής της εκπαίδευσης;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ΣΚΕΨΗ: Μεταξύ των στόχων της εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στα
παραπάνω εδάφια, είναι τα παιδιά να μάθουν να εμπιστεύονται τον
Θεό και να τηρούν τις εντολές Του. Πώς μπορεί ένα εδάφιο όπως
το Αποκ. 14/ιδ’12 να αντανακλά την ίδια ιδέα για εμάς σήμερα;
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Τρίτη 10 Νοεμβρίου                
 

«ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ»
Μία από τις πιο θαυμάσιες διηγήσεις στην Καινή Διαθήκη που δεί-
χνει το πώς ο Ιησούς υπηρέτησε τις πληγωμένες ψυχές, είναι η
ιστορία της συνάντησής Του με την γυναίκα στο πηγάδι.
Διαβάστε Ιωάν. 4/δ’7-26. Τι λέει ο Ιησούς στη γυναίκα για τη λα-
τρεία; Στην πραγματικότητα, πώς ξεκίνησε η συζήτηση για τη λα-
τρεία;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αν και η γυναίκα αναφέρθηκε στη λατρεία γιατί προσπάθησε να αλ-
λάξει τη συζήτηση, ο Ιησούς χρησιμοποίησε την τακτική της για να
μας δώσει κάποιες βαθιές αλήθειες για την λατρεία και ό,τι σχετίζε-
ται με αυτήν. Ίσως το πιο σημαντικό που μας αφορά άμεσα είναι
αυτό που είπε στο Ιωάν. 4/δ’24: «Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προ-
σκυνούντες  αυτόν,  εν  πνεύματι  και  αληθεία  πρέπει  να  προσκυ-
νώσι».
Η αληθινή λατρεία προς τον Κύριο πρέπει να είναι «εν πνεύματι»,
δηλαδή πρέπει να προέρχεται από την αγάπη στον Θεό, από την
προσωπική εμπειρία μαζί Του.  «Η θρησκεία που προέρχεται από
τον Θεό είναι η μόνη που οδηγεί στον Θεό. Για να Τον λατρεύουμε
όπως πρέπει, πρέπει να γεννηθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα
καθαρίσει την καρδιά και  θα ανανεώσει το πνεύμα, καθιστώντας
μας ικανούς να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Θεό. Θα δη-
μιουργήσει μέσα μας μια εθελοντική υπακοή για όλες Του τις εντο-
λές. Αυτή είναι η πραγματική λατρεία. Αυτός είναι ο καρπός του έρ-
γου του Αγίου Πνεύματος.» Ζ.Χ., σ. 158.

Ταυτόχρονα, η λατρεία πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια. Πρέπει
να έχουμε σωστή γνώση του Θεού, για το Ποιος είναι και τι απαιτεί
από εμάς. Με άλλα λόγια, εμπλέκεται και το δόγμα. (Είναι πολύ ση-
μαντικό, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε ότι λατρεύουμε έναν Θεό
που δεν καίει τους ανθρώπους στην κόλαση αιώνια.)
Έτσι, εδώ βλέπουμε δύο στοιχεία στη λατρεία: την εμπειρία που
προέρχεται γνωρίζοντας και υπακούοντας τον Θεό, και τις αντικει-
μενικές αλήθειες που μας αποκαλύφθηκαν για τον Θεό. Το πνεύμα
χωρίς αλήθεια μπορεί να οδηγήσει σε έναν ρηχό συναισθηματισμό,
βασισμένο περισσότερο σε ευμετάβλητα συναισθήματα παρά σε
οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, η αλήθεια χωρίς πνεύμα μπορεί να οδη-
γήσει σε μία άψυχη τυπολατρία. Επομένως, χρειαζόμαστε και τα
δύο.
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ΣΚΕΨΗ: Πώς θα προσπαθούσατε να διδάξετε κάποιον να λατρεύει
«εν πνεύματι και αληθεία»; Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρεια-
στεί κάποιος να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ένα από τα δύο;
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Τετάρτη 11 Νοεμβρίου                   
 

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ
Διαβάστε  Α’Χρον. 16/ις’1-36.  Προσπαθήστε  να  οραματιστείτε  τη
σκηνή. Την φαντάζεστε σοβαρή και φοβερή, ή εορταστική και χα-
ρούμενη; Με ποιον τρόπο μπορεί να είναι  ένας συνδυασμός και
των δύο; Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν τη σκηνή για τη λα-
τρεία και το πώς πρέπει να διδάσκουμε και να ζούμε έμπρακτα την
λατρεία;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο τόπος λατρείας ήταν ο ναός, το μέρος που ο Θεός είχε κατοική-
σει με το αρχαίο Ισραήλ και είχε αποκαλύψει το σχέδιο της σωτηρί-
ας. Επομένως, στο επίκεντρο της λατρείας και της εκπαίδευσης για
λατρεία πρέπει να είναι ο Ιησούς και το σχέδιο της σωτηρίας, τα
οποία  προδιαγράφονταν  με  την  υπηρεσία  του  αγιαστηρίου.  Ό,τι
άλλο έχει κάνει ο Θεός για εμάς που αξίζει δοξολογία και λατρεία,
δεν έχει καμία αξία χωρίς την ελπίδα της αιώνιας ζωής που μας
προσφέρεται από την αντικατάσταση και την θυσία Του στον σταυ-
ρό.
Παρατηρήστε επίσης το «ευαγγελικό» βασικό νόημα της φράσης:
όλος ο κόσμος έπρεπε να μάθει για τον Θεό του Ισραήλ.
Διαβάστε Α’Χρον. 16/ις’29: «Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του
ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς, και έλθετε ενώπιον αυτού,
προσκυνήσατε  τον  Κύριον  εν  τω  μεγαλοπρεπεί  αγιαστηρίω  αυ-
τού». «Εν τω μεγαλοπρεπεί αγιαστηρίω αυτού»; Τι μπορεί να ση-
μαίνει αυτό; 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αρχικά, σκεφτείτε πόσο κακή, καταστροφική και ταπεινωτική είναι η
αμαρτία.  Επίσης,  είναι  δύσκολο για  εμάς  τώρα να  φανταστούμε
πόσο αποτρόπαιες, τρομακτικές και εξευτελιστικές ήταν οι λατρευ-
τικές συνήθειες των γειτονικών εθνών του Ισραήλ, πρακτικές που
περιλάμβαναν  μέχρι  και  θυσίες  παιδιών.  Και,  χωρίς  αμφιβολία,
αυτή η λατρεία έδειχνε τον χαρακτήρα των ανθρώπων που συμμε-
τείχαν σε αυτήν. 
Αντίθετα, ο λαός Ισραήλ έπρεπε να είναι ένα άγιο έθνος, απομα-
κρυσμένο από τα σατανικά έθιμα των γύρω εθνών. Επρόκειτο να
είναι άγιοι στην καρδιά και στο νου. Αυτό είναι που έδωσε στη λα-
τρεία τους νόημα και ομορφιά ενώπιον του Θεού. Επανειλημμένα
οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης διαμαρτύρονταν ενάντια στους
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ανθρώπους που ενώ λάτρευαν τον Κύριο ήταν διεφθαρμένοι και η
καρδιά τους ήταν μακριά από Εκείνον.
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Πέμπτη 12 Νοεμβρίου  
 

Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
O αρχαίος Ισραήλ περιβαλλόταν από πολύ θρησκευόμενους λα-
ούς, λαούς τόσο αφοσιωμένους στο να λατρεύουν και να εξευμενί-
ζουν  τους  θεούς  τους,  που  έφταναν  στο  σημείο  να  θυσιάζουν
ακόμη και τα δικά τους παιδιά. Αυτό σημαίνει αφοσίωση, έτσι δεν
είναι;
Επομένως, η αληθινή λατρεία στον αληθινό Θεό, ήταν σημαντική
για την προστασία των Ιουδαίων από το να παγιδευτούν στην ει-
δωλολατρία και την ψεύτικη λατρεία που τους περιέβαλε. Και πα-
ρόλες  τις  συστάσεις  που τους  έγιναν,  εξακολουθούσαν να  απο-
κτούν  ειδωλολατρικές  συνήθειες  για  τις  οποίες  είχαν  ιδιαίτερα
προειδοποιηθεί.
Τι γίνεται με εμάς σήμερα; Γιατί το να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό
και να μιλάμε για όλα όσα έχει κάνει για εμάς, είναι τόσο σημαντικό,
ειδικά όσον αφορά τους κινδύνους της σύγχρονης ειδωλολατρίας;
Διαβάστε  Μάρκ.  7/ζ’1-13.  Ποια  αρχή  βρίσκουμε  στα  εδάφια  7-9
που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σήμερα στο πλαίσιο της Χρι-
στιανικής εκπαίδευσης,  και  στον κίνδυνο της λανθασμένης διδα-
σκαλίας που γίνεται από τον κόσμο και που θα μπορούσε να επη-
ρεάσει αρνητικά την εφαρμογή της πίστης μας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Πολλές από τις σπουδαίες διανοητικές αντιλήψεις στον  σύγχρονο
κόσμο βασίζονται σε μια φυσιολατρική θεώρηση της πραγματικότη-
τας.  Πολλοί  κλάδοι  που  διδάσκονται  στο  σχολείο  σήμερα  μελε-
τώνται από αυτήν την οπτική γωνία, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό
που διδάσκεται είναι αντιφατικό με την Αγία Γραφή. Μπορούμε να
μπούμε στον πειρασμό να λατρεύουμε ιδέες που έχουν διατυπωθεί
ως θεωρίες και έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Μπορούμε επίσης να θε-
οποιήσουμε τα λαμπρά μυαλά των φιλοσόφων, των επιστημόνων,
και των μαθηματικών που έχουν διατυπώσει  αυτές τις  ιδέες.  Το
πρόβλημα είναι ότι συχνά αυτές οι αντιλήψεις μπορούν να έρθουν
σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή, όμως επειδή διδάσκονται και πι-
στεύεται ότι είναι αληθινές, οι άνθρωποι προσπαθούν να τις ενσω-
ματώσουν στην Χριστιανική εκπαίδευση. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος
για να γίνει αυτό είναι να συμβιβαστεί η πίστη, πράγμα που συχνά
σημαίνει παραποίηση και διαστρέβλωση της Αγίας Γραφής προκει-
μένου αυτή να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ιδέες.
ΣΚΕΨΗ: Ποιες είναι μερικές από τις σύγχρονες δημοφιλείς πεποι-
θήσεις που έρχονται  σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή και πώς
μπορούμε να προστατευτούμε ως εκκλησία από την ενσωμάτωσή
τους στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα;

66



67



Παρασκευή 13 Νοεμβρίου                    Δύση ηλίου: 17:14’

Περαιτέρω μελέτη: 
«Η καρδιά είναι απατηλή πάνω από όλα, και απελπιστικά κακή. Οι
καθηγητές θεολογίας δεν είναι πρόθυμοι να προβούν σε μία προ-
σεκτική αυτοεξέταση για να δουν αν είναι στην πίστη, και είναι τρο-
μερό το γεγονός ότι πολλοί βασίζονται σε μια ψεύτικη ελπίδα. Με-
ρικοί στηρίζονται σε μια παλιά εμπειρία που είχαν πριν από χρόνια,
αλλά όσο οι μέρες περνούν, και καθώς όλοι πρέπει να έχουν μια
καθημερινή  εμπειρία,  εκείνοι  δεν  έχουν  τίποτα  να  αναπολήσουν
στη μνήμη τους. Μοιάζει να πιστεύουν ότι ένα επάγγελμα που σχε-
τίζεται με τον Θεό θα τους σώσει. Όταν εκείνες οι αμαρτίες που μι-
σεί ο Θεός νικηθούν, ο Ιησούς θα έρθει μέσα σας και θα δειπνήσει
μαζί σας και εσείς μαζί Του. Στη συνέχεια, θα αντλήσετε Θεϊκή δύ-
ναμη από τον Ιησού, θα αυξηθείτε εν Χριστώ, και θα είστε ικανοί να
πείτε με θρίαμβο:  “Μακάριος ο Θεός που μας δίνει τη νίκη μέσω
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού|”. Θα ήταν πιο ευχάριστο για τον
Κύριο αν οι χλιαροί καθηγητές της θεολογίας δεν έφεραν ποτέ το
όνομά Του. Αποτελούν ένα συνεχές βάρος σε όσους είναι πιστοί
ακόλουθοι του Ιησού. Είναι ένα εμπόδιο στους απίστους, και οι κα-
κοί άγγελοι το απολαμβάνουν. Χλευάζουν τους αγγέλους του Θεού
με την κατηφορική πορεία τους. Είναι μία πληγή στον οίκο τους και
προς τα έξω. Πλησιάζουν τον Θεό με τα χείλη τους, ενώ η καρδιά
τους απέχει πολύ από Αυτόν.» Ε. Χουάιτ, S.G., τομ. 2, σ. 227

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Από το Μάρκ. 7/ζ’1-13, μάθαμε ότι βασική προϋπόθεση για μία
εσφαλμένη  λατρεία  είναι  να  υπάρχει  πρόβλημα  στην  καρδιά.  Ο
Θεός δεν δίνει προσοχή στην λατρεία αν αυτή βγαίνει μόνο από τα
χείλη μας και  όχι  από την καρδιά μας.  Γιατί  το  ευαγγέλιο  και  η
σταυρική θυσία του Ιησού για εμάς είναι ο πιο ισχυρός τρόπος για
να ανοίξουμε την καρδιά μας και να αγαπήσουμε πραγματικά τον
Θεό;
2. Εξετάστε περισσότερο την ιδέα της λατρείας του Θεού «εν πνεύ-
ματι και αληθεία». Είναι δυνατόν να γίνει με τον έναν τρόπο και όχι
με τον άλλον, ή μήπως η αληθινή λατρεία χρειάζεται και  τα δύο
αυτά στοιχεία; Εάν ναι, γιατί;
3. Ναι, η καρδιά μας πρέπει να είναι δίκαιη για να λατρεύει πραγ-
ματικά τον Θεό, αλλά τι σημαίνει αυτό; Πρέπει να περιμένετε μέχρι
να είστε εντελώς συνδεδεμένοι με τον Κύριο, με τη ζωή σας σε άρι-
στη πνευματική κατάσταση, πριν Τον λατρεύσετε; Από την άλλη
πλευρά, πώς μπορεί η λατρεία, η αληθινή λατρεία, να βοηθήσει την
καρδιά σας να είναι σωστή με τον Θεό;
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14 Νοεμβρίου - 20 Νοεμβρίου          Σάββατο απόγευμα
 

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλι-
μος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς
εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» Β’ Τιμοθέου 3/γ’16 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α’26,27,
Ησ. 11/ια’1–9, Β’Τιμ. 3/γ’14–17, Α’Βασ. 4/δ’29–34, Ιωάν. 14/ιδ’17,
Α’Κορ. 2/β’1–16.

Η Αγία Γραφή καταγράφει μια μακρά ιστορία του Θεού με τον λαό
Του. Μερικές φορές αυτή προβάλλεται ως μια ιστορία αγάπης που
όμως δεν εξελίχθηκε σωστά, τουλάχιστον προσωρινά. Ή μπορεί να
θεωρηθεί ως μια ιστορία ενός πατέρα με τα αντιδραστικά παιδιά
Του που τελικά αναθεωρούν τις απόψεις τους και συνέρχονται.
Στο μάθημα όμως αυτής της εβδομάδας, θα ανακαλύψουμε στην
ιστορία της Αγίας Γραφής ένα άλλο θέμα, αυτό του δασκάλου με
τους μαθητές του. Αποτυγχάνουν συνεχώς στις εξετάσεις, αλλά ο
δάσκαλος  τούς  εξηγεί  υπομονετικά  ξανά  και  ξανά  τα  μαθήματά
τους, έως ότου επιτέλους κάποιοι τα μάθουν.
Η ιστορία της Αγίας Γραφής δεν διαφέρει  από τις δικές μας αν-
θρώπινες ιστορίες που γνωρίζουμε τόσο καλά. Με μια εξαίρεση.
Στην ιστορία του Θεού και  του λαού Του είναι  σίγουρο το καλό
τέλος και η επίτευξη του στόχου. Αυτό το αποτέλεσμα εξασφαλίζε-
ται από την Θεϊκή χάρη. Η ανθρώπινη ευθύνη σε αυτήν τη σχέση
έχει  συχνά  παρεξηγηθεί  και  έχει  προκαλέσει  τρόμο σε  πολλούς
που την θεωρούν δύσκολη. Στην πραγματικότητα όμως η ιστορία
της Αγίας Γραφής είναι μια πρόσκληση για να γνωρίσεις τον Θεό
και  να καταλάβεις  το  θέλημά Του.  Πράγματι,  το  να μάθουμε να
γνωρίζουμε τον Θεό είναι η σημαντικότερη ανταπόκρισή μας στη
χάρη Του.  Δεν μπορούμε  να  κερδίσουμε  αυτήν  την  χάρη,  αλλά
μπορούμε να την διδαχθούμε, και η Χριστιανική εκπαίδευση μάς
την διδάσκει.
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Κυριακή 15 Νοεμβρίου

ΚΑΤ’ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ
Διαβάστε Γέν. 1/α’26,27 και Γέν. 5/ε’1,3. Τι διδάσκουν τα εδάφια
αυτά για το πώς δημιούργησε αρχικά ο Θεός την ανθρωπότητα; Τι
συνέβη στην ανθρωπότητα μετά την αμαρτία;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η φράση «κατ’ εικόνα Θεού» έχει εδώ και αιώνες σαγηνεύσει τους
ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Ποια είναι αυτή η εικόνα κατά την
οποία δημιουργήθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι; Για παράδειγμα, ση-
μαίνει ότι ο Θεός κοίταξε σε έναν καθρέφτη και μορφοποίησε τη
νέα Του δημιουργία με τρόπο που να μοιάζει με Εκείνον; Μήπως
σημαίνει ότι οι άνθρωποι μοιάζουν περισσότερο με τον Θεό από
ό,τι όλες οι άλλες μορφές ζωής; Ή αναφέρεται σε μια πνευματική
και διανοητική ομοιότητα και αρμονία μεταξύ του Δημιουργού και
των δημιουργημάτων Του; Η Αγία Γραφή δεν δίνει καμία ακριβή
εξήγηση για την έκφραση αυτή,  παρότι  οι  σχολιαστές της Αγίας
Γραφής  έχουν  δώσει  πολλές  ερμηνείες.  Ωστόσο,  μπορούμε  να
δούμε ότι μετά την αμαρτία αυτή η εικόνα έχει αλλάξει, για αυτό η
Ε. Χουάιτ έγραψε ότι ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να αποκατα-
σταθεί στον άνθρωπο η εικόνα του δημιουργού του (ΕΚ., σ. 4-6).
Πώς μπορεί η εκπαίδευση να πετύχει έναν τόσο αξιόλογο στόχο;
Πρώτον, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός μάς δημιούργησε για να
έχουμε μια σχέση μαζί Του όπως οι γονείς με τα παιδιά τους. Μας
έκανε κατ’ εικόνα Του, όπως και οι γονείς έχουν παιδιά που τους
μοιάζουν εξωτερικά (Γέν. 5/ε’1), για να μας αναθρέψει να γίνουμε
παιδιά Του, μέλη της οικογένειάς Του. Μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί  μας και  να διαμορφώσει  μια  μακροχρόνια  σχέση μαζί  μας.
Επομένως, η εικόνα του Θεού είναι περισσότερο μια «διανοητική
εικόνα» που επιτρέπει στις δύο υπάρξεις, τη μία Θεία και την άλλη
ανθρώπινη, να έχουν σύγκλιση απόψεων. Αυτό ακριβώς συμβαίνει
με την εκπαίδευση, αρχικά στο σπίτι μεταξύ γονέων και παιδιών,
και  αργότερα  στο  σχολείο  όπου  οι  δάσκαλοι  αναλαμβάνουν  το
έργο αυτό. Προφανώς ο Θεός προνόησε για αυτήν τη διαδικασία
εκπαίδευσης που γνωρίζουμε τόσο καλά, ξεχωρίζοντάς μας από
πολλές άλλες μορφές ζωής, και δημιουργώντας μας κατά τη δική
Του εικόνα. Το έκανε για να μας διδάξει  και  να μπορέσουμε να
μάθουμε από Αυτόν, μέχρι που η εικόνα Του (ο νους Του) να αντα-
νακλάται στη δική μας ζωή.
ΣΚΕΨΗ: Η ιστορία της απολύτρωσης είναι μια ιστορία εκπαίδευ-
σης, από την δημιουργία έως την ενσάρκωση και από την ενσάρ-
κωση έως την αναδημιουργία. Ο Θεός είναι ο  δάσκαλος και ο ου-
ρανός είναι το αιώνιο σχολείο (δείτε Ε. Χουάιτ, ΕΚ. σ. 285). Πώς
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αυτή η σκέψη θα μπορούσε να επηρεάσει την αφοσίωσή μας ως
προς την Χριστιανική εκπαίδευση στο σπίτι,  στην εκκλησία,  στο
σχολείο, στο πανεπιστήμιο και σε όλη τη ζωή μας;

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί πολλούς χαρακτηρισμούς για να περι-
γράψει τον Ιησού. Ορισμένοι μόνο από αυτούς είναι Υιός του Θεού,
Μεσσίας, Υιός του ανθρώπου, Σωτήρας, Λυτρωτής, Κύριος, Αμνός
του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους που τον γνώριζαν καλύτερα,
κατά τη διάρκεια των τριών και πλέον χρόνων της δημόσιας διακο-
νίας Του στην Ιουδαία και την Γαλιλαία, ήταν ένας διδάσκαλος. Τον
προσφωνούσαν «Κύριο» ή «Ραββί». Και οι δύο χαρακτηρισμοί ση-
μαίνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή, «Διδάσκαλος».
Επομένως, το λειτούργημα της διδασκαλίας και το έργο της διδα-
χής ήταν ο κατάλληλος τρόπος για τον Ιησού να πραγματοποιήσει
τη δημόσια  διακονία Του. Κατά κάποιον τρόπο το έργο Του για
απολύτρωση είναι παρόμοιο με το έργο της διδασκαλίας Του. Άλ-
λωστε, αυτό προλέχθηκε από τον προφήτη του Ευαγγελίου.
Διαβάστε Ησ. 11/ια’1-9. Τι αποκαλύπτεται στα εδάφια αυτά για τον
διδακτικό ρόλο του Ιησού;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Μια από τις πιο εντυπωσιακές μεσσιανικές προφητείες στην Αγία
Γραφή βρίσκεται στο Ησαΐα 11/ια’. Τα εδάφια 1-3 απεικονίζουν με
εκπαιδευτικούς  όρους  τον  ερχόμενο  Μεσσία,  κάποιον  που  δίνει
γνώση, συμβουλή, σοφία, και  αντίληψη. Όλο το κείμενο ολοκλη-
ρώνεται με αυτήν την αξιοσημείωτη υπόσχεση: «Η γη θέλει είσθαι
πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την
θάλασσαν» (Ησ. 11/ια’9). Ίσως ήταν τέτοιες οι διδασκαλίες της Αγί-
ας Γραφής που ενέπνευσαν την Ε. Χουάιτ να επισημάνει στο βι-
βλίο της “Εκπαίδευση” ότι «το έργο της εκπαίδευσης και το έργο
της απολύτρωσης είναι ένα» (δείτε ΕΚ., σ. 20).
Διαβάστε  Ιωάννη  3/γ’1-3.  Ο  Νικόδημος  αποκάλεσε  τον  Ιησού
«Ραββί» και αναγνώρισε ότι τα διδακτικά χαρίσματά Του προέρχο-
νταν από τον Θεό λόγω των σημείων που ο Ιησούς επιτελούσε, δη-
λαδή των θαυμάτων που έκανε και της γνώσης που κατείχε για το
νόημα της ζωής. Ο Ιησούς αποδέχθηκε, αν όχι τον τίτλο που Του
δόθηκε, σίγουρα την προέλευση των διδαχών Του όταν απάντησε
στον Νικόδημο ότι πρέπει να αναγεννηθεί για να δει τη βασιλεία
του Θεού (να κατανοήσει και να εισέλθει σ’ αυτήν). Αυτό σημαίνει
ότι η εξουσία να διδάσκεις άλλους, ακόμα και στην περίπτωση του
Ιησού, προέρχεται από τον Θεό.
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Σίγουρα η διδασκαλία είναι  δώρο του Θεού. Ανατέθηκε από τον
Θεό, εφαρμόστηκε από τον Ιησού, και αναγνωρίζεται σε εκείνους
που φαίνεται πως έχουν την Θεϊκή εξουσία.
ΣΚΕΨΗ:  Ποιος είναι ο ρόλος μας βλέποντας την εκπλήρωση της
προφητείας ότι «η γη θέλει είσθαι πλήρης της γνώσεως του Κυρί-
ου»;

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ
Διαβάστε Β’Τιμ. 3/γ’14-17. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για το
ρόλο της Αγίας Γραφής στην Χριστιανική εκπαίδευση;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η εβραϊκή λέξη Τορά, που αναφέρεται στο πρώτο μέρος της Αγίας
Γραφής, μερικές φορές μεταφράζεται ως «o Νόμος», εν μέρει επει-
δή υπάρχουν πολλοί  νόμοι  σε  αυτά τα βιβλία.  Αλλά Τορά στην
πραγματικότητα σημαίνει «διδασκαλία» ή «μάθημα». Αυτή η έννοια
είναι πολύ διαφορετική από την αντίληψη που έχουν πολλοί για το
«νόμο» στην Αγία Γραφή. Πιστεύουν ότι αυτός απαρτίζεται από κα-
νόνες και διατάξεις που πρέπει να ακολουθήσουμε για να παραμεί-
νουμε στην εύνοια του Θεού.  O νόμος προορίζεται ως διδακτικό
υλικό για το πώς να ζεις τη ζωή με επιτυχία και ασφάλεια στα πλαί-
σια της διαθήκης, όπως ο Θεός ήθελε όταν αρχικά μας δημιούργη-
σε. Τα επόμενα δύο τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες,
αναφέρουν πόσο καλά κατείχε ο λαός του Θεού αυτό το εκπαιδευ-
τικό υλικό ζώντας με αυτό (ιστορικά βιβλία) και τι  θα έπρεπε να
έχουν μάθει από αυτό το εκπαιδευτικό υλικό (μεταγενέστεροι προ-
φήτες). Το υπόλοιπο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης (που ονομάζεται
«γραφές» στα εβραϊκά) είναι γεμάτο από παραδείγματα περισσότε-
ρο ή λιγότερο επιτυχημένων δασκάλων και μαθητών με τις εκπαι-
δευτικές εμπειρίες τους. Παραδείγματα επιτυχούς εκπαίδευσης σε
αυτά τα βιβλία θα μπορούσαν να ήταν η Εσθήρ, η Ρουθ, ο Δανιήλ,
και ο Ιώβ, ενώ ορισμένοι από αυτούς που απέτυχαν θα ήταν οι
τέσσερις φίλοι του Ιώβ. Φυσικά, το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα
υμνολόγιο, όμως έχει τουλάχιστον τρεις διδακτικούς ψαλμούς: τον
Ψαλμό 1/α’, τον Ψαλμό 37/λζ’ και τον Ψαλμό 73/ογ’.
Τα Ευαγγέλια έχουν άφθονη ύλη, ειδικά στις παραβολές του Ιησού,
που προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πολλές από τις επι-
στολές του Παύλου ξεκινούν με μια ισχυρή διακήρυξη του ευαγγελί-
ου, αλλά τελειώνουν με εκπαιδευτική ύλη, πρακτικά μαθήματα για
την καθημερινή ζωή των Χριστιανών. Το βιβλίο της Αποκάλυψης
είναι γεμάτο από διδακτικό υλικό. Για παράδειγμα, η όλη αποκάλυ-
ψη για το μέλλον της εκκλησίας του Χριστού, παρουσιάζεται σε ένα
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βιβλίο  που μόνο  ο Αμνός του Θεού  -  ο  Ιησούς,  ο  Μεγάλος Δι-
δάσκαλος - μπορεί να ανοίξει (Αποκ. 5/ε’1-5).
ΣΚΕΨΗ: Κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν ισχύει για την εποχή μας
όλη η διδακτέα ύλη που είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Μωυ-
σή, και αυτό είναι σωστό. Στο Δευτερονόμιο 17/ιζ’14-20, δίνονται
σαφείς οδηγίες σχετικά με τους βασιλείς και το πώς να γίνει η σω-
στή επιλογή του ατόμου που θα έχει την βασιλική εξουσία. Σήμερα,
φυσικά, δεν διορίζουμε κανέναν βασιλιά στην εκκλησία μας. Πώς
μπορεί να γίνει σωστή εφαρμογή όλων αυτών των διδακτικών μα-
θημάτων της Αγίας Γραφής στην εποχή μας;

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

ΣΟΦΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Οι λέξεις σχολείο, μελέτη, και εκπαίδευση είναι ξεκάθαρα κατανοη-
τές στην εποχή μας, αλλά δεν είναι κοινές στην Αγία Γραφή. Υπάρ-
χει μια λέξη, σοφία, η οποία χρησιμοποιείται πολύ πιο συχνά. Για
παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται σε σοφούς άντρες και
γυναίκες (Β’Σαμ. 14/ιδ’2, Παρ. 16/ις’23).
Διαβάστε Α’Βασ. 4/δ’29-34. Τι μας διδάσκουν τα εδάφια αυτά για
τη σημασία της σοφίας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο βασιλιάς Σολομών, γνωστός για την υψηλή νοημοσύνη του, ως
άνθρωπος της εκπαίδευσης μίλησε για ζωολογία και φυτολογία, και
είπε παροιμίες με μεγάλη σοφία (Α’Βασ. 4/δ’29-34). Τα βιβλία Πα-
ροιμίες και Εκκλησιαστής περιέχουν πολλές σοφές διδασκαλίες για
πολλά θέματα που έχουν αποδοθεί τόσο στον Σολομώντα όσο και
σε άλλους σοφούς διδασκάλους της αρχαιότητας (Παρ. 1/α’1, 25/
κε’1, 30/λ’1, 31/λα’1).
Η σοφία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, μοιάζει πολύ με την σύγ-
χρονη εκπαίδευση. Είναι κάτι που μαθαίνει κανείς από τους γονείς
και  τους  δασκάλους,  ειδικά  όταν  είναι  νέος  (Εκκ.  12/ιβ’1),  αλλά
στην πραγματικότητα αποκτάται  καθ’  όλη τη  διάρκεια της ζωής.
Επιπλέον,  η  σοφία  έχει  μια  πρακτική  πλευρά.  Για  παράδειγμα,
μπορούμε να μάθουμε από τα μυρμήγκια που αποθηκεύουν το κα-
λοκαίρι για να έχουν αρκετή τροφή το χειμώνα (Παρ. 6/ς’6-8).
Ωστόσο, η σοφία εκτός από πρακτική έχει και θεωρητική διάσταση,
γιατί  αρχίζει  με  πίστη  στον  Θεό  και  ακολουθεί  ορισμένες  θεμε-
λιώδεις αρχές (Παρ 1/α’7). Η σοφία μάς βοηθά να ζούμε υπεύθυνα
και προς όφελος των άλλων, και επιπλέον μας προστατεύει από
δυσάρεστες καταστάσεις. Τέλος, όπως και η εκπαίδευση σήμερα, η
σοφία δεν δίνει απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις. Μας επι-
τρέπει όμως να αρκούμαστε στα όσα γνωρίζουμε, καθώς συνεχί-
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ζουμε να ψάχνουμε για αυτό που είναι ακόμη άγνωστο. Και αυτή
είναι μια καλή θέση από την οποία μπορούμε να μάθουμε τον Θεό
και να εμπιστευόμαστε την χάρη Του. Σύμφωνα με τον Ιερεμία 18/
ιη’18, ο ρόλος του σοφού δασκάλου θεωρείται ισότιμος με το ρόλο
του ιερέα και του προφήτη. Και οι τρεις μεταφέρουν μηνύματα από
τον Θεό στον λαό Του, διδάσκοντας τον νόμο, δίνοντας εκπαιδευτι-
κές συμβουλές και εξαγγέλλοντας ειδικά μηνύματα από τον Κύριο.
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε τη σοφία και στη συνέχεια να
τη μεταδώσουμε στους επόμενους; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για
εμάς, ως λαός, να το κάνουμε αυτό;

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Καθώς ο Ιησούς, ο Μεγάλος Διδάσκαλος, προετοιμάζεται να αφή-
σει τους μαθητές Του, αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή μία από τις
σπουδαιότερες αρχές της εκπαίδευσης. Ήταν μαζί τους για τρεισί-
μισι χρόνια, περίπου όσο χρόνο διαθέτουμε στην δευτεροβάθμια ή
στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Κατά την ολοκλήρωση κάθε πε-
ριόδου, ανάλογα με το άτομο, ο σπουδαστής θεωρείται συχνά έτοι-
μος να τα καταφέρει μόνος τους.
Ο Ιησούς όμως γνώριζε καλύτερα και έτσι παρείχε στους ακολού-
θους Του συνεχή εκπαίδευση κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου
Πνεύματος. Αυτός ο δάσκαλος ή ο καθοδηγητής αποκαλείται στην
Αγία Γραφή ως Παρηγορητής ή Παράκλητος και θα δοθεί μόνιμα
στους ακολούθους του Ιησού (Ιωάν. 14/ιδ’16,17). Αυτός προσδιορί-
ζεται ως το Πνεύμα της Αληθείας. Ενώ το Άγιο Πνεύμα δεν χαρα-
κτηρίζεται ως παιδαγωγός, το έργο Του είναι σίγουρα εκπαιδευτικό,
καθώς σχετίζεται με την αναζήτηση και την εύρεση της αλήθειας.
Διαβάστε Α’Κορ. 2/β’1-16. Τι λέει ο Παύλος ότι είναι τόσο σημαντι-
κό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Παύλος ξεκινάει  υπενθυμίζοντας  στην εκκλησία της  Κορίνθου
ότι, όταν πρωτοπήγε σε αυτούς, δεν μίλησε για τίποτε άλλο εκτός
από τον Ιησού Χριστό και τη σταύρωσή Του (Α’Κορ. 2/β’2) - όχι
επιτηδευμένη σοφία, μόνο κήρυγμα του ευαγγελίου. Αλλά αυτό δεν
ήταν το τέλος (Α’Κορ. 2/β’6), διότι όταν οι νέοι Χριστιανοί θα ωρίμα-
ζαν, ο απόστολος θα επέστρεφε για να τους διδάξει τη σοφία του
Θεού, τα πράγματα που απέκρυψε ο Κύριος πριν αρχίσει ο κόσμος
(Α’Κορ. 2/β’7) - ακόμη και τα βαθυστόχαστα πράγματα του Θεού
(Α’Κορ.  2/β’10).  Όλα  θα  μελετηθούν  υπό  την  καθοδήγηση  του
Πνεύματος του Κυρίου, καθώς ενώνεται με το πνεύμα του μαθη-
τευόμενου.
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Πόσο βαθιά θα είναι αυτή η μελέτη και πόση μάθηση θα είναι δια-
θέσιμη σε όσους οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα; Το κεφάλαιο τε-
λειώνει με μια παραπομπή από τον προφήτη Ησαΐα: «Τις εστάθμι-
σε το πνεύμα του Κυρίου, ή έγεινε σύμβουλος αυτού, και εδίδαξεν
αυτόν;» (Ησ. 40/μ’13).  Ο προφήτης που μιλά στους απλούς αν-
θρώπους της εποχής του θα μπορούσε να πει ότι κανείς δεν μπο-
ρεί να το πετύχει αυτό. Αλλά ο Παύλος διορθώνει αυτήν την αντίλη-
ψη συμπεραίνοντας ότι: «ημείς όμως έχομεν νουν Χριστού», που
σημαίνει ότι οι πληρωμένοι με Πνεύμα χριστιανοί έχουν πρόσβαση
ακόμη και στο νου του Θεού, και επομένως σε κάθε μάθηση και κα-
τανόηση (Α’Κορ. 2/β’10-13) που θα χρειάζονταν για να γνωρίσουν
την οδό της δικαιοσύνης.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου                  Δύση ηλίου: 17:09’

Περαιτέρω μελέτη: 
Η μεγάλη Αποστολή του Ευαγγελίου (Ματθ. 28/κη’18-20) έθεσε σε
κίνηση ένα απίστευτο θρησκευτικό κίνημα. Ορισμένοι απόστολοι ή
ιεραπόστολοι πήγαν σε όλο τον κόσμο και συγκέντρωσαν μελετη-
τές, τους έκαναν μαθητές, τους κάλεσαν να πιστέψουν στον Ιησού,
τους βάφτισαν, τους δίδαξαν όλα όσα ο Ιησούς τους παρήγγειλε.
Οι χριστιανοί προσήλυτοι από όλο τον κόσμο, εκπροσωπούν δια-
φορετικούς πολιτισμούς και μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αναδύο-
νται από τα νερά του βαπτίσματος και εισέρχονται στο σχολείο ξε-
κινώντας την εκπαίδευσή τους. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί
έχουν ακόμα πολλά να μάθουν. Ο λόγος για τον οποίο οι Χριστια-
νοί  πάντα  μαθαίνουν δεν  είναι  λόγω πνευματικής  περιέργειας ή
επιθυμίας να διαπρέψουν στη γνώση, αλλά μάλλον γιατί η Χριστια-
νική  ζωή και  η  πίστη  εισχωρεί  σε  κάθε  γωνιά  της  καθημερινής
ζωής. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουν. Λόγω αυτού, οι επιστο-
λές της Καινής Διαθήκης περιέχουν τόσο την διακήρυξη για τον Ιη-
σού (που χαρακτηρίζεται ορισμένες φορές στην Καινή Διαθήκη ως
“κήρυγμα”) όσο και την εκπαίδευση σε όλα τα πράγματα που οι
χριστιανοί έχουν να μάθουν (που μερικές φορές αποκαλείται στην
Καινή Διαθήκη ως “διδαχή”).  Ένα καλό παράδειγμα κηρύγματος
αναφέρεται  στην  Α’Κορ.  2/β’2,  ενώ  η  διδαχή  ξεκινάει  από  την
Α’Κορ. 4/δ’ και συνεχίζεται στην υπόλοιπη επιστολή. Τι πρέπει να
μάθουν  οι  Χριστιανοί;  Εργασία,  ξεκούραση,  κοινωνικά  θέματα,
σχέσεις με την κοινότητα, εκκλησία και λατρεία, οικονομικά θέματα,
φιλανθρωπία, σχέσεις με τις αρχές, παροχή συμβουλών, οικογε-
νειακά θέματα, σχέσεις γάμου και παιδικής ανατροφής, η διατροφή
και η προετοιμασία της, ένδυση, προσωπική και κοινωνική ζωή. Το
να είσαι χριστιανός σημαίνει να μαθαίνεις κάτι για όλα αυτά και για
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ακόμη περισσότερα. Η κατανόησή τους δεν έρχεται από μόνη της.
Πρέπει να γίνει διδαχή.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1.  Πόσο σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό έργο για την αποστολή
της εκκλησίας;
2.  Τι εννοούσε η Ε.  Χουάιτ  όταν έγραψε:  «Ο ουρανός είναι  ένα
σχολείο»; (ΕΚ., σ. 285)
3. Διαβάστε πάλι Α’Κορ. 2/β’1-16. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος για το
τι  μας αποκαλύπτει  ο Θεός μέσω της έμπνευσης.  Σκεφτείτε  τον
ισχυρισμό του ότι οι άρχοντες και η σοφία του κόσμου θα αποτύ-
χουν. Εφόσον μπορούσε να το πει αυτό για τότε, τι συμβαίνει με
κάποια από τη «σοφία» της δικής μας εποχής;
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21 Νοεμβρίου - 27 Νοεμβρίου                              Σάββατο
απόγευμα
  

9.  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ούτε εζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε
αφ’ υμών, ούτε απ’ άλλων, καίτοι δυνάμενοι να δίδωμεν βάρος, ως
απόστολοι του Χριστού▪ αλλ’ εστάθημεν γλυκείς εν τω μέσω υμών▪

καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα▪ ούτως έχοντες ένθερ-
μον  αγάπην προς  εσάς,  ευχαριστούμεθα να  μεταδώσωμεν  ουχί
μόνον το ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή
εστάθητε αγαπητοί εις ημάς» Α’Θεσσαλονικείς 2/β’6–8.

Για την μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 10/ι’30–
37, Ματθ. 5/ε’14–16, Λουκ. 4/δ’18–23, Ιερ. 29/κθ’13, Ματθ. 7/ζ’7,
Α’Θεσ. 2/β’6–8.
 
Από τότε που οι πιστοί πρωτοξεκίνησαν να λατρεύουν τον Θεό σε
συναγωγές, σπίτια, και εκκλησίες, η Αγία Γραφή αποκαλύπτει αν-
θρώπους που, με τη μελέτη στο Λόγο του Θεού και με τη λατρεία
τους, λαχταρούσαν να γνωρίσουν τον Κύριο και να κατανοήσουν
το θέλημά Του. Η Αγία Γραφή δείχνει επίσης επανειλημμένα ότι η
εκκλησία είναι ο τόπος όπου πρέπει να γίνονται σοβαρές και σχετι-
κές συζητήσεις, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αυξηθούν στη
γνώση του Θεού και του θελήματός Του για τη ζωή τους.
Μερικές φορές φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις. Ωστόσο, στην
Αγία Γραφή διαπιστώνουμε συχνά ότι μέσω των ερωτήσεων οι άν-
θρωποι  οδηγούνται  σε μια  σαφέστερη κατανόηση του Θεού.  Με
παρόμοιο  τρόπο,  οι  ιστορίες χρησιμοποιούνται  σε  ολόκληρη την
Αγία Γραφή για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους ανθρώπους
να επανεξετάσουν την αφοσίωσή τους.  Ο Ιησούς ήταν ιδιαίτερα
επικεντρωμένος σε αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης με τους μαθητές
και τους ακολούθους Του.
Εφόσον η εκκλησία είναι  ο τόπος εκπαίδευσης,  πρέπει  να προ-
σφέρει  τον  χώρο  για  πραγματικό  διάλογο.  Δεν  υπάρχει  κακή
ερώτηση. Πρέπει να παρέχουμε στην εκκλησία ένα ασφαλές περι-
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βάλλον για κάθε άνθρωπο, ώστε να αυξάνεται στη χάρη και την κα-
τανόηση του Θεού και του σχεδίου Του για τη ζωή του.
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Κυριακή 22 Νοεμβρίου               
 

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λέγεται ότι ένας ραββίνος παρατηρώντας τους νυσταγμένους νεα-
ρούς άντρες που βρίσκονταν στην τάξη του, τους ρώτησε:  «Πότε
κάποιος ξέρει πότε τελειώνει η νύχτα και ξεκινά η μέρα;» 
Πολλοί από τους σπουδαστές σήκωσαν διστακτικά το χέρι.
«Ραββί», ρώτησε κάποιος, «είναι όταν μπορείς να δεις τη διαφορά
ανάμεσα σε μια συκιά και μια ελιά;»
«Όχι».
Ένας άλλος μαθητής σήκωσε το χέρι του: «Ραββί, είναι όταν μπο-
ρείς να δεις τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόβατο και μια κατσίκα;»
Αφού άκουσε πολλές απαντήσεις, ο ραββίνος αποκρίθηκε στους
μαθητές του: «Κάποιος ξέρει ότι η νύχτα έχει τελειώσει και η μέρα
έχει αρχίσει όταν μπορεί να κοιτάξει σε ένα πρόσωπο που δεν έχει
δει ποτέ πριν και να αναγνωρίσει τον ξένο ως αδελφό ή αδελφή.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ανεξάρτητα από το πόσο φωτεινή είναι η
μέρα, είναι ακόμα νύχτα».
Διαβάστε Λουκά 10/ι’30-37. Τι ήθελε να πει ο Ιησούς με αυτήν την
ιστορία; Τι πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε αληθινής Χριστιανικής
εκπαίδευσης;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, έχουμε ευλογηθεί με άφθο-
νο δογματικό φως και αλήθεια (κατάσταση των νεκρών, Σάββατο,
1844  και  κρίση,  Μεγάλη  Διαμάχη  κ.α.)  που  και  το  μεγαλύτερο
μέρος του Χριστιανικού κόσμου ακόμα δεν καταλαβαίνει. Και όμως,
όσο σημαντικές και αν είναι αυτές οι αλήθειες, ποιο το όφελος αν
δεν είμαστε καλοσυνάτοι με τους ανθρώπους, αν δείχνουμε μερο-
ληπτική στάση εναντίον τους και εάν επιτρέπουμε στις πολιτισμικές
και  κοινωνικές  προκαταλήψεις  του  περιβάλλοντός  μας  να  μας
κάνουν να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως κατώτερους;
Η αληθινή Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να μας κάνει να υπερ-
βούμε αυτές τις ανθρώπινες αδυναμίες και κακοτροπιές και να δού-
με τους άλλους όπως ο Χριστός τους βλέπει, υπάρξεις για τις οποί-
ες πέθανε, υπάρξεις των οποίων οι αμαρτίες Τον οδήγησαν στον
σταυρό, υπάρξεις για τις οποίες πλήρωσε ανυπολόγιστο τίμημα.
Αν σηκώσουμε τον σταυρό μας, όπως θα πρέπει, τότε θα εκτιμή-
σουμε κάθε άνθρωπο και, ιδανικά, θα τον αντιμετωπίσουμε όπως
πραγματικά πρέπει,  σύμφωνα με την αξία  που ο Θεός τού έχει
δώσει. Η Χριστιανική εκπαίδευση οφείλει να περιλαμβάνει αυτήν τη
διδασκαλία, αλλιώς δεν έχει αξία ο χαρακτηρισμός «Χριστιανική».
ΣΚΕΨΗ: Ποιες προκαταλήψεις διδάσκει ο πολιτισμός και η κοινω-
νία μας, είτε διακριτικά είτε ανοιχτά, που ως Χριστιανοί πρέπει να
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ξεπεράσουμε;

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου     

ΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ
Όπου και αν κοιτάξουμε φαίνεται σαν ο πλανήτης μας να στρέφεται
ενάντια στον εαυτό του,  ανταλλάσσοντας το φως με το σκοτάδι.
Ωστόσο,  συναντάμε το  σκοτάδι  πολύ πιο  κοντά σε  εμάς καθώς
αναλογιζόμαστε τη δική μας εμπειρία σε αυτόν τον δύσκολο και
προκλητικό κόσμο. Γιατί και εμείς καταλαβαίνουμε τον τρόμο που
μας φέρνει αυτή η ζωή καθώς παλεύουμε με την ασθένεια, αντιμε-
τωπίζουμε την απώλεια αγαπημένων μας προσώπων, βλέπουμε
οικογένειες να καταλήγουν στο χωρισμό, αγωνιζόμαστε για να κα-
τανοήσουμε πολλά από τα άσχημα πράγματα στην κοινωνία και
τον πολιτισμό μας.
Ωστόσο, μέσα σε αυτό το τοπίο της πτωχευμένης ηθικής και του
πνευματικού σκοταδιού, εν μέσω αυτού του εξωτερικού και εσωτε-
ρικού χάους, ακούμε τα λόγια του Ιησού προς όλους εμάς:
«Σεις είσθε το φως του κόσμου. Πόλις κειμένη επάνω όρους δεν
δύναται να κρυφθή. Ουδέ ανάπτουσι λύχνον, και θέτουσιν αυτόν
υπό τον μόδιον, αλλ’ επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας
τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των αν-
θρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα
σας τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 5/ε’14-16).   Τι μας διδάσκουν
αυτά τα εδάφια σχετικά με το πώς πρέπει να ζούμε και πώς, ως
Χριστιανοί, αυτό που κάνουμε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι
άλλοι βλέπουν τον Θεό;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Καθισμένοι δίπλα από τη θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνη την ημέρα
κάτω από τον καυτό ήλιο, πώς κατανόησε το ακροατήριο του Ιησού
την ομιλία Του; Όσοι άκουσαν τα λόγια Του γνώριζαν τα πάντα για
το φως και το σκοτάδι. Σίγουρα είχαν πολύ σκοτάδι για να φοβη-
θούν. Ζούσαν υπό ρωμαϊκή κατοχή, σε μια στρατιωτικοποιημένη
κοινωνία που, παρά την έλλειψη τηλεφώνων, υπολογιστών και δια-
δικτύου, το σκοτάδι ήταν από πολλές απόψεις τόσο αποτελεσματι-
κό όσο το δικό μας, και κατά κάποιον τρόπο ακόμη πιο τρομακτικό.
Οι Ρωμαίοι ήταν παντού, υπενθυμίζοντας στα πλήθη στην πλαγιά
του λόφου ότι εκείνοι που επέμεναν να δημιουργούν προβλήματα
θα παραδίδονταν στους βασανιστές και  θα είχαν έναν επώδυνο
σταυρικό θάνατο.
Και όμως, εδώ ο Ιησούς τούς καλεί να ζήσουν ως φως. Να δεί-
χνουν έλεος. Να έχουν  καθαρή καρδιά. Να είναι  ειρηνοποιοί.  Η
Χριστιανική εκπαίδευση λοιπόν πρέπει να περιλαμβάνει την διδα-
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σκαλία οι μαθητές μας να είναι φως στον κόσμο, να είναι σε θέση
να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις που θα αποκαλύ-
πτουν  στους  άλλους  την  πραγματικότητα  και  την  καλοσύνη  του
Θεού.
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους μπορούμε να δείξουμε στους άλλους
την πραγματικότητα και την καλοσύνη του Θεού;

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

ΖΩΝΤΑΣ ΩΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Εάν η εκκλησία επιθυμεί σοβαρά να προσφέρει ισχυρή Χριστιανική
εκπαίδευση, είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει με τον Ιησού. Ο
Ιησούς κάλεσε μαθητές. Τους εκπαίδευσε να επιτελέσουν την απο-
στολή προχωρώντας μαζί  τους.  Τους παρείχε  τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στη ζωή των ανθρώπων τους οποίους θα έπρεπε να
φροντίζουν και να αγαπούν. Και καθημερινά ο Ιησούς τούς έθετε
την πρόκληση του οράματός Του για το τι θα μπορούσε να είναι
αυτός ο κόσμος εάν οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν ο ένας προς
τον άλλον ως αδέρφια.
Διαβάστε Λουκ. 4/δ’18-23. Ποιο είναι το μήνυμα του Χριστού σε
όλους μας, ως ακολούθους Του;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Για τρία χρόνια οι μαθητές έβλεπαν τον Ιησού, τον δάσκαλό τους,
να ζει τις αρχές της βασιλείας που είχε αναγγείλει στο πρώτο Του
κήρυγμα στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Η συγχώρεση, το έλεος και η
αγάπη βάδιζαν χέρι-χέρι με τη μοναξιά, την αφοσίωση, και τις κα-
κουχίες. Εάν υπήρχε ένα μάθημα να διδαχθούν, ήταν ότι η μαθη-
τεία δεν είναι κάτι για να το πάρει κανείς στα ελαφρά. Είσαι μαθη-
τής για μία ζωή - όχι μόνο για μια μέρα.
«Οι  εντολές  του  Σωτήρα  στους  μαθητές…  συμπεριλαμβάνουν
όλους  όσους  πιστεύουν  στον  Χριστό  μέχρι  τη  συντέλεια  του
κόσμου… Όλοι όσοι έχουν δεχθεί τη θεία έμπνευση, θεωρούνται
θεματοφύλακες του ευαγγελίου. Όλοι όσοι δέχονται το τρόπο ζωής
του Χριστού, χειροτονούνται για το έργο της σωτηρίας των συναν-
θρώπων τους. Γι’ αυτό το έργο ιδρύθηκε η εκκλησία και όλοι όσοι
δέχονται τις ιερές υποσχέσεις της υπόσχονται με τη σειρά τους να
γίνουν συνεργάτες του Χριστού». Ζ.Χ., σ. 789-790.

Ως μαθητές Του, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο Ιησούς είναι πάντα
στο επίκεντρο τόσο της συναδελφικότητάς μας όσο και της λατρεί-
ας μας. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς είναι Αυτός που επι-
νόησε την μαθητεία. Αν και οι ραββίνοι στις ημέρες Του προσέλ-
κυαν τους ακολούθους τους, ο Ιησούς ήταν Εκείνος που καλούσε
τους άνδρες και τις γυναίκες να Τον ακολουθήσουν. Οι ραββίνοι
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δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν μια κλήση τόσο ριζοσπα-
στική που να υποδηλώνει ότι το να είσαι με τον Ιησού ήταν πιο ση-
μαντικό από όλες τις εντολές τους.
Και, ως μαθητές του Ιησού, δεν πρέπει μόνο να δείχνουμε σεβα-
σμό σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και να εργαζόμαστε για να
προσφέρουμε τον κατάλληλο τόπο όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπο-
ρούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.
Επομένως, όλη η Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει
αυτήν την αίσθηση της αποστολής, του σκοπού, όχι μόνο να κερδί-
ζουμε τα προς το ζην αλλά να κάνουμε στο δικό μας περιβάλλον
αυτό που μας καλεί ο Ιησούς: ακολουθώντας τα βήματά Του να
υπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη και να μοιραζόμαστε μαζί τους τα
καλά νέα του ευαγγελίου.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, που είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχε-
τικότητας, έγραψε: «Το σημαντικό είναι να μη σταματήσεις να προ-
βληματίζεσαι. Η περιέργεια υπάρχει για κάποιον λόγο. Δεν μπορεί
παρά να αισθανθεί δέος αυτός που συλλογίζεται τα μυστήρια της
αιωνιότητας, της ζωής, της θαυμάσιας δομής της πραγματικότητας.
Αρκεί κάθε μέρα να προσπαθείς να κατανοήσεις λίγο από αυτό το
μυστήριο. Ποτέ μην χάσεις μια άγια περιέργεια».
Ζούμε σε έναν κόσμο μυστηρίου, έτσι δεν είναι; Η σύγχρονη επι-
στήμη μάς έχει αποκαλύψει ότι υπάρχει μια απίστευτη πολυπλο-
κότητα σχεδόν σε κάθε επίπεδο ύπαρξης. Και αν αυτό ισχύει για τα
απλά φυσικά πράγματα, πόσο περισσότερο για τα πνευματικά;
Τι διδάσκουν τα ακόλουθα εδάφια για την αναζήτηση της αλήθειας
και την εύρεση απαντήσεων; Ιερ. 29/κθ’13, Ματθ. 7/ζ’7, Πράξ. 17/
ιζ’26,27 · Ψαλμ. 25/κε’5, Ιωάν. 16/ις’13, Ιωάν. 17/ιζ’17.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η Αγία Γραφή είναι  γεμάτη από ιστορίες προβληματισμένων αν-
θρώπων - όπως και εμείς - με ερωτήματα, φόβους, ελπίδες και χα-
ρές - άνθρωποι που με τον τρόπο τους αναζητούν την αλήθεια,
ψάχνοντας απαντήσεις στις πιο δύσκολες ερωτήσεις της ζωής.
«Τα  πάντα  έκαμε  καλά  εν  τω  καιρώ  εκάστου▪ και  τον  κόσμον
υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται
να εξιχνιάση απ’ αρχής μέχρι τέλους το έργον το οποίον ο Θεός
έκαμεν». (Εκκ. 3/γ’11). Τι εννοεί εδώ ο Σολομώντας; Κάποιοι μετα-
φράζουν την εβραϊκή λέξη «olam» ως «αιωνιότητα» και άλλοι ως
«συναίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος». Έτσι λοιπόν,
σύμφωνα με αυτό το εδάφιο,  ο Θεός έχει  τοποθετήσει  στην αν-
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θρώπινη καρδιά και στο νου την ικανότητα αντίληψης του παρελ-
θόντος και του μέλλοντος, της ίδιας της αιωνιότητας. Δηλαδή, ως
ανθρώπινα όντα, μπορούμε να συλλογιστούμε σχετικά με το ποια
είναι «τα μεγάλα ερωτήματα» για τη ζωή και την ύπαρξή μας γενι-
κότερα. Και, φυσικά, στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή παίζει βασικό
ρόλο. Ποιοι είμαστε; Γιατί είμαστε εδώ; Πώς πρέπει να ζούμε; Τι
συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; Γιατί υπάρχουν το κακό και ο πόνος;
Αυτές είναι οι ερωτήσεις που προβληματίζουν τους αναζητητές της
αλήθειας από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας. Τι σπου-
δαίο προνόμιο και ευθύνη έχουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε
αυτούς τους αναζητητές να βρουν κάποιες απαντήσεις τώρα. Εξάλ-
λου ποια είναι η αξία της Χριστιανικής εκπαίδευσης αν δεν μπορεί
να  δώσει  στους  ανθρώπους  τις  απαντήσεις,  όπως  αυτές  φανε-
ρώνονται στον Λόγο του Θεού;
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η Αγία Γραφή έχει τον σημαντικότερο ρόλο στην εύ-
ρεση απαντήσεων στα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής;

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Διαβάστε Α’ Θεσ. 2/β’6-8. Τι λέει ο Παύλος εδώ ότι πρέπει να δεί-
χνουμε στα σχολεία και στις εκκλησίες μας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αντιμέτωποι με την κατάρρευση της κοινότητας στην κοινωνία, ζού-
με σε μια εποχή όπου η Βιβλική κατανόηση της εκκλησίας δεν ήταν
ποτέ  πιο  σημαντική.  Όπως  μας  θυμίζει  το  Ματθαίον  18/ιη’20:
«Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι
εγώ εν τω μέσω αυτών». Το όραμα της Καινής Διαθήκης για την
εκκλησία και  την Χριστιανική κοινότητα πήρε μορφή κυρίως στα
σπίτια  των  πιστών.  Εκεί,  τα  μέλη  συναντιόντουσαν  σε  μικρές
ομάδες, προσευχόντουσαν, υμνούσαν, λάμβαναν μέρος στην Θεία
Κοινωνία, μάθαιναν και μοιράζονταν ο ένας με τον άλλον τα λόγια
του Ιησού. Οι λατρευτικές αυτές ομάδες έγιναν και οι πρώτες εκ-
κλησιαστικές σχολές, καθώς εκεί παρουσιάζονταν στα νέα μέλη η
Αγία Γραφή και ο νέος τρόπος ζωής με τον Ιησού. Τα γραπτά του
Παύλου, όπως το Ρωμ. 12/ιβ’2,  «Και μη συμμορφόνεσθε με τον
αιώνα  τούτον,  αλλά  μεταμορφόνεσθε  διά  της  ανακαινίσεως  του
νοός σας», υποδηλώνουν ότι η εκκλησία πήρε αυτό το έργο της εκ-
παίδευσης πολύ σοβαρά.
Οι πρώτοι πιστοί σύντομα ανακάλυψαν ότι στα πλαίσια της Χρι-
στιανικής κοινότητας το ευαγγέλιο μπορεί να βιωθεί καλύτερα. Εκεί
μπορούμε να υμνούμε περισσότερο, να προσευχόμαστε πιο έντο-
να και να είμαστε πιο φιλόστοργοι και συμπονετικοί. Καθώς ακούμε

84



άλλους να μιλάνε για την καλοσύνη του Θεού, αισθανόμαστε πόσο
καλός υπήρξε ο Κύριος με εμάς. Καθώς ακούμε για τους αγώνες
και τις θλίψεις των άλλων, αισθανόμαστε την επούλωση των πλη-
γών που ο Θεός έφερε στη δική μας ζωή και βιώνουμε μια νέα επι-
θυμία να γίνουμε όργανα της χάρης και της αποκατάστασης που
Εκείνος προσφέρει.
Στο σημερινό κείμενο, ο Παύλος ισχυρίζεται ότι το ευαγγέλιο του
Θεού είναι το παν: η δύναμη του σταυρού, η ανάσταση του Κυρίου,
η υπόσχεση της επιστροφής Του. Ήταν τα καλύτερα νέα σε όλο
τον κόσμο, και ο Παύλος πέρασε τη ζωή του έχοντας την πρόκλη-
ση να μοιραστεί την ιστορία του Ιησού με τους άλλους, δείχνοντας
την μεγαλύτερη δυνατή ακεραιότητα και αφοσίωση.
Παρόλα αυτά, ο Παύλος προτείνει ότι το μήνυμα του ευαγγελίου
μπορεί να κατανοηθεί και να βιωθεί καλύτερα, εάν μοιραζόμαστε τη
ζωή μας ο ένας με τον άλλον. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι
άνθρωποι παρακολουθούν προσεκτικά για να δουν αν μέσα από
τη ζωή μας εκδηλώνεται η χάρη που βρίσκεται στην Αγία Γραφή.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε καλά τη ζωή σας και αναρωτηθείτε: Τι μαρτυρία
δίνω στους γύρω μου;

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου                                 Δύση ηλίου:
17:06’
 
Περαιτέρω μελέτη: 
«Ο Χριστός διέψευσε τις ελπίδες της κοσμικής μεγαλοσύνης. Στην
επί του Όρους Ομιλία Του προσπάθησε να ανασκευάσει αυτό που
είχαν  μάθει  στη  λαθεμένη  διδασκαλία  τους  και  να  δημιουργήσει
στους ακροατές Του την ορθή αντίληψη της βασιλείας Του και του
δικού Του χαρακτήρα.  Αλλά δεν επιτέθηκε  κατευθείαν στα λάθη
του λαού.  Είδε  τη  μιζέρια του κόσμου εξαιτίας της αμαρτίας και
όμως δεν τους περιέγραψε την αθλιότητά τους με μελανά χρώμα-
τα. Τους δίδαξε κάτι ασύγκριτα καλύτερο από αυτό που είχαν γνω-
ρίσει. Χωρίς να αντιμάχεται τις ιδέες τους για τη βασιλεία του Θεού,
τους μίλησε για τους όρους της εισόδου τους σ’ αυτή, αφήνοντάς
τους να συμπεράνουν μόνοι τους τη φύση της. Οι αλήθειες που δί-
δαξε δεν είναι λιγότερο σπουδαίες για μας από ότι ήταν για τα πλή-
θη που Τον ακολουθούσαν. Εμείς δεν έχουμε λιγότερη ανάγκη από
ότι εκείνοι για να διδαχθούμε τις βασικές αρχές της βασιλείας του
Θεού.» Ζ.Χ., σ. 270,271.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1.  Ο  Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον γεννήθηκε στο Εδιμβούργο, στην
Σκωτία, το 1850. Αφηγείται πως μια νύχτα, καθώς η νταντά του τον
ετοίμαζε να κοιμηθεί, γλίστρησε στο παράθυρο και είδε ένα μαγευ-
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τικό θέαμα. Ήταν ένας φανοκόρος, που πήγαινε από τον έναν λαμ-
πτήρα αερίου στον άλλο. Με παιδική χαρά φώναξε τη νταντά του
και  της  είπε:  «Κοίταξε  αυτόν  τον  άνθρωπο!  Ανοίγει  τρύπες  στο
σκοτάδι!» Ποιος είναι ο ρόλος που σας έχει δώσει ο Θεός για να
φέρετε το φως και την αγάπη στην κοινότητά σας; Εάν δεν είστε
βέβαιοι, καλέστε αρκετά μέλη της εκκλησίας και συζητήστε τι μπο-
ρείτε να επιτύχετε μαζί.
2.  Εφόσον η εκκλησία πρέπει να συνεργαστεί με τον Θεό για να
πλησιάσει τον κόσμο, οφείλουμε να ενστερνιστούμε την διδασκαλία
και την διακονία του Ιησού. Η ίδια η πραγματικότητα της ενσάρκω-
σης του Θεού που ήρθε σε εμάς, έζησε στον κόσμο μας, αγωνίστη-
κε, γέλασε και έκλαψε μαζί μας - μας υπενθυμίζει ότι καλούμαστε
να φροντίσουμε τους γύρω μας. Πώς θα το κάνετε αυτό; Πώς μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε τους νέους ανθρώπους στην εκκλησία
σας για να βοηθήσουν σε αυτό το έργο;
3.  Σκεφτείτε  την  ευθύνη  που  έχουμε  εμείς  ως Αντβεντιστές  της
Εβδόμης Ημέρας να διδάξουμε στους άλλους τις θαυμάσιες αλή-
θειες που μας δόθηκαν. Πώς μπορεί, και πρέπει, η τοπική εκκλη-
σία να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διδασκαλία αυτών των αλη-
θειών στους άλλους; Ταυτόχρονα, πώς μπορεί η εκκλησία να είναι
ένα ασφαλές μέρος συζήτησης για αυτές τις αλήθειες με εκείνους
που θέτουν δύσκολες ερωτήσεις; Τι μπορείτε να κάνετε για να δη-
μιουργήσετε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αντιμετωπι-
στούν σοβαρά ερωτήματα;
4.  Συζητήστε  για τις πολιτισμικές προκαταλήψεις  που υπάρχουν
στην κοινωνία που ζείτε. Πώς μπορεί η εκκλησία σας να διδάξει άλ-
λους να μην επηρεάζονται από αυτές τις προκαταλήψεις, αλλά να
ακολουθούν τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής;
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28 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου                     Σάββατο απόγευμα
 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:  «Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού,
και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού» Ψαλμοί
19/ιθ’1.
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ρωμ. 1/α’18–21,
Ψαλ. 19/ιθ’1–6, 96/ϟς’9, Γέν. 3/γ’6, Α’Τιμ. 6/ς’, Παρ.1/α’, Ιώβ 38/λη’.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει αυτό που ονομάζεται «τέχνες και επι-
στήμες».  Τι  σημαίνει  όμως  όταν  μαθαίνουμε  ή  διδάσκουμε  τις
τέχνες και  τις  επιστήμες από την Βιβλική πλευρά; Μήπως απλά
παρουσιάζουμε συγκεκριμένα εδάφια της Αγίας Γραφής που σχετί-
ζονται, για παράδειγμα, με ένα συγκεκριμένο κλάδο της σύγχρονης
ιατρικής ή της ιστορίας της τέχνης; Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε
να συσχετίσουμε τα πρακτικά μαθήματά μας με την καταπληκτική
δύναμη του Θεού στη δημιουργία του πολύπλοκου μας κόσμου.
Αλλά μια  απλή ενσωμάτωση της  Αγίας  Γραφής σε  ένα  μάθημα
ενός διδακτικού βιβλίου είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της αληθινής
εκπαίδευσης - της εκπαίδευσης που είναι σωτήρια και λυτρωτική.
Για να λειτουργήσει πραγματικά μια τέτοια εκπαίδευση, χρειαζόμα-
στε τον Λόγο του Θεού να ενημερώνει τη διδασκαλία κάθε κλάδου,
από τις κλασικές σπουδές μέχρι την μοριακή βιολογία. Χωρίς την
Αγία Γραφή, μπορεί να χάσουμε από τα μάτια μας την απεραντο-
σύνη του Θεού, την κυριαρχία Του ως Δημιουργού και Συντηρητή
του κόσμου μας. Μαθαίνοντας να βλέπουμε όπως ο Θεός βλέπει
τη δημιουργία Του, ως οργανική και γεμάτη σκοπό, πλησιάζουμε
στην κατανόηση του πώς μπορούν και πρέπει να διδάσκονται ορι-
σμένοι κλάδοι.
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένες αρχές που σχετίζο-
νται με το πώς μπορούμε να διδάξουμε τις τέχνες και τις επιστήμες
από την Χριστιανική οπτική και κοσμοθεωρία.
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Κυριακή 29 Νοεμβρίου
 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΝΟ
Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία του ζωντανού Θεού σε όλη τη δη-
μιουργία Του. Αυτή η δήλωση έχει επαναληφθεί τόσο συχνά που
έχει γίνει κλισέ. Καθώς εξετάζουμε, για παράδειγμα, την καρδιά του
Θεού όταν δημιούργησε αυτόν τον κόσμο τον οποίο οι άνθρωποι
καταστρέφουν και φθείρουν, μπορούμε να προσεγγίσουμε τον κα-
λύτερο τρόπο διδασκαλίας για τις τέχνες και τις επιστήμες. 
Πάρτε, για παράδειγμα, την περίοδο της ανθρώπινης κύησης. Η
βιολογία μας λέει ότι μια νέα, νοήμων ανθρώπινη ζωή αναδύεται
από ένα  γονιμοποιημένο  ωάριο  και  μεγαλώνει  σε  πλήρη κύηση
μετά από εννέα μήνες. Τα ίχνη ενός στοργικού Δημιουργού βρίσκο-
νται σε όλο αυτόν τον κύκλο. Η τρυφερότητα του Θεού μπορεί να
φανεί στη θέση που αναπτύσσεται το έμβρυο: ακριβώς κάτω από
τον σταθερό παλμό της καρδιάς μιας μητέρας. Καθώς το έμβρυο
αναπτύσσεται, μεγαλώνει και η κοιλιά της μητέρας, ακριβώς μπρο-
στά της. Η μέλλουσα μητέρα γνωρίζει πάντα το παιδί της, ακριβώς
όπως ο ουράνιος Πατέρας μας γνωρίζει πάντα τα παιδιά Του.
Διαβάστε Ρωμ. 1/α’18-21, Ψαλμ. 19/ιθ’1-6, και Νεεμ. 9/θ’6. Τι μας
λένε τα εδάφια αυτά για το έργο του Θεού ως Δημιουργού μας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ακόμη και  μετά  από 6.000  χρόνια  αμαρτίας και  χιλιάδες  χρόνια
μετά την παγκόσμια καταστροφή από  τον κατακλυσμό, υπάρχουν
εντυπωσιακά ισχυρές ενδείξεις όχι μόνο για τον Θεό ως Δημιουργό
μας, αλλά και για την δύναμη, την αγάπη και την καλοσύνη αυτού
του Δημιουργού Θεού. Είναι πράγματι τόσο ισχυρές οι αποδείξεις
που ο Παύλος στη Ρωμαίους 1/α’18-21 λέει ότι εκείνοι που απορρί-
πτουν τον Θεό  θα είναι  «αναπολόγητοι»  την  ημέρα της κρίσης,
επειδή μπορούν να μάθουν αρκετά για Αυτόν μέσω της δημιουργί-
ας Του. Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούν να επικαλεστούν ως δι-
καιολογία την άγνοια!
Ειδικά  σε  μια  εποχή  όπου  πολλοί  άνθρωποι  λατρεύουν  τη  δη-
μιουργία και  όχι  τον Δημιουργό, πόσο ζωτικής σημασίας είναι  η
Χριστιανική εκπαίδευση στις τέχνες και τις επιστήμες να βασίζεται
πάντα στο ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ο Συντηρητής όλων
όσων υπάρχουν! Οποιεσδήποτε ιδεολογίες και υποθέσεις που αρ-
νούνται ή αποκλείουν τον Θεό, το μόνο που μπορούν είναι να οδη-
γήσουν  σε  λανθασμένα  συμπεράσματα.  Η  κοσμική  εκπαίδευση
στηρίζεται στην εικασία ότι δεν υπάρχει Θεός. Η Χριστιανική εκπαί-
δευση δεν πρέπει να πέσει σε αυτήν την παγίδα, ούτε να λειτουρ-
γήσει διακριτικά πάνω στις αρχές που βασίζονται στην εικασία ότι
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δεν υπάρχει Θεός. Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι άνθρωποι είναι σίγουρο
ότι θα καταλήξουν σε λάθος.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την απίστευτη ομορφιά του κόσμου μας, ακόμα
και μετά την αμαρτία. Πώς μπορούμε να αντλούμε ελπίδα και πα-
ρηγοριά από τη δημιουργία, ειδικά σε περιόδους προσωπικών δο-
κιμασιών και θλίψεων;
 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
 

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ
Στον Ψαλμό 96/ϟς’9 διαβάζουμε: «Προσκυνήσατε τον Κύριον εν τω
μεγαλοπρεπεί αγιαστηρίω αυτού, φοβείσθε από προσώπου αυτού,
πάσα η γη». Πώς καταλαβαίνουμε αυτή την έννοια, «εν τω μεγαλο-
πρεπεί ασγιαστηρίω αυτού»; Τι θα σήμαινε αυτό σε έναν Χριστιανό
και πώς πρέπει να επηρεάσει τη διδασκαλία μας για την τέχνη και
την ομορφιά που συχνά συνδέεται με αυτήν;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αν και λέγεται ότι «η ομορφιά είναι στο μάτι του θεατή», δεν πρέπει
να ξεχνάμε Ποιος δημιούργησε το μάτι (δείτε Παρ. 20/κ’12). Πρέπει
να είμαστε  προσεκτικοί  στο να μη λατρεύσουμε  την  ίδια  τη  δη-
μιουργία (δείτε χθεσινή μελέτη), όμως από το κάλλος της μπορού-
με να μάθουμε για τον Θεό και την αγάπη Του για την ομορφιά. Αν
ο έκπτωτος κόσμος μας φαίνεται ακόμα τόσο ωραίος, ποιος μπορεί
να φανταστεί πώς μπορεί να ήταν πριν από την πτώση; Και αυτό
μας διδάσκει ότι πράγματι ο Θεός είναι ο Δημιουργός της ομορ-
φιάς.
Η μελέτη των τεχνών και των επιστημών πρέπει να μας ελκύσει
πιο κοντά στον χαρακτήρα και στην καρδιά του Θεού. Επειδή είμα-
στε μέρος των δικών Του έργων τέχνης και επιστημονικών φαινο-
μένων, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τη δική μας ταυ-
τότητα στον Χριστό.
«Ο Θεός επιθυμεί τα παιδιά Του να εκτιμούν τα έργα Του και να
χαίρονται την απλή, γαλήνια ομορφιά που κοσμεί την επίγεια κατοι-
κία τους. Αυτός αγαπάει την ομορφιά και πάνω από κάθε εξωτερι-
κό  θέλγητρο,  εκτιμάει  την  ομορφιά  του  χαρακτήρα.  Επιθυμεί  να
καλλιεργούμε  την  αγνότητα  και  την  απλότητα,  τις  σεμνές  αυτές
χάρες των λουλουδιών.» Β.Χ., σ. 110.

Διαβάστε Γέν. 3/γ’6. Πώς η ομορφιά από μόνη της δεν είναι απα-
ραιτήτως καλή ή άγια; Δείτε επίσης Παρ. 6/ς’25, 31/λα’30.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Έχουμε έναν εχθρό που όλα όσα έκανε ο Θεός τα διαστρεβλώνει
και τα  εκμεταλλεύεται. Δεν πρέπει λοιπόν να προκαλεί έκπληξη το
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γεγονός ότι  η ομορφιά και  οι  έννοιες της ομορφιάς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και εναντίον μας. Έτσι, ειδικά στις τέχνες, η Χρι-
στιανική  εκπαίδευση  που  καθοδηγείται  από  την  Αγία  Γραφή,
πρέπει να μας βοηθήσει να είμαστε προσεκτικοί στην κατανόηση
ότι όλα όσα είναι όμορφα δεν είναι απαραίτητα καλά ή άγια.
ΣΚΕΨΗ:  Ποια μερικά  «όμορφα» πράγματα δεν είναι  απαραίτητα
άγια και καλά; Ή, ποια είναι τα όμορφα πράγματα που μπορούν να
γίνουν μη άγια και κακά, ανάλογα με τις περιστάσεις; Ποιο πρότυ-
πο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε αυτές τις διακρίσεις;

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου
 

ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος μας προωθεί περισσότερο το κομμάτι της
τέχνης και της φιλοσοφίας που δεν τιμά τον Θεό. Πολλοί θα υπο-
στήριζαν ότι οι πιστοί θα έπρεπε να απέχουν από αυτό. Οι Χριστια-
νοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας πρέπει να εξετάσουν προ-
σεκτικά τη δική τους θέση ως προς την συμμετοχή τους σε συγκε-
κριμένες βιομηχανίες (θεάματος, μουσικής, τέχνης κτλ), την υπο-
στήριξη και την χρήση ορισμένων μέσων ενημέρωσης.
Στην A’ Τιμοθέου 6/ς’, δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τις ασχο-
λίες που πρέπει να αποφύγουμε,  αλλά μας δίνονται και  αρκετές
εξηγήσεις. Στα εδάφια 9 και 10, ποιες είναι οι δραστηριότητες για
τις οποίες προειδοποιεί ο Παύλος;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Διαβάστε το υπόλοιπο Α’ Τιμοθέου 6/ς’. Ποιες είναι οι κύριες ασχο-
λίες που εγκρίνει ο Παύλος;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Προσέξτε  στην  Α’  Τιμοθέου  6/ς’20  πώς προειδοποιεί  ο  Παύλος
ενάντια στις  «αντιλογίες της ψευδωνύμου γνώσεως». Αν και  ερ-
γάζεται από διαφορετικό πλαίσιο,  η αρχή εξακολουθεί  να ισχύει.
Δηλαδή,  σκεφτείτε  όλες  τις  πληροφορίες,  όλες  τις  διδασκαλίες,
όλες  τις  πεποιθήσεις,  όχι  μόνο  τώρα,  αλλά  και  σε  όλη  την  αν-
θρώπινη  ιστορία,  που  ήταν  τελείως  λανθασμένες.  Οι  άνθρωποι
μπορούν πράγματι να γίνουν ειδήμονες στο λάθος.
Για σχεδόν 2.000 χρόνια, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου, οι
ειδήμονες, πίστευαν ότι η γη έμενε ακίνητη στο κέντρο του σύμπα-
ντος, ενώ όλα τα αστέρια και οι πλανήτες ήταν σε κυκλική τροχιά
γύρω από αυτήν. Κάποια πολύπλοκα μαθηματικά και επιστημονικά
στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν αυτήν την πίστη, αν
και αποδείχτηκε ότι ήταν εσφαλμένη σχεδόν σε κάθε περίπτωση.
Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ει-
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δήμονες στο λάθος, και ότι αυτή η διδασκαλία σίγουρα ήταν «ψευ-
δωνύμου γνώσεως».
ΣΚΕΨΗ: Η επιστήμη της βιολογίας σήμερα, για παράδειγμα, βασί-
ζεται στην εικασία ότι η ζωή ξεκίνησε τυχαία πριν από δισεκατομ-
μύρια χρόνια, χωρίς Θεό και χωρίς σκοπό. Ταυτόχρονα, δημιουρ-
γήθηκε μια απίστευτη και περίπλοκη επιστημονική βιβλιογραφία με
βάση αυτήν τη διδασκαλία. Ποια διδάγματα μπορούμε να πάρουμε
για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι ειδήμονες στο λάθος;
Πώς θα έπρεπε αυτή η συνειδητοποίηση να επηρεάσει  την Χρι-
στιανική εκπαίδευση, γενικότερα, και τη διδασκαλία της επιστήμης,
ειδικότερα; 

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου
 

ΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ
Διαβάστε Παροιμίες 1/α’. Τι μας διδάσκει το κεφάλαιο αυτό σχετικά
με το πώς πρέπει να είναι η πραγματική Χριστιανική εκπαίδευση;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Η Αγία Γραφή κάνει συχνά σύγκριση μεταξύ ανοησίας και σοφίας.
Το βιβλίο των Παροιμιών πολύ σωστά μας υπενθυμίζει τους κινδύ-
νους που απορρέουν από την ανόητη συμπεριφορά και από την
συναναστροφή με ανόητους.  Η διάκριση είναι  ξεκάθαρη: ο Θεός
επιθυμεί να αναζητήσει ο λαός Του τη σοφία, να την εκτιμήσει και
να είναι γεμάτος από αυτήν.
Οι σπουδαστές των τεχνών και των επιστημών χρησιμοποιούν τα
ταλέντα τους για να αποκτήσουν γνώσεις και να επιτύχουν αριστεία
στις σπουδές τους.  Οι καθηγητές αυτών των κλάδων κάνουν το
ίδιο. Μπορούμε να είμαστε ικανοί για  καλλιτεχνικές επιτυχίες και
επιστημονικές ανακαλύψεις, λόγω γνώσης και ταλέντου.
Ακόμα και  από τη  Χριστιανική  πλευρά,  πόσο σημαντική  είναι  η
γνώση των τεχνών και  των επιστημών,  αν δεν περιλαμβάνει  τη
γνώση για τη διάκριση μεταξύ σωστού και λάθους, καλού και κα-
κού, αλήθειας και πλάνης; Διαβάζοντας, για παράδειγμα, κάποιος
τις βιογραφίες ορισμένων ατόμων που θεωρούνται οι μεγαλύτεροι
καλλιτέχνες του κόσμου, βλέπει ότι η υπέροχη ικανότητα και το τα-
λέντο δεν ισοδυναμεί με μια ηθική ή έντιμη ζωή. Θα μπορούσαμε
επίσης  να υποστηρίξουμε ότι  οι  σπουδαίοι  επιστήμονες  της  δη-
μιουργίας βιολογικών ή χημικών όπλων μαζικής καταστροφής μπο-
ρεί να είναι πολύ μορφωμένοι, ιδιαίτερα προικισμένοι, αλλά ποιοι
είναι οι καρποί του έργου τους; Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,
η γνώση από μόνη της δεν είναι απαραίτητα κάτι καλό.
Διαβάστε Παρ. 1/α’7. Ποιο είναι το κλειδί της αληθινής Χριστιανικής
εκπαίδευσης;
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ΣΚΕΨΗ: Ένας επιστήμονας με βραβείο Νόμπελ, αθεϊστής, άνθρω-
πος που μελετά το σύμπαν και τις φυσικές δυνάμεις πίσω αυτό,
έγραψε:  «Όσο περισσότερο το σύμπαν φαίνεται κατανοητό, τόσο
περισσότερο φαίνεται και ανούσιο». Τι μας λέει αυτό για το πώς η
γνώση, από μόνη της, μπορεί όχι μόνο να μην έχει νόημα αλλά,
ακόμη χειρότερα, να οδηγήσει σε σφάλμα;

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΙΩΒ
Διαβάστε Ιώβ 38/λη’. Τι μας διδάσκει για τον Θεό, όχι μόνο ως Δη-
μιουργό, αλλά και ως Συντηρητή της κάθε ζωής; Πώς θα έπρεπε
αυτή η σημαντική αλήθεια να επηρεάσει την αντίληψή μας για τις
τέχνες και τις επιστήμες;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
«Πολλοί διδάσκουν ότι η ύλη περιέχει ζωτική δύναμη, ότι ορισμένες
ιδιότητες μεταδίδονται στην ύλη, η οποία αρχίζει τότε να δρα ελεύ-
θερα με την ίδια την εσωτερική ενέργεια. Επίσης, οι διάφορες λει-
τουργίες  της  φύσης  εκτελούνται  σύμφωνα  με  καθιερωμένους
νόμους στους  οποίους  ούτε  ο  ίδιος  ο  Θεός  μπορεί  να  επέμβει.
Αυτή δεν είναι πραγματική επιστήμη και δεν υποστηρίζεται από το
λόγο του Θεού. Η φύση είναι υπηρέτης του Δημιουργού της... Η
φύση μαρτυρεί την ύπαρξη μιας διάνοιας, την παρουσία μιας ενερ-
γής δράσης η οποια εργάζεται μέσα από τους νόμους της. Η φύση
παρουσιάζει την ασταμάτητη εργασία του Πατέρα και του Υιού. Ο
Χριστός λέει:  “Ο Πατήρ Μου εργάζεται ως τώρα, και Εγώ εργάζο-
μαι” (Ιωάν. 5/ε’17)» Π.Π., σ. 27.

Δυστυχώς, όπως δηλώθηκε προηγουμένως, πολύ μεγάλο μέρος
της επιστήμης βασίζεται σε αθεϊστικές, υλιστικές υποθέσεις. Αυτό
σημαίνει  ότι  ένας  επιστήμονας  θα  μπορούσε  να  κοιτάξει  κάτι
απόλυτης ομορφιάς ή απόλυτης πολυπλοκότητας,  ή επίσης κάτι
που συνδυάζει  την ομορφιά με την πολυπλοκότητα,  και  παρόλα
αυτά να ισχυριστεί ότι προέκυψε τυχαία, χωρίς να υπάρχει προμε-
λέτη ή πρόθεση πίσω από αυτό.
Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο ισχυρισμός της επιστήμης. Η
ζωή στη γη, με όλη της την ομορφιά και την πολυπλοκότητά της -
από τις πεταλούδες έως τους ανθρώπους - δεν είναι τίποτε άλλο
από το αποτέλεσμα χημικών ουσιών που, τυχαία, πριν από δισε-
κατομμύρια χρόνια σχηματίστηκαν σε απλή μορφή ζωής, μεταλ-
λάχθηκαν  και  εξελίχθηκαν  σε  όλα όσα  ζουν,  κινούνται  και  ανα-
πνέουν σήμερα.
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Η επιστήμη υποστηρίζει  ότι η ίδια η ιδέα ενός υπερφυσικού Δη-
μιουργού είναι  «μη επιστημονική», αφού δεν μπορεί να εξεταστεί
επιστημονικά, και έτσι είναι μια ιδέα που η επιστήμη δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει. Αυτό δεν είναι κάτι που διδάσκει η ίδια η επιστήμη
(στην πραγματικότητα, η επιστήμη φαίνεται να διδάσκει το αντίθε-
το: όλη η ομορφιά και η πολυπλοκότητα του κόσμου πράγματι δεί-
χνουν έναν Δημιουργό), αλλά αντιθέτως μια φιλοσοφική θέση που
επιβάλλεται  από  τους  ίδιους  τους  επιστήμονες.  Το  πρόβλημα,
ωστόσο, είναι ότι η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός όχι μόνο δη-
μιούργησε τα πάντα, αλλά και ότι συντηρεί τα πάντα. Αυτό σημαίνει
ότι κάθε αληθινή Χριστιανική εκπαίδευση στην επιστήμη θα πρέπει
να εργάζεται με ριζικά διαφορετικές αξιώσεις από εκείνες που έχει
η επιστήμη γενικότερα. Αναπόφευκτα, θα υπάρξουν συγκρούσεις,
ειδικά όταν πρόκειται για την προέλευση.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου                               Δύση ηλίου: 17:05’
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους η επιστήμη, η οποία έχει κα-
ταφέρει τόσα πολλά πράγματα σωστά, έχει τόσο λανθασμένη άπο-
ψη για την προέλευση. Πρώτον, η επιστήμη, που μελετά τον φυσι-
κό  κόσμο,  πρέπει  να  αναζητά  απαντήσεις  μόνο  στον  φυσικό
κόσμο.  Δεύτερον,  η  επιστήμη  υποθέτει  ότι  οι  νόμοι  της  φύσης
πρέπει να παραμείνουν σταθεροί. Ωστόσο, και οι δύο αρχές είναι
λανθασμένες  όσον αφορά  την  προέλευση.  Πάρτε  το  πρώτο,  το
οποίο απαιτεί φυσικά αίτια για φυσικά γεγονότα. Αυτό είναι καλό
για τον εντοπισμό των τυφώνων, αλλά είναι χειρότερο από άχρη-
στο για την προέλευση που ξεκινάει με το  «Εν αρχή εποίησεν ο
Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γεν. 1/α’1). Τι μπορεί η επιστήμη,
η οποία αρνείται το υπερφυσικό στην προέλευση, να μας διδάξει
για την προέλευσή μας που ήταν απόλυτα υπερφυσική;
Και η σταθερότητα της φύσης; Αυτό φαίνεται να έχει νόημα, εκτός
από την προς Ρωμαίους 5/ε’12 -  «Διά τούτο καθώς δι’  ενός αν-
θρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και διά της αμαρτίας ο
θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επει-
δή πάντες ήμαρτον» - προϋποθέτει ένα περιβάλλον ασυνεχές και
ποιοτικά  διαφορετικό  από  ό,τι  αντιμετωπίζει  τώρα  η  επιστήμη.
Ένας κόσμος στον οποίο δεν υπήρξε θάνατος είναι ριζικά διαφορε-
τικός  από οτιδήποτε  μπορούμε  να  μελετήσουμε  σήμερα,  και  αν
υποθέσουμε ότι ήταν πολύ παρόμοιος, θα οδηγηθούμε σε λάθος
συμπεράσματα.  Συνεπώς,  η  επιστήμη καταλήγει  σε  λανθασμένα
συμπεράσματα για την προέλευση, επειδή αρνείται  δύο κρίσιμες
πτυχές της δημιουργίας: την υπερφυσική δύναμη πίσω από αυτήν
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και την φυσική ασυνέχεια μεταξύ της αρχικής δημιουργίας και του
τωρινού κόσμου.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1.  Συζητήστε για το θέμα της ομορφιάς. Τι είναι η ομορφιά; Πώς
την ορίζουμε; Πώς μπορεί ένας Χριστιανός να ορίσει και να κατα-
νοήσει την ομορφιά διαφορετικά από έναν μη χριστιανό;
2. Ο Χριστός θα μπορούσε να έρθει στη γη ως ένας λαμπρός επι-
στήμονας και να αποζημιωθεί πλουσιοπάροχα για την πρωτοπο-
ριακή Του έρευνα. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει τεράστια φήμη
ως μουσικός καλλιτέχνης.  Αντ'  αυτού,  ήρθε και  εκπαιδεύτηκε ως
ταπεινός τεχνίτης. Αν και ήταν παρών στη Δημιουργία, εκπαιδεύτη-
κε σαν ένας απλός άνθρωπος και εκπλήρωσε με υπακοή τα καθή-
κοντά Του. Πόση ενθάρρυνση μας προσφέρει αυτό, σε οποιοδήπο-
τε σημείο  κι  αν είμαστε  στην εκπαιδευτική ή επαγγελματική μας
διαδρομή;
3. Αν και δεν καλείται κάθε χριστιανός να διδάσκει στα σχολεία, οι
χριστιανοί  μπορούν  να  διδάσκουν  τους  άλλους  με  λόγια  και
πράξεις, είτε το κάνουν σκόπιμα είτε όχι. Για αυτόν το λόγο, ποιες
συνήθειες πρέπει να καλλιεργήσει ο Χριστιανός, τόσο ως μαθητής
του Χριστού όσο και ως δάσκαλος του κόσμου;
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5 Δεκεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου                          Σάββατο απόγευ-
μα
  

11. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερε-
οί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου,
γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω» Α’ Κοριν-
θίους 15/ιε’58.

Για  τη  μελέτη  αυτής  της  εβδομάδας,  διαβάστε:  Γέν.  3/γ’19,
Δευτ. 16/ις’15, Έξ. 25/κε’10–30/λ’38, Γαλ. 5/ε’22–26, Εκλ. 9/θ’10,
Α’ Κορ. 10/ι’31.
 
Η εργασία είναι στο σχέδιο του Θεού. Στον ιδανικό κόσμο πριν από
την αμαρτία, ο Θεός ανέθεσε στον Αδάμ και την Εύα την ευθύνη να
φροντίζουν  τον  κήπο  (Γέν.  2/β’15).  Όπως  ο  Δημιουργός  τους,
έπρεπε και εκείνοι που πλάστηκαν κατά την εικόνα Του, να απα-
σχολούνται με δημιουργική εργασία και υπηρεσία αγάπης. Δηλαδή,
ακόμη και σε έναν μη έκπτωτο κόσμο, έναν κόσμο χωρίς αμαρτία,
θάνατο, και πόνο, η ανθρωπότητα έπρεπε να εργάζεται.
Στην ενδιάμεση χρονική περίοδο, μετά την πτώση και πριν τον ερ-
χομό του Ιησού, βλέπουμε την εργασία ως μία από τις ευλογίες του
Θεού. Στο λαό Ισραήλ, κάθε παιδί μάθαινε μία τέχνη. Στην πραγμα-
τικότητα, έλεγαν ότι ένας πατέρας που δεν δίδασκε στο γιο του μία
τέχνη ανέτρεφε έναν εγκληματία. Ακόμη και ο ίδιος ο Ιησούς, ο Υιός
του Θεού, πέρασε πολλά χρόνια κάνοντας το θέλημα του Πατέρα
Του εργαζόμενος ως ειδικευμένος τεχνίτης,  και  ίσως προμήθευε
στους ανθρώπους της Ναζαρέτ απαραίτητα έπιπλα και αγροτικά
εργαλεία (Μάρκ. 6/ς’3). Και αυτό ήταν μέρος της εκπαίδευσης που
τον προετοίμαζε για τη διακονία Του. Ο απόστολος Παύλος έκανε
το έργο του Κυρίου εξίσου όταν εργάστηκε με τον Ακύλα και την
Πρίσκιλλα για ενάμιση χρόνο ως σκηνοποιός, και όταν τα Σάββατα
κήρυττε στη συναγωγή (Πράξ. 18/ιη’ 1-4, Β’ Θεσ. 3/γ’ 8-2). Αυτήν
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την εβδομάδα θα εξετάσουμε το ζήτημα της εργασίας και τον ρόλο
της στην Χριστιανική εκπαίδευση.
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Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
 

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Εγνώρισα ότι δεν είναι άλλο καλόν δι’ αυτούς, ειμή να ευφραίνηταί
τις, και να κάμνη καλόν, εν τη ζωή αυτού. Και έτι το να τρώγη πας
άνθρωπος, και να πίνη, και να απολαμβάνη καλόν εκ παντός του
μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού» (Εκκ. 3/γ’12,13).
«Εργασία» - Μια λέξη με πολλές πιθανές σημασίες. Αναγκαστικά,
εργαζόμαστε για να αγοράζουμε τρόφιμα, να πληρώνουμε τους λο-
γαριασμούς και να αποταμιεύουμε για τους δύσκολους καιρούς. Η
απώλεια  εργασίας  είναι  συχνά  χειρότερη  από την  αντιμετώπιση
μιας δυσάρεστης κατάστασης στην εργασία.
Η δουλειά μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου. Η
εργασία είναι ένας κοινός τρόπος για να απαντήσετε στην ερώτηση
«Τι κάνεις;» ή ακόμα και «Με τι ασχολείσαι;» Οι περισσότεροι συ-
νταξιούχοι  συνεχίζουν  όσο μπορούν να εργάζονται  με  μειωμένο
ωράριο, είτε έμμισθοι είτε ως εθελοντές. Μια δουλειά προσφέρει κί-
νητρο για να σηκωθεί κανείς το πρωί. Δώστε σε έναν έφηβο δου-
λειά,  και  θα υπάρχει  ένας λιγότερος υποψήφιος για  παραβατική
συμπεριφορά.
Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 19. Ποιο είναι το πλαίσιο εδώ και τι λέει, τουλάχι-
στον σε μερικούς, για μια άλλη πλευρά της εργασίας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ξαφνικά η εργασία που δόθηκε στον κήπο της Εδέμ άλλαξε μετά
την πτώση στην αμαρτία. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά σε μία
άλλη διάσταση της εργασίας. Για μερικούς, η δουλειά είναι μόνο μία
καθημερινή αγγαρεία που θα τελειώσει με τον θάνατο. Απεχθάνο-
νται την εργασία τους και, ενώ εξακολουθούν να έχουν την υγεία
τους, ανυπομονούν να συνταξιοδοτηθούν. Για άλλους, η εργασία
μπορεί να πάρει ακόμη και τον έλεγχο της ζωής τους, να γίνει το
κέντρο της ύπαρξής τους, και να διαμορφώσει ακόμη και την προ-
σωπική τους ταυτότητα. Μακριά από την εργασία τους, αυτοί οι άν-
θρωποι αισθάνονται κατάθλιψη ή αποπροσανατολισμό, αβεβαιότη-
τα για το τι πρέπει να κάνουν ή πού να στραφούν. Κατά τη συντα-
ξιοδότησή τους, ενδέχεται να εξασθενήσουν σωματικά και ψυχολο-
γικά, και συχνά πεθαίνουν πρόωρα.
Οι Χριστιανοί πρέπει να μάθουν πώς να εργάζονται με τον τρόπο
του Θεού. Η εργασία είναι κάτι περισσότερο από μια ανάγκη για οι-
κονομική ενίσχυση. Ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από ένας
εργαζόμενος. Όπως σωστά έχει γίνει αντιληπτό, η ζωή του ατόμου
είναι μια οδός υπηρεσίας, μια έκφραση της σχέσης με τον Κύριο.
Είναι καθήκον του δασκάλου να βοηθήσει τους μαθητές να βρουν
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τη δουλειά κατά την οποία οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα που
τους δόθηκαν από τον Θεό να αγγίζουν τις ανάγκες του κόσμου.
ΣΚΕΨΗ: Με τι ασχολείσαι; Τι κάνεις με τη ζωή σου και πώς μπο-
ρείς να δοξάσεις καλύτερα τον Κύριο μέσα από αυτό που κάνεις;

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Το επάγγελμα ή η εργασία έχει να κάνει με τις δραστηριότητες της
ζωής. Ακόμη και εκείνοι που κάνουν διανοητική εργασία, καταλή-
γουν ως ένα βαθμό να κάνουν και σωματική, ακόμα κι αν αυτό ση-
μαίνει απλώς να πιέζουν τα πλήκτρα του υπολογιστή.
Τι μας διδάσκουν τα ακόλουθα εδάφια σχετικά με τα «χέρια» που
χρησιμοποιούνται ως σύμβολο εργασίας;
Δευτ.  16/ις’15
……………………………………………………………..
Εκκλ. 9/θ’10 ………………………………………………………………
Παρ.  21/κα’25
…………………………………………………………….
Ιερ.  1/α’16
…………………………………………………………………
Ο Θεός μας έχει δώσει την εργασία, ώστε να βρούμε την πληρότη-
τα και τη χαρά (δείτε Παρ. 10/ι’ 4, 12/ιβ’ 14). Στην ψυχολογία, η
«αυτο-αποτελεσματικότητα»  περιγράφει  την  πεποίθηση  ενός
ατόμου ότι έχει την ικανότητα να πετύχει κάτι που έχει νόημα στη
ζωή.  Η αυτο-αποτελεσματικότητα δεν αναπτύσσεται  με  την επα-
νάληψη, «Νομίζω ότι μπορώ! Νομίζω ότι μπορώ!» Η αίσθηση της
αυτο-αποτελεσματικότητας  μπορεί  να  καλλιεργηθεί  με  την  προ-
σπάθεια.
Ενώ «το έργον των χειρών ημών» είναι μία ευλογία από τον Θεό
για εμάς (δείτε Ψαλμ. 90/ϟ’17) και μας επιτρέπει να ζήσουμε μια
ουσιαστική ζωή, το απώτερο σχέδιο του Θεού είναι  «το έργο των
χειρών ημών»  να φέρει ευλογία στους άλλους. Ο Παύλος γράφει
ότι πρέπει να δουλέψουμε, να κάνουμε κάτι χρήσιμο με τα χέρια
μας, ώστε να έχουμε κάτι να μοιραστούμε με τους συνανθρώπους
μας. Ο Παύλος  σίγουρα βίωσε αυτή την αρχή:
«Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις τας χρείας μου και εις τους όντας
μετ’  εμού αι  χείρες αύται  υπηρέτησαν.  Κατά πάντα υπέδειξα εις
εσάς, ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθήτε τους ασθενείς, και
να ενθυμήσθε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, Μα-
κάριον  είναι  να δίδη τις  μάλλον παρά να λαμβάνη».  (Πραξ.  20/
κ’34,35).
Η απλή προσευχή του Νεεμία πρέπει να γίνει και δική μας: «Τώρα
λοιπόν, Θεέ, κραταίωσον τας χείρας μου» (Νεεμ. 6/ς’9).
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ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η διάθεσή σας ως προς τη δουλειά σας; Με
ποιους τρόπους θα μπορούσατε στην εργασία σας να φέρετε μεγα-
λύτερη ευλογία στους άλλους;
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Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
Διαβάστε  Έξ.  25/κε’10-30,  38/λη’.  Πόσο  συγκεκριμένος  ήταν  ο
Θεός όταν ζήτησε από τον Μωυσή να φτιάξει το αγιαστήριο; Τι μας
λέει αυτό για τον χαρακτήρα του Θεού;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή να κατασκευάσει μια σκηνή  «για
Αυτόν», ο Μωυσής θα μπορούσε να είχε πει, «Κανένα πρόβλημα,
Κύριε! Έχω στήσει τόσες σκηνές από τότε που έφυγα από την Αί-
γυπτο πριν από 40 χρόνια…». Για κάθε άνθρωπο που ζούσε τη
νομαδική ζωή των Μαδιανιτών, η τοποθέτηση μιας σκηνής ήταν
απλή υπόθεση. Θα μπορούσε να την στήσει με κλειστά μάτια, μη-
χανικά, σκεπτόμενος άλλα πράγματα, πολύ πιο σημαντικά. Αυτό
που ο Μωυσής ίσως δεν περίμενε ήταν ένα ιδιαίτερα λεπτομερές
σχέδιο (για μια κατά τα άλλα πολύ απλή αρχιτεκτονική κατασκευή),
συμπεριλαμβανομένης μιας μακράς λίστας του πώς να κάνεις το
καθετί – κάθε έπιπλο, τα ιερατικά άμφια - σχεδόν 150 οδηγίες βήμα
προς βήμα. Για τη δημιουργία ενός απλού τραπεζιού, ο Μωυσής
έπρεπε να ακολουθήσει μια διαδικασία συναρμολόγησης επτά βη-
μάτων (Έξ. 25/κε’23-30). Η προσοχή στη λεπτομέρεια που έδειξε ο
Θεός για την κατασκευή της σκηνής Του (καθώς και αργότερα στις
οδηγίες για τις τελετουργικές θυσίες), δείχνει ότι επικρατούσε ένα
πνεύμα τελειότητας, η επιθυμία για ένα πραγματικό αριστούργημα.
Τα υλικά ήταν υψηλής ποιότητας, ο σχεδιασμός άψογος, η δουλειά
έπρεπε να είναι εξαιρετική. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Στον Θεό
δεν είναι αποδεκτή η πρόχειρη εργασία!»
Ωστόσο, αν και το πρότυπο φαίνεται να είναι υψηλό, ο ίδιος ο Θεός
παρείχε όχι μόνο την ώθηση, αλλά και τα υλικά μέσα για την επί-
τευξη του σκοπού. Διαβάζουμε στην Έξ. 31/λα’1-6, 35/λε’ 30-36/
λς’1 ότι ο ίδιος ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τις απαραίτητες
δεξιότητες.  Αυτοί  οι  άνθρωποι  ήταν  «γεμάτοι  με  το Πνεύμα»,  το
οποίο τους χορηγούσε την ικανότητα και τη γνώση σε κάθε είδους
τέχνη, έτσι ώστε η κατασκευή της σκηνής και των επίπλων της να
προχωρήσει  όπως  «προσέταξεν  ο  Κύριος» (Έξ.  36/λς’1).  Επι-
πλέον, οι δύο κύριοι σχεδιαστές ήταν προικισμένοι και με την ικα-
νότητα της διδασκαλίας (Έξ. 35/λε’ 34), με αποτέλεσμα οι γνώσεις
και οι δεξιότητές τους να συνεχίζουν να υπάρχουν στην κοινότητα
των Ισραηλιτών. Παρότι αυτά τα δύο άτομα επιλέχθηκαν από τον
Θεό ως υπεύθυνοι, και άλλοι άνθρωποι έλαβαν παρόμοια ταλέντα
και εντάχθηκαν στο έργο (Έξ. 36/λς’2). Έτσι, το γεγονός ότι είμαστε
αμαρτωλοί δεν αποτελεί δικαιολογία στην επίτευξη οποιουδήποτε
έργου  χωρίς  την  πρέπουσα  προσήλωση.  Ο  Θεός  περιμένει  να
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αποδίδουμε στο μέγιστο δυνατό, θέτοντας τα ταλέντα, τις ικανότη-
τές μας, τον χρόνο και την εκπαίδευσή μας για καλή χρήση και για
επίτευξη υψηλών στόχων.

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
«Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα»
(Γαλ. 5/ε’25). Το έργο και η πνευματικότητα του ατόμου είναι αδια-
χώριστα. Ο Χριστιανισμός δεν είναι ένα ένδυμα που μπορεί να φο-
ρεθεί ή να αφαιρεθεί, καθώς μεταβάλλεται η διάθεση του ατόμου ή
περνά μέσα από διαφορετικές φάσεις της ζωής. Αντιθέτως, ο Χρι-
στιανισμός  δημιουργεί  μια  νέα  κατάσταση  που  εκδηλώνεται  σε
κάθε διάσταση της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας.
Διαβάστε Γαλ. 5/ε’22-26. Ποια από τα χαρίσματα που αναφέρει ο
Παύλος περιγράφουν εσάς και το έργο σας;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Πνευματικό  πρόσωπο,  σύμφωνα  με  την  Καινή  Διαθήκη,  περι-
γράφεται το άτομο που εκδηλώνει τους καρπούς του Πνεύματος.
Επομένως, μέσω της σχέσης μας με τον Χριστό, εμείς οι άνθρωποι
θα εκδηλώσουμε την πιστότητά μας σε όλες τις πτυχές της ζωής
μας.
Ένας ασθενής αργοπέθαινε  στο νοσοκομείο  της Φλόριντα και  ο
στενότερος φίλος του αγρυπνούσε στο προσκέφαλό του. Οι νοση-
λευτές  πηγαινοέρχονταν  στο  δωμάτιο,  φροντίζοντας  για  τις
ανάγκες του ασθενούς. Επιδιώκοντας συζήτηση με τους νοσηλευ-
τές, ο φίλος τούς ρώτησε που είχαν κάνει την εκπαίδευσή τους.
Πολλοί είπαν ότι είχαν εκπαιδευτεί  στο κολέγιο του νοσοκομείου
της Φλόριντα.
Αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση. Αργότερα έκανε αρκετές επι-
σκέψεις στο νοσοκομειακό κολέγιο της Φλόριντα για να δει  πώς
ήταν εκεί. Γιατί; Επειδή είχε προσέξει ότι οι νοσηλευτές που φοίτη-
σαν σε αυτό το κολέγιο έδιναν συνεχώς περισσότερη αγάπη στον
άρρωστο φίλο του από ό,τι οι νοσηλευτές που είχαν εκπαιδευτεί σε
άλλες σχολές. Δηλαδή, ήταν σε θέση να δει μια μεγάλη διαφορά
στη συμπεριφορά των νοσηλευτών που είχαν σπουδάσει σε διαφο-
ρετικά κολέγια.
Αφού έκανε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το κολέγιο της Φλόριντα
και την αποστολή του, έκανε τελικά μία δωρεά 100.000 δολαρίων
για να εκπαιδευτούν εκεί περισσότερα άτομα και να γίνουν όπως
εκείνοι  που  φρόντιζαν  το  φίλο  του  όσο  ήταν  άρρωστος.  Ναι,  η
πνευματικότητα είναι ένας τρόπος ζωής.

101



ΣΚΕΨΗ: Πώς εκδηλώνεται τη δική σας πνευματικότητα στα καθη-
μερινά καθήκοντα της ζωής σας; Τι είδους εντύπωση πιστεύετε ότι
κάνετε; (γιατί τελικά κάνετε εντύπωση)
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Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
«Πάντα όσα εύρη η χειρ σου να κάμη, κάμε κατά την δύναμίν σου»
(Εκκ. 9/θ’10). Ο σοφότερος των ανθρώπων δίνει αυτές τις συμβου-
λές σχετικά με τη διαχείριση σε κάθε πτυχή της ζωής.
Σε συζητήσεις σχετικά με την Χριστιανική διαχείριση, η σκέψη πολ-
λών στρέφεται αποκλειστικά και μόνο στον οικονομικό τομέα. Πα-
ρότι τα χρήματα είναι σίγουρα μια σημαντική πτυχή της διαχείρι-
σης, το να περιοριστούμε μόνο σε αυτά είναι μία πολύ στενή προ-
σέγγιση του θέματος. Ευθύνη του διαχειριστή είναι να αναπτύξει
και να χρησιμοποιήσει σωστά όλους τους διαθέσιμους πόρους.
Στην εκκλησία, ποιοι είναι οι πόροι με τους οποίους ο Θεός μάς ευ-
λόγησε; Ο Πέτρος δηλώνει ξεκάθαρα ότι κάθε χριστιανός έχει χαρί-
σματα δοσμένα από τον Δημιουργό και αναφέρεται σε αυτούς τους
προικισμένους χριστιανούς ως «ιεράτευμα άγιον» (Α’Πέτρ.  2/β’5)
που έχουν ευθύνη προς τον Θεό για την διαχείριση όλων αυτών
των δώρων: χρημάτων, χρόνου, ενέργειας, ταλέντου κτλ.
Διαβάστε Εκκλ. 9/θ’10 και Α’Κορ. 10/ι’31. Ποιο είναι το μήνυμα για
το πώς πρέπει να εργαζόμαστε και πώς πρέπει να εκπαιδεύσουμε
τους ανθρώπους να εργάζονται;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Μία από τις συνηθισμένες παγίδες στην σύγχρονη εποχή είναι η
τάση να διαχωρίζουμε τους διάφορους τομείς της ζωής. Υπάρχει η
επαγγελματική,  η  οικογενειακή,  η  πνευματική,  και  η  προσωπική
ζωή ενός ατόμου. Ο διαχωρισμός αυτών των πτυχών της ζωής,
ώστε να υπάρχει ελάχιστη ή καμία διασταύρωση μεταξύ τους, σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητός. Για παράδειγμα, δεν είναι
καλό να μεταφέρετε η εργασία στο σπίτι, γιατί μπορεί να προκλη-
θούν παρεμβολές στις οικογενειακές ευθύνες. Ούτε η αναζήτηση
ψυχαγωγίας θα πρέπει να μειώσει τον χρόνο που περνάμε με τον
Θεό.
Ωστόσο, ένας τέτοιος περιορισμός δεν πρέπει να ισχύει στην πνευ-
ματική μας ζωή η οποία είναι απαραίτητο να κυριαρχεί σε όλη μας
την ύπαρξη. Το έργο του χριστιανού πηγάζει από την συναδέλφω-
ση και το έργο με τον Θεό. Η εργασία είναι ένας τρόπος με τον
οποίο μπορούμε να εκδηλώσουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή
μας. Ο διαχωρισμός της θρησκευτικής μας ζωής,  ο περιορισμός
του Θεού σε μια μέρα, μια ώρα, ή και μόνο μια πτυχή της ζωής
μας, σημαίνει απόρριψη της ίδιας της παρουσίας του Θεού στους
άλλους τομείς.
ΣΚΕΨΗ: Αναρωτηθείτε  κατά  πόσο  διαχωρίζεται  την  πνευματική
σας ζωή από την υπόλοιπη σας ζωή. Αν συμβαίνει αυτό, πώς μπο-
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ρείτε  να  αφήνετε  την  πνευματικότητα  να  κυριαρχεί  σε  όλα  όσα
κάνετε;
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Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου                               Δύση ηλίου:
17:05’

Περαιτέρω μελέτη: Γέν. 3/γ’, Εκκλ. 2/β’18-23, Εφεσ. 6/ς’5-8, Δια-
βάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π., σ. 31-42.
Εργασία  -  κατάρα  ή  ευλογία;  Δίνεται  η  εντύπωση  ότι  αποτελεί
μέρος της κατάρας εξαιτίας της αμαρτίας (Γέν. 3/γ’17). Όμως, μια
πιο προσεκτική ανάγνωση αποκαλύπτει ότι η κατάρα δόθηκε στο
έδαφος και όχι στην εργασία. Η Ε. Χουάιτ δηλώνει ότι ο Θεός θέλη-
σε αυτή η εντολή να λειτουργήσει ως ευλογία: «Η ζωή του μόχθου
και της φροντίδας που θα αποτελούσε έκτοτε τη μοίρα του, ορίστη-
κε και αυτή από αγάπη. Ήταν μια πειθαρχία που η αμαρτία του την
κατέστησε απαραίτητη για να βάλει κάποιον έλεγχο στην αχαλίνω-
τη όρεξη και στα πάθη του, και να προάγει την εξάσκηση της αυτο-
κυριαρχίας.  Αυτό  αποτελούσε  μέρος  του  μεγάλου  σχεδίου  του
Θεού για την ανόρθωση του ανθρώπου από την καταστροφή και
εξαθλίωση που προκαλεί η αμαρτία.» Π.Π., σ. 40.

Μήπως εμείς κάνουμε την εργασία να φαίνεται ως κατάρα λόγω
της μονοτονίας,  της υπερβολικής  εργασίας  ή  της υπερεκτίμησης
του ρόλου της στη ζωή μας; Όποια και αν είναι η κατάστασή μας,
πρέπει να μάθουμε να την τοποθετούμε στη σωστή της θέση. Και η
Χριστιανική εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να
μάθουν την αξία της εργασίας, χωρίς αυτή να γίνει είδωλο στη ζωή
τους.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Διαβάστε Εκκλ. 2/β’18-24. Πώς μπορεί ο Σολομώντας, στην ίδια
περικοπή της Αγίας Γραφής, να θεωρεί την εργασία και ευλογία και
κατάρα; Σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, τι είναι αυτό που κάνει τη
διαφορά; Πώς πρέπει να προσεγγίζουμε την εργασία μας;
2. Μέσω της δουλειάς μπορούμε να φροντίζουμε τις  οικογένειές
μας. Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε στις οικογένειές μας μια θετι-
κή στάση σχετικά με την εργασία;
3. Η γραμμή που ξεχωρίζει κάποιον που κάνει εξαιρετική δουλειά
από κάποιον εργασιομανή είναι μερικές φορές πολύ λεπτή. Πώς
μπορούμε να μην ξεπεράσουμε την γραμμή αυτή;  Δείτε  Εκκ.  2/
β’23.
4.  Ο Παύλος δήλωσε ξεκάθαρα: «Διότι και  ότε ήμεθα παρ’ υμίν,
τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι εάν τις δεν θέλη να εργάζηται, μηδέ
ας τρώγη» (Β’ Θεσ. 3/γ’10). Φυσικά, αυτή η αρχή είναι πολύ λογι-
κή. Πότε μπορεί να μην ισχύει; Γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι
δεν θα γίνει απαράβατος κανόνας που δεν πρέπει ποτέ να αθετη-
θεί;
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12 Δεκεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου                           Σάββατο
απόγευμα 
  

12. ΣΑΒΒΑΤΟ: ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έλεγε προς αυτούς, “Το σάββατον έγεινε
διά τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος διά το σάββατον”» Μάρκον 2/
β’27,28.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:  Γέν. 1/α’, 2/β’,
Έξ. 16/ις’14–29, Ησ. 58/νη’1–14, Ματθ. 12/ιβ’1–13, Λουκ. 13/ιγ’10–
17

Η  Τζόντι  ήταν  η  μόνη  Αντβεντίστρια  της  Εβδόμης  Ημέρας  στο
πρόγραμμα  μεταπτυχιακών  σπουδών,  και  η  επιλογή  της  να  μη
συμμετέχει σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις το Σάββατο έκανε τις
πεποιθήσεις της ιδιαίτερα εμφανείς.
Μια μέρα μία από τις φίλες της, η Κέλλυ, την κάλεσε σπίτι. Ο σύζυ-
γος της Κέλλυ επρόκειτο να ταξιδέψει εκτός πόλεως για έξι εβδο-
μάδες και ζήτησε από την Τζόντι αν ήθελε να περάσει τις επόμενες
έξι Παρασκευές μαζί της, επειδή γνώριζε ότι η Τζόντι ούτως ή άλ-
λως δεν έκανε “τίποτα” εκείνα τα βράδια.
Τα επόμενα τέσσερα βράδια της Παρασκευής έτρωγαν μαζί, έπαι-
ζαν μουσική, μοιράζονταν τις Χριστιανικές τους εμπειρίες και γενικά
η μία απολάμβανε την συντροφιά της άλλης. Την πέμπτη Παρα-
σκευή, η Κέλλυ είπε στην Τζόντι ότι είχε ψωνίσει στο κέντρο της
πόλης,  και  κοιτάζοντας  το  ρολόι  της  σκέφτηκε.  «Ωραία,  σε  λίγο
μπαίνει και το Σάββατο». Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι τις τέσσερις
βραδιές της Παρασκευής είχε βιώσει κάτι νέο στην Χριστιανική της
εμπειρία. Είχε αυξηθεί πνευματικά, έμαθε περισσότερα για τον Θεό
και εμβάθυνε την πίστη της. Το Σάββατο ήταν μια ευκαιρία για εκ-
παίδευση και προσωπική ανάπτυξη.
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Είναι  μια  ενδιαφέρουσα  ιστορία  για  το  πώς  μπορούμε  να  σκε-
φτόμαστε το Σάββατο, όχι μόνο ως μια ημέρα ξεκούρασης, αλλά
και ως μέσο εκπαίδευσης.
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Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
 

ΚΑΙΡΟΣ ΕΚΠΛΗΞΗΣ
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο Θεός επέλεξε να μας δώσει δύο αρ-
μονικές αφηγήσεις της Δημιουργίας στα δύο πρώτα κεφάλαια της
Γένεσης; Η Γένεση 1/α’ διηγείται την εβδομάδα της Δημιουργίας και
το συνεχόμενο θαύμα που γίνεται στη γη καθώς της δίνεται η μορ-
φή και στη συνέχεια ζωή, με αποκορύφωμα τη δημιουργία του άν-
δρα και της γυναίκας την έκτη μέρα. Η Γένεση 2/β’ εξετάζει την ίδια
αφήγηση αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη  έμφαση  στην  έκτη  μέρα.  Το  κεντρικό  πρόσωπο της  εικόνας
τώρα είναι ο Αδάμ, και όλα περιγράφονται σαν να βρίσκονται εκεί
για αυτόν και την γυναίκα: ο κήπος, τα ποτάμια και τα ζώα. Η δη-
μιουργία έχει  πολύ βαθιά νοήματα για να αποδοθεί  μόνο με μία
αφήγηση. Πρώτον, μαθαίνουμε για τον ισχυρό καλλιτέχνη Δημιουρ-
γό που έχει την ικανότητα να διακρίνει την τέλεια ομορφιά. Έπειτα
συναντάμε τον Θεό των σχέσεων, ο Οποίος θέλει η ανθρωπότητα
να αγαπά και να φροντίζει ο ένας τον άλλον, καθώς επίσης και την
υπόλοιπη δημιουργία.
Διαβάστε Γένεση 1/α’ και 2/β’ και στη συνέχεια σκεφτείτε πώς το
πρώτο Σάββατο (Γεν. 2/β’1-3) συνδέει την πρώτη ιστορία της Δη-
μιουργίας με την δεύτερη αφήγηση της Δημιουργίας. Τι σήμαινε η
ευλογία και ο αγιασμός του Σαββάτου από τον Θεό;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Φανταστείτε τον εαυτό σας ως Αδάμ ή Εύα αυτό το πρώτο Σάββα-
το. Είναι η πρώτη μέρα που είστε ζωντανοί, η πρώτη μέρα με τον
σύζυγό σας και η πρώτη σας μέρα με τον Θεό. Τι σπουδαία ημέρα
εκπαίδευσης! Αρχίζετε να μαθαίνετε για τον Θεό που δημιούργησε
τόση ομορφιά. Θαυμάζετε καθώς αντικρίζετε έναν ελέφαντα τη μια
στιγμή και έναν βάτραχο την άλλη, το κάθε ένα μοναδικό. Χαμογε-
λάτε καθώς βλέπετε τις αστείες κινήσεις  της καμηλοπάρδαλης ή
του  βουβαλιού.  Μένετε  άφωνοι  από  δέος,  μπροστά  στα  τόσα
χρώματα  και  σχήματα,  και  γοητεύεστε  από  την  συμφωνία  των
ήχων. Ενθουσιάζεστε με το εύρος των απολαύσεων στη γεύση και
στις μυρωδιές, και χαίρεστε να εξερευνάτε τις διαφορετικές υφές.
Πάνω από όλα, αρχίζετε να μαθαίνετε για τις σχέσεις: ευθύνη, φρο-
ντίδα, αγάπη. Βιώνεται αυτά τα χαρακτηριστικά με τον Δημιουργό
σας και αρχίζετε να τα εξασκείτε με τα υπόλοιπα δημιουργήματα.
Το πρώτο Σάββατο δεν θα μπορούσε να ήταν μία παθητική εμπει-
ρία για τον Αδάμ και την Εύα. Ήταν μια ευκαιρία που δημιούργησε
ο Θεός για να επικεντρωθούν στον Δημιουργό και στα δημιουργή-
ματα. Ήταν καιρός έκπληξης.
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ΣΚΕΨΗ: Αναφέρετε τις διάφορες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που είχε
ο Αδάμ και η Εύα κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου Σαββάτου.
Ποιες από αυτές τις ευκαιρίες εξακολουθούν να έχουν σημασία σή-
μερα, έστω και με διαφορετική μορφή; Πώς μπορούν να εμπλουτί-
σουν τα Σάββατά σας;

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Όταν ο Μωυσής καλείται να οδηγήσει το λαό έξω από την Αίγυπτο,
είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλίτες είχαν χάσει την προοπτική να είναι
παιδιά του Θεού. Πρέπει να ανακαλύψουν ξανά Ποιος είναι ο Θεός
που ζητά τη λατρεία τους και τους δίνει τόσες πολλές υποσχέσεις
για ένα θαυμάσιο μέλλον. Το Σάββατο είναι μια βασική εμπειρία εκ-
μάθησης στο ταξίδι της νέας ανακάλυψής τους. Γίνεται επίσης ένα
ξεκάθαρο μήνυμα στα άλλα έθνη για την ιδιαίτερη σχέση του Θεού
με  αυτόν  τον  λαό.  Η  εμπειρία  του  μάννα  αντιπροσωπεύει  τον
τρόπο που χρησιμοποιεί ο Θεός για να εκπαιδεύσει τους Ισραηλί-
τες.
Στην Έξ. 16/ις’14-29, τι έχουν να διδαχθούν οι Ισραηλίτες;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ο Θεός κάνει  στους Ισραηλίτες το θαύμα με το μάννα δίνοντάς
τους επαρκή τροφή για κάθε μέρα. Εάν τους έδινε περισσότερη
από την συγκεκριμένη ποσότητα, τότε θα κινδύνευαν να ξεχάσουν
Ποιος ήταν ο προμηθευτής τους. Έτσι κάθε μέρα έκανε για αυτούς
ένα θαύμα και  εκείνοι  έβλεπαν την  φροντίδα  Του.  Το  Σάββατο,
ωστόσο, η κατάσταση ήταν διαφορετική, γιατί η ημέρα ήταν ιδιαίτε-
ρη.  Πραγματοποιούνταν δύο  θαύματα:  στέλνονταν  διπλάσια  πο-
σότητα τροφής κάθε Παρασκευή, και το φαγητό δεν χαλούσε τη νύ-
χτα. Τα θαύματα αυτά που γίνονταν το Σάββατο έκαναν τους Ισ-
ραηλίτες να θαυμάσουν τον Θεό που ήταν ο απελευθερωτής τους
και να ανακαλύψουν εκ νέου το τι σημαίνει να είναι λαός του Θεού.
Οι Ισραηλίτες θα έτρωγαν μάννα για 40 χρόνια (Έξ. 16/ις’35). Ο
Θεός δίνει εντολή στον Μωυσή να φυλάξει ένα γομόρ μάννα για να
θυμούνται οι Ισραηλίτες πώς προμηθεύονταν την τροφή τους στην
έρημο (Έξ. 16/ις’32,33). Θα ήταν επίσης μια υπενθύμιση της ιδιαί-
τερης εμπειρίας που είχαν τις ημέρες του Σαββάτου.
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που επίσης ο Θεός καθιστά με
σαφήνεια στους Ισραηλίτες ότι το Σάββατο είναι ξεχωριστό.
Με το Σάββατο, ο Κύριος βοήθησε τους Ισραηλίτες να ανακαλύ-
ψουν ξανά την ταυτότητά τους και τον Θεό τους. Τους ζητήθηκε να
υπακούσουν και να κρατήσουν το Σάββατο άγιο, προκειμένου να
κατανοήσουν περισσότερο  τον  χαρακτήρα του Δημιουργού  τους
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και να οικοδομήσουν μαζί Του μια σταθερή σχέση υπόσχεσης. 
ΣΚΕΨΗ: Μιλάτε σε έναν έφηβο που θεωρεί ότι το Σάββατο είναι
«βαρετό». Το φυλάττει μόνο επειδή αυτό λένε η Αγία Γραφή και οι
γονείς του ότι πρέπει να κάνει. Τι θα του προτείνατε για να τον βοη-
θήσετε να ανακαλύψει το Σάββατο ως μια θετική εμπειρία εκμάθη-
σης;

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου
 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τα σκαμπανεβάσματα της εμπειρίας του Ισραήλ με τον Θεό ήταν
στενά συνδεδεμένα με τον τρόπο που ο λαός φύλαττε το Σάββατο.
Ο Θεός είδε την απροθυμία τους να σεβαστούν το Σάββατο ως έν-
δειξη ότι δεν Τον θεωρούσαν σημαντικό στη ζωή τους (Ιερ.17/ιζ’19-
27). Μια ανανεωμένη δέσμευση για το Σάββατο ήταν επίσης μέρος
της αποκατάστασης - ένα μήνυμα ότι θέτονταν οι σωστές προτε-
ραιότητες.  Ο  Ησαΐας  στο  58/νη’  παρουσιάζει  μια  ενδιαφέρουσα
αντίθεση.
Διαβάστε Ησ. 58/νη’1-14. Τι λέει ο Θεός στον λαό Του που αφορά
κι εμάς σήμερα;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι Ισραηλίτες με τη λατρεία και τη νηστεία τους παριστάνουν ότι
ακολουθούν τον Θεό. Ο τρόπος της ζωής τους όμως αποδεικνύει
ότι η λατρεία τους είναι απλά εκδήλωση καλής συμπεριφοράς και
όχι ένδειξη ειλικρινούς αφοσίωσης στο νόμο του Θεού.
Ο Ησαΐας συνεχίζει στο κεφάλαιο 58/νη’ προσδιορίζοντας το τι πε-
ριμένει ο Θεός από τον λαό Του.
Αυτό δεν είναι αρκετό. Διαβάστε Ησαΐα 58/νη’13,14. Γιατί ο Θεός
επικεντρώνεται  στο Σάββατο στο τέλος αυτού του κεφαλαίου;  Ο
προφήτης χρησιμοποιεί   εδώ παρόμοιες φράσεις  με εκείνες στο
υπόλοιπο κεφάλαιο:  Φυλάξου  «από του να κάμνης τα θελήματά
σου». Μην ακολουθείς «τας οδούς σου», απέφευγε να μιλάς «τους
λόγους σου», προειδοποιεί ο προφήτης. Με άλλα λόγια, το Σάββα-
το δεν είναι  η στιγμή για να μπεις στη ρουτίνα της λατρείας, να
κάνεις τις δικές σου σκέψεις και να ζεις μια ζωή άσχετη με αυτή της
λατρείας. Το Σάββατο πρέπει να είναι «τρυφήν» και να είναι «έντι-
μον». Στα πλαίσια του υπολοίπου κεφαλαίου, το Σάββατο είναι η
ημέρα για να απολαύσουμε την εκμάθηση του χαρακτήρα και των
σκοπών του Θεού, και στη συνέχεια να ζήσουμε αυτόν το χαρακτή-
ρα και αυτούς τους σκοπούς στις σχέσεις μας με τους άλλους. Το
να γνωρίζουμε πώς να τηρήσουμε και να λατρεύουμε την ημέρα
του Σαββάτου δεν είναι αρκετό. Η μάθηση πρέπει να επηρεάζει τη
ζωή. Το Σάββατο είναι ώρα για να μάθουμε και να θέσουμε τις σω-
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στές προτεραιότητες.
ΣΚΕΨΗ: Απολαμβάνετε το Σάββατο; Εάν όχι, τι μπορείτε να κάνετε
για να το αλλάξετε αυτό; Έχετε μάθει να «τιμάτε» το Σάββατο; Συ-
ζητήστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να είστε όσο το δυνατόν πιο
πρακτικοί.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου
 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Ο Ιησούς σεβάστηκε και υποστήριξε το νόμο του Θεού (Ματθ. 5/ε’
17,18). Ωστόσο, αμφισβήτησε τη θρησκευτική ηγεσία ως προς την
ερμηνεία που απέδιδε στο νόμο. Καμία από τις προκλήσεις Του
δεν απειλούσε περισσότερο το κατεστημένο από ό,τι οι επιλογές
που  έκανε  κατά  τη  διάρκεια  του  Σαββάτου.  Οι  συναγωγές  δεν
απέτυχαν να κάνουν το Σάββατο μια ευκαιρία για εκπαίδευση - το
Τορά διαβαζόταν και ερμηνευόταν κανονικά. Οι γραμματείς και οι
Φαρισαίοι γνώριζαν το γράμμα του νόμου. Ωστόσο, ο Ιησούς προ-
χώρησε πολύ περισσότερο στην εκπαίδευση των ακολούθων Του
κατά την ημέρα του Σαββάτου.
Διαβάστε Ματθ. 12/ιβ’1-13 και Λουκ. 13/ιγ’10-17. Βάση αυτών των
γεγονότων τι δίδασκε ο Ιησούς στην εποχή Του, αλλά και σε εμάς
σήμερα;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Οι αντιπαραθέσεις που δημιουργήθηκαν με το θαύμα θεραπείας
που έκανε ο Ιησούς το Σάββατο οδηγούν σε σημαντικές πνευματι-
κές συζητήσεις σχετικά με τη φύση της αμαρτίας, τον λόγο ύπαρ-
ξης του Σαββάτου, τη σχέση του Ιησού με τον Πατέρα και τη φύση
της εξουσίας του Ιησού. Η στάση του Ιησού ως προς το Σάββατο
παρουσιάζεται συνοπτικά στο εδάφιο μνήμης: «Και έλεγε προς αυ-
τούς, “Tο σάββατον έγεινε διά τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος διά
το σάββατον.” Ώστε ο Υιός του ανθρώπου κύριος είναι και του σαβ-
βάτου» (Μάρκ. 2/β’27,28). Ο Ιησούς ήθελε να τονίσει ότι το Σάββα-
το δεν πρέπει να είναι βάρος. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους
ανθρώπους να μάθουν για το χαρακτήρα του Θεού που έθεσε το
Σάββατο  και  να  διδαχθούν  εμπειρικά  εκτιμώντας  τη  δημιουργία
Του.  Εγείροντας  ερωτήματα  μέσω των  πράξεων  Του,  ο  Ιησούς
ωθεί τους μαθητές Του, τους Ιουδαίους ηγέτες, και τα πλήθη να εμ-
βαθύνουν στις Γραφές και να σκεφτούν περισσότερο τι σημαίνει για
αυτούς η πίστη και ο Θεός. Είναι τόσο εύκολο για τον καθένα από
εμάς  να  παγιδευτούμε  σε  κανόνες  και  διατάξεις  που  ίσως  από
μόνα τους να μην είναι εσφαλμένα, αλλά να γίνουν τα ίδια ο σκο-
πός, και όχι το μέσο για τον σκοπό. Ο σκοπός πρέπει να είναι η
επίγνωση του χαρακτήρα του Θεού που υπηρετούμε. Και αυτή η
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γνώση μάς οδηγεί  στην πιστή υπακοή σε  Αυτόν,  που βασίζεται
στις αρετές της δικαιοσύνης του Χριστού για εμάς.
ΣΚΕΨΗ: Τι γίνεται με τη δική σου τήρηση του Σαββάτου; Είναι για
σένα μία ημέρα απαγορεύσεων  «μην κάνεις αυτό» ή  «μην κάνεις
εκείνο», αντί να είναι χρόνος που πράγματι θα ξεκουραστείς στον
Κύριο και θα Τον γνωρίσεις καλύτερα; Αν ναι, πώς μπορείς να αλ-
λάξεις ώστε να μπορείς να λάβεις περισσότερα από αυτά που ο
Θεός θέλει να σου δώσει;

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου
 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ο Ιησούς καθιέρωσε για τους μαθητές Του την εβδομαδιαία συμμε-
τοχή τους στη συναγωγή. Μετά την ανάστασή Του, τόσο οι μαθη-
τές Του όσο και οι υπόλοιποι ακόλουθοι Του υιοθέτησαν αυτήν τη
συνήθεια.  Η  συναγωγή  αποτελούσε  έναν  από  τους  κύριους
χώρους όπου οι απόστολοι θα μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα
σχετικά με την Ανάσταση, και το Σάββατο ήταν μια σημαντική ευ-
καιρία για την συγκεντρωμένη  κοινότητα να ακούσει και να μάθει.
Εξάλλου,  ο  Ιησούς  ήταν  ο  Ιουδαίος  Μεσσίας,  ο  Μεσσίας  που
προειπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, για τον Οποίο διάβαζαν στη
συναγωγή κάθε  Σάββατο.  Ποιο  θα  μπορούσε να  είναι  καλύτερο
μέρος από ό,τι η συναγωγή όπου οι πιστοί θα μιλούσαν για τον Ιη-
σού, ειδικά όταν έδιναν τη μαρτυρία τους σε Ιουδαίους και σε άλ-
λους που ήταν «φοβούμενοι τον Θεόν»; (Πράξ. 13/ιγ’ 16,26)
Τι μας δείχνουν τα παρακάτω εδάφια για το πώς οι ακόλουθοι του
Ιησού Τον ομολογούσαν σε δημόσιες συγκεντρώσεις; Πού μιλού-
σαν, σε ποιους απευθύνονταν, τι έλεγαν, και ποια ήταν τα αποτε-
λέσματα; Πράξ.13/ιγ’14-45, 16/ις’13,14, 17/ιζ’1-5, 18/ιη’ 4.
……………………………………………………………………………
Η μαρτυρία των αποστόλων ήταν τόσο προσωπική όσο και Βιβλι-
κή.  Ο Παύλος ανέλυσε  την  ιστορία  του  Ισραήλ ξεκινώντας  από
τους «Πατέρας ημών» (Πράξ. 13/ιγ’17) στην Αίγυπτο, και συνέχισε
την ιστορία τους από την καθιέρωση των κριτών, των βασιλιάδων,
του Δαβίδ, από τον οποίο μετέβη με τέλειο τρόπο στον Ιησού.
Ο Παύλος και άλλοι επίσης έδειξαν πως η προσωπική τους εμπει-
ρία και η κατανόηση είχαν νόημα στα πλαίσια των Γραπτών. Πα-
ρουσίαζαν πληροφορίες, έκαναν ομιλίες και συζητήσεις. Ο συνδυα-
σμός προσωπικής μαρτυρίας και Γραπτών, που γινόταν μέσω κη-
ρύγματος, διδασκαλίας και συζήτησης ήταν πολύ ισχυρός. Όπως
δείχνουν τα αποσπάσματα της Αγίας Γραφής, ορισμένοι από τους
θρησκευτικούς ηγέτες ζήλευαν την εξουσία των αποστόλων και την
δύναμη που ασκούσαν στο λαό - Ιουδαίους αλλά και Εθνικούς.
Η Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας έχει  επίσης
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μια ισχυρή ιστορία στο να ενθαρρύνει την μαρτυρία και την Βιβλική
ανάλυση μέσω του κηρύγματος και  της διδασκαλίας.  Ο συνδυα-
σμός της Σχολής του Σαββάτου με την ώρα του κηρύγματος και άλ-
λων συναντήσεων την ημέρα του Σαββάτου (π.χ. συγκεντρώσεις
νέων),  δίνει  μια ισχυρή, επίσημη εκπαιδευτική βάση στη λατρεία
των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας.  Παρότι  πρέπει  να  συ-
μπληρωθεί και με άλλες συναντήσεις διδασκαλίας, ωστόσο, είναι
απαραίτητη για την εκπαιδευτική εμπειρία του Σαββάτου.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου                                 Δύση ηλίου:
17:08’
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ., σ.251-259   
«Κανένας άλλος θεσμός που δόθηκε στους Ιουδαίους δεν προορί-
ζονταν να τους ξεχωρίζει με τέτοιο ευδιάκριτο τρόπο από τα γύρω
έθνη, όσο το Σάββατο. Ο Θεός πρόβλεψε η τήρησή Του να τους
ξεχωρίζει σαν προσκυνητές Του. Θα ήταν το σημείο του διαχωρι-
σμού τους από την ειδωλολατρία και της ένωσής τους με τον Θεό.
Προκειμένου  όμως να  τηρήσουν το  Σάββατο  άγιο,  οι  άνθρωποι
έπρεπε οι ίδιοι να είναι άγιοι. Μέσω της πίστης έπρεπε να συμμε-
τέχουν στη δικαιοσύνη του Χριστού. Όταν έδωσε στον Ισραήλ την
εντολή “Ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου, διά να αγιάζης αυτήν”,
ο Κύριος τους είχε πει ακόμη “Άνδρες άγιοι θέλετε είσθαι εις Εμέ”
(Έξ. 20/κ’ 8, 22/κβ’ 31). Μόνο έτσι το Σάββατο θα ξεχώριζε τους
υιούς Ισραήλ ως προσκυνητές του Θεού» Ζ.Χ., σ. 253.

«Το Σάββατο λοιπόν είναι ένα σημείο της δύναμης του Χριστού για
να μας αγιάσει.  Σαν σημείο της αγιαστικής του δύναμης, το Σάββα-
το δίνεται  σε όλους όσοι  διά του Χριστού αποτελούν μέρος του
(πνευματικού) Ισραήλ του Θεού». Ζ.Χ., σ. 259.

 Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Συχνά οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας ξοδεύουμε χρόνο
σκεπτόμενοι τι δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε το Σάββατο. Ανα-
πτύξτε μια σειρά ερωτήσεων που θα κρατήσουν τους φυλάττοντες
την ημέρα του Σαββάτου επικεντρωμένους στα ιδεώδη που συζη-
τήθηκαν σε αυτό το μάθημα και που θα δώσουν έμφαση στην εκ-
παιδευτική εμπειρία του Σαββάτου. Για παράδειγμα:  «Τι να κάνω
την ημέρα του Σαββάτου ώστε να μάθω περισσότερα για το χαρα-
κτήρα του Θεού;»
2. Εξετάστε τις παραπάνω αναφορές τις Ε. Χουάιτ. Υποστηρίζουν
ότι δεν είναι μόνο η τυπικότητα στην τήρηση του Σαββάτου που ξε-
χωρίζει τους φυλάττοντες την 7η ημέρα σε μία κοινότητα. Πώς είναι
τα  άτομα  που  «συμμετέχουν  στη  δικαιοσύνη  του  Χριστού» και
έχουν γίνει «άγια»; Τι έχει να κάνει αυτό με το Σάββατο;
3. Με ποιους τρόπους μπορείτε να εμπλουτίσετε την εμπειρία του
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Σαββάτου; Προσδιορίστε τρεις στόχους που έχουν να κάνουν με το
τι  θα  θέλατε  να  μάθετε  μέσω της  τήρησης  του  Σαββάτου  τους
επόμενους 12 μήνες.
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19 Δεκεμβρίου-25 Δεκεμβρίου                          Σάββατο απόγευ-
μα
      

13. ΟΥΡΑΝΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗ
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε, και ωτί-
ον δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία
ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν» Α’Κορινθίους 2/β’9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωάν. 3/γ’16, Α’
Ιωάν. 5/ε’13, Α’ Τιμ. 1/α’16, Α’Κορ. 13/ιγ’12, Ζαχ. 13/ιγ’6. 

Ένας ποιητής, φοβούμενος τον θάνατο, ρώτησε για το πώς μπο-
ρούσε  κάποιος  να  ζει  χωρίς  να  ξέρει  στα  σίγουρα  «ποια  αυγή,
ποιον  θάνατο,  ποια  καταδίκη,  περιμένει  τη  συνείδηση  μετά  τον
τάφο». Δημιούργησε στο ποίημά του ένα Ινστιτούτο Προετοιμασίας
για το Μέλλον. Ωστόσο, πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για
το μέλλον, εάν δεν γνωρίζει τι θα συμβεί στο μέλλον;
Ευτυχώς, η Αγία Γραφή μας δίνει πολύ γνώση για τον ουρανό, τη
Νέα Γη, την εκπαίδευση και τη ζωή που θα έχουμε στην αιωνιότη-
τα. Όπως είδαμε σε αυτήν την τριμηνία, το Ινστιτούτο Προετοιμασί-
ας για το Μέλλον είναι εδώ και τώρα, σε αυτήν τη ζωή, και όλη η
εκπαίδευσή μας - ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών - θα πρέπει
να μας προετοιμάζει για αυτό που «θα ακολουθήσει μετά».
Τελικά, κάθε σχολείο μπορεί να μεταδώσει στους μαθητές πολλές
καλές πληροφορίες, καθώς επίσης πρακτική και χρήσιμη γνώση.
Ποιο το όφελος όμως αν κάποιος αποκτήσει όλη αυτήν τη γνώση,
αλλά χάσει την αιώνια ζωή; Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τι λέει η
έμπνευση για την απόλυτη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, ένα
σχολείο που διαρκεί για πάντα, όπου θα μαθαίνουμε και θα αυξα-
νόμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια της αιωνιότητας. Σε αυτό το σχολείο
του μέλλοντος, θα μάθουμε πράγματα που σε αυτόν τον σημερινό
κόσμο δεν μπορούμε καν να φανταστούμε.
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Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Στη δεκαετία του 1600 ο Γάλλος συγγραφέας Μπλεζ Πασκάλ συλ-
λογίστηκε  την  κατάσταση  της  ανθρωπότητας.  Για  τον  ίδιο,  ένα
πράγμα ήταν ξεκάθαρο: ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη διάρκεια
έχει η ζωή ενός ανθρώπου (και τότε δεν ζούσαν πολλά χρόνια), και
πόσο καλή είναι (ούτε η ζωή ήταν τόσο εύκολη τότε), αργά ή γρή-
γορα θα έρθει ο θάνατος.
Επιπλέον,  ό,τι  θα  ερχόταν  μετά  τον  θάνατο  επρόκειτο  να  είναι
απείρως μακράς διάρκειας από το σύντομο χρονικό διάστημα της
ζωής που προηγείται του θανάτου. Έτσι, για τον Πασκάλ, το πιο
λογικό πράγμα που ένα άτομο θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ανα-
καλύψει είναι το τι περιμένει τους νεκρούς, και ήταν έκπληκτος που
έβλεπε τους ανθρώπους να εκνευρίζονται για πράγματα όπως η
απώλεια κάποιου αξιώματος ή για κάποια φανταστική προσβολή
της αξιοπρέπειάς τους, χωρίς να δίνουν καμία προσοχή στο ζήτη-
μα του τι θα συμβεί μετά το θάνατό τους.
Ο Πασκάλ είχε δίκιο. Και χωρίς αμφιβολία, η Αγία Γραφή αφιερώνει
πολύ χρόνο μιλώντας για την υπόσχεση που περιμένει  εκείνους
που βρήκαν τη σωτηρία στον Ιησού, την υπόσχεση του τι τους πε-
ριμένει στο μέλλον.
Τι  ελπίδα μας προσφέρεται  στα ακόλουθα εδάφια;  Ιωάν. 6/ς’54,
Ιωάν. 3/γ’16, Α’Ιωάν. 5/ε’13, Α’Τιμ. 1/α’16, Ιωάν. 4/δ’14, Ιωάν. 6/
ς’40, Ιούδα 1/α’21, Τίτον 3/γ’7.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Υπό το φως του σταυρού, τίποτε άλλο δεν έχει νόημα παρά μόνο η
αιώνια ζωή. O Δημιουργός του σύμπαντος, Αυτός που «έκαμε και
τους αιώνας» (Εβρ. 1/α’2), Εκείνος στον οποίο «ζώμεν και κινούμε-
θα και υπάρχομεν» (Πράξ. 17/ιζ’28), Αυτός ο Θεός, ενσαρκώθηκε
και με αυτήν τη σάρκα πέθανε… Γιατί;  Μόνο για την τελική μας
αποσύνθεση;
Για αυτόν το λόγο στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν υποσχέσεις για
την αιώνια ζωή, επειδή το αιώνιο είναι αυτό που εγγυάται την απο-
κατάσταση. Ένα εκατομμύριο χρόνια, ακόμη και ένα δισεκατομμύ-
ριο χρόνια, δεν έχουν αρκετές καλές στιγμές για να αντισταθμίσουν
τις κακές. Η αιωνιότητα μόνο μπορεί να εξισορροπήσει τα πράγμα-
τα, επειδή το άπειρο είναι  περισσότερο από το περιορισμένο. Ο
Πασκάλ είχε δίκιο όταν είπε: ο χρόνος μας εδώ είναι τόσο περιορι-
σμένος σε σχέση με αυτό που έρχεται. Πόσο ανόητο είναι να μην
είμαστε έτοιμοι για την αιωνιότητα που μας περιμένει!
ΣΚΕΨΗ: Τι λέτε σε κάποιον που δείχνει πλήρη αδιαφορία για το τι
συμβαίνει μετά τον θάνατο; Πώς μπορείτε να βοηθήσετε αυτό το

116



άτομο να δει πόσο παράλογο είναι να έχει μια τέτοια στάση;

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΑΡΞΗ
«Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυ-
τών, και  ο θάνατος δεν θέλει  υπάρχει  πλέον▪ ούτε πένθος,  ούτε
κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον ▪ διότι τα πρώτα
παρήλθον»  (Αποκ.  21/κα’4).  Τι  μας  λέει  το  εδάφιο  αυτό  για  το
πόσο διαφορετική από αυτόν τον κόσμο θα είναι η νέα ζωή μας,
όπου δεν θα υπάρχει ο θάνατος, η θλίψη και ο πόνος;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ένας χριστιανός μιλούσε σε έναν φίλο του για την ελπίδα του ευαγ-
γελίου, την υπόσχεση της αιώνιας ζωής μέσω του Ιησού Χριστού.
Εκείνος ανταποκρίθηκε αρνητικά στα λόγια αυτά.  «Αιώνια ζωή;»
είπε τρέμοντας. «Τι φρικτή σκέψη! Τα 70-80 χρόνια εδώ είναι αρκε-
τά δυσάρεστα. Ποιος θα ήθελε να τα επιμηκύνει για πάντα; Αυτό θα
ήταν κόλαση.»
Το άτομο αυτό είχε δίκιο εφόσον δεν κατάλαβε ότι η υπόσχεση της
αιώνιας  ζωής δεν  είναι  η  συνέχεια  αυτής  της  αμαρτωλής  ζωής.
Ποιος θα το ήθελε αυτό; Αντ' αυτού όμως, όπως λέει το εδάφιο, τα
παλαιά πέρασαν και όλα έχουν γίνει νέα.
Τι μας λένε οι ακόλουθες περικοπές για τη νέα ζωή που έρχεται;
Β’Πετρ. 3/γ’10-13 ………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Αποκ. 21/κα’1-6 ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ΣΚΕΨΗ: Το σημαντικό ερώτημα για εμάς είναι: Τι χρειάζεται για να
γίνουμε μέρος αυτής της νέας ζωής και πώς μπορούμε να είμαστε
σίγουροι; Πώς θα βρεθούμε εκεί; Ποια πράγματα στη ζωή μας, αν
υπάρχουν, θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο να ζήσουμε αυτά
που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός μέσω του Ιησού;
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Τρίτη 22 Δεκεμβρίου
 

ΤΟΤΕ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
«Ο ουρανός είναι ένα σχολείο. Το θέμα των σπουδών του είναι το
σύμπαν. Δάσκαλός του ο άπειρος Θεός. Ένας κλάδος του σχολεί-
ου αυτού είχε ιδρυθεί στην Εδέμ. Και όταν το απολυτρωτικό σχέδιο
ολοκληρωθεί,  η  εκπαίδευση θα συνεχιστεί  και  πάλι  στο  εδεμικό
σχολείο.» ΕΚ, σ. 285.

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, έχουμε πολλά ερωτήματα σχετι-
κά με την αμαρτία, την θλίψη, την ασθένεια, τον θάνατο, γιατί συ-
νέβη αυτό, γιατί συνέβη το άλλο… Επίσης, έχουμε απορίες σχετικά
με τον φυσικό κόσμο και όλα τα μυστήριά του. Για όλη την απίστευ-
τη πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη, βοηθώντας μας να κατανοή-
σουμε περισσότερα για τον κόσμο και για το σύμπαν στο σύνολό
του, αλλά τόσα πολλά είναι ακόμα πέρα από την αντίληψή μας.
Από τις απλούστερες μορφές ζωής μέχρι τον ουρανό πάνω από τα
κεφάλια μας, από την κίνηση των υποατομικών σωματιδίων έως
τους στροβιλιζόμενους γαλαξίες που είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρο
το σύμπαν, αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα που είναι τόσο
μεγαλύτερη και βαθύτερη από ό,τι ο νους μας μπορεί τώρα να κα-
τανοήσει,  ειδικά  μέσα στο  τόσο σύντομο χρονικό  διάστημα που
έχουμε εδώ στη γη για να μελετήσουμε αυτά τα πράγματα.
Από την άλλη πλευρά, όταν έχετε μια αιωνιότητα για να μελετήσε-
τε, τότε χωρίς αμφιβολία πολλά μυστήρια θα λυθούν.
Τι  μας λένε  τα ακόλουθα εδάφια για  το  τι  θα μάθουμε όταν τε-
λειώσει τελικά αυτό το λυπηρό κεφάλαιο της αμαρτίας, του πόνου
και του θανάτου;
Α’Κορ. 13/ιγ’12 …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Α΄Κορ. 4/δ’5………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Μας  δόθηκε  η  υπόσχεση  ότι  θα  κατανοήσουμε  πράγματα  που
τώρα παραμένουν κρυμμένα από εμάς. Τι  θαυμάσια ελπίδα επί-
σης, που όταν θα δούμε και θα καταλάβουμε αυτά που τώρα φαί-
νονται  τόσο  δυσνόητα,  δεν  θα  μπορέσουμε  να  κάνουμε  τίποτε
άλλο  παρά να  δοξάσουμε  τον  Θεό!  Το  σημαντικότερο  για  εμάς
τώρα είναι να διατηρήσουμε την πίστη μας, να εμπιστευτούμε τις
υποσχέσεις του Θεού, να ζήσουμε σύμφωνα με το φως που έχου-
με και να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Και τα καλά νέα είναι ότι, «Τα
πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντος με Χριστού» (Φιλιπ. 4/δ’13).
ΣΚΕΨΗ: Ποια μεγάλα ερωτήματα βαραίνουν την καρδιά σας; Ποια
πράγματα  τώρα φαίνονται  τόσο ακατανόητα;  Πώς μπορεί  το  να
μάθετε να εμπιστεύεστε τον Θεό σε αυτά που καταλαβαίνετε να
σας βοηθήσει σε εκείνα που, τώρα, δεν καταλαβαίνετε;
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Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου
      

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
«Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς, καθ’
υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης▪ επειδή ημείς δεν
ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα▪ διότι τα
βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια» (Β’Κορ.
4/δ’17-18). Ποια ελπίδα προσφέρουν αυτά τα εδάφια; Ποια μπορεί
να είναι κάποια από αυτά τα αόρατα αιώνια πράγματα που περι-
μένουμε, για τα οποία έχουμε υποσχέσεις μέσω του Ιησού; Δείτε
επίσης Αποκ. 21/κα’1,2, Αποκ. 2/β’7, Αποκ. 7/ζ’14-17.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Όσο πραγματικές είναι οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν μέσω του
Ιησού, τόσο πολλούς καλούς λόγους έχουμε για να πιστέψουμε σε
αυτές. Είναι γεγονός ότι η Αγία Γραφή μας δίνει κάποια στοιχεία,
ενδείξεις,  για  αυτά  που  μας  περιμένουν.  Για  αυτό  που  ωστόσο
μπορούμε να είμαστε σίγουροι, είναι ότι πρόκειται να είναι όλα θαυ-
μάσια, γιατί σκεφτείτε πόσο υπέροχη θα ήταν η ζωή χωρίς τις κα-
ταστροφές που επιφέρει η αμαρτία!
Όλος ο πόνος, όλα τα δεινά, όλα τα πράγματα με τα οποία αγωνι-
ζόμαστε εδώ προέρχονται από την αμαρτία και τις συνέπειές της.
Ο Χριστός ήρθε για να τα ανατρέψει όλα αυτά και να αποκαταστή-
σει τη γη όπως ο Θεός ήθελε αρχικά να είναι πριν την είσοδο της
αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, θα είναι καλύτερος, διότι μέσα σε
όλη αυτή τη δόξα θα είμαστε πάντα σε θέση να βλέπουμε τα ση-
μάδια στα χέρια και στα πόδια του Ιησού, το κόστος της απολύτρω-
σής μας.
«Εκεί, όταν το πέπλο που θαμπώνει την όρασή μας αποσυρθεί και
τα  μάτια  μας  αντικρίσουν τον όμορφο εκείνο  κόσμο στον οποίο
μόνο  φευγαλέες  ματιές  ρίχνουμε  τώρα με  το  μικροσκόπιο,  όταν
δούμε τα ένδοξα ουράνια σώματα που τώρα μόνο κατοπτεύουμε
από μακριά με το τηλεσκόπιο, όταν η φθορά της αμαρτίας εκλείψει
και  ολόκληρη η γη παρουσιαστεί  με  την “ωραιότητα Κυρίου του
Θεού ημών” τι πεδίο μελέτης ανοίγεται για μας! Εκεί ο σπουδαστής
της επιστήμης θα μπορεί να μελετήσει τα στοιχεία της δημιουργίας
χωρίς να διακρίνει διόλου υπολείμματα του νόμου της αμαρτίας.
Θα μπορεί να ακούσει τις μελωδικές φωνές της φύσης χωρίς να
αφουγκράζεται  καμιά  θλιβερή  νότα  ή  λυπητερή  υπόκρουση.  Θα
μπορεί να ανευρίσκει σε όλα τα πλάσματα της δημιουργίας μέσα
στο απέραντο σύμπαν την ίδια πάντοτε χειρογραφή, το όνομα του
Θεού μεγεθυμένο, χωρίς ίχνος του κακού να έχει υποληφθεί σε γη,
θάλασσα και ουρανό.» ΕΚ, σ. 287.
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ΣΚΕΨΗ:  Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα είναι να ζείτε για
πάντα σε έναν εντελώς νέο κόσμο, χωρίς όλα αυτά τα δυσάρεστα
που κάνουν τη ζωή εδώ τόσο δύσκολη. Πώς φαντάζεστε να είναι;
Για ποια πράγματα ανυπομονείτε ιδιαίτερα;

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου
 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Όπως είδαμε όλη αυτήν την τριμηνία, μια κεντρική πτυχή της δια-
κονίας του Χριστού στη γη ήταν αυτή του διδασκάλου. Από την
αρχή της υπηρεσίας Του, είτε με τη συμπεριφορά Του είτε με τις
πράξεις  Του,  ο Ιησούς δίδασκε διαρκώς στους ακολούθους Του
αλήθειες για τον Ίδιο, τον Πατέρα, για την σωτηρία και για την ελπί-
δα που μας περιμένει (δείτε Ματθ. 5/ε’2, Μάρκ. 4/δ’2, Λουκ. 19/
ιθ’47, Ιωάν. 6/ς’59).
Πράγματι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξτε μια ματιά σε
ένα ευαγγέλιο, σε οποιοδήποτε ευαγγέλιο, και μέσα σε αυτό θα δεί-
τε  τον  Ιησού να  διδάσκει.  Κι  όμως,  ακόμη και  τώρα,  μέσω του
Λόγου Του, ο Κύριος συνεχίζει να μας διδάσκει. Στη Νέα Γη η διδα-
σκαλία θα συνεχιστεί. Φανταστείτε όμως πόσο διαφορετική θα είναι
σε έναν κόσμο χωρίς την επιβάρυνση και τους περιορισμούς που
θέτει η αμαρτία.
«Και εάν τις είπη προς αυτόν, “Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των
χειρών σου;” θέλει αποκριθή, “Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν
τω οίκω των φίλων μου”»  (Ζαχ.  13/ιγ’6).   Τι  νομίζετε ότι  λέει  το
εδάφιο αυτό;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
«Και  καθώς  κυλούν  τα  χρόνια  της  αιωνιότητας,  παρουσιάζουν
διαρκώς σπουδαιότερες  και  ενδοξότερες  αποκαλύψεις  του Θεού
και  του  Χριστού.  Παράλληλα  με  την  προοδευτική  επίτευξη  της
γνώσης, αυξάνουν και η αγάπη, ο σεβασμός και η ευτυχία. Όσο
καλύτερα  γνωρίζονται  οι  άνθρωποι  με  τον  Θεό,  τόσο βαθύτερα
θαυμάζουν το χαρακτήρα Του. Και όσο ο Χριστός τους αποκαλύ-
πτει τα πλούτη της απολύτρωσης και τα καταπληκτικά επιτεύγματα
στον τομέα της μεγάλης διαμάχης με το Σατανά, οι καρδιές των λυ-
τρωμένων πάλλουν από την πιο θερμή αφοσίωση και με εκστατική
χαρά κρούουν τις χρυσές άρπες, ενώ χίλιες χιλιάδες και μύριες μυ-
ριάδες φωνές προστίθεται στην κραταιά αυτή χορωδία της δοξολο-
γίας…
Η μεγάλη διαμάχη έληξε.  Αμαρτία και  αμαρτωλοί δεν υπάρχουν
πια. Το σύμπαν είναι καθαρό. Ο ίδιος παλμός αρμονίας και χαράς
δονεί  την  απέραντη  κτίση.  Κύματα  φωτός,  ζωής  και  χαράς  πη-
γάζουν από το θρόνο του Δημιουργού των πάντων και ξεχύνονται
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σε όλες τις σφαίρες του άπειρου διαστήματος. Από το μικροσκοπι-
κό πολοστημόριο, μέχρι τον μεγαλύτερο πλανήτη, τα πάντα, έμψυ-
χα και άψυχα μέσα στην ασκίαστη ομορφιά τους και στην τέλεια
χαρά τους διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι αγάπη.» Τ.Π.Σ., σ. 808.

ΣΚΕΨΗ: Από όλες τις απίστευτες αλήθειες που θα μάθουμε στην
αιωνιότητα, τίποτα δεν θα μας αγγίξει περισσότερο από ό,τι η θυ-
σία του Χριστού για εμάς. Σκεφτείτε πόσο βαθύ και ανεξάντλητο
πρέπει να είναι το θέμα αυτό, ώστε θα το μελετάμε σε όλη την αιω-
νιότητα. Ακόμα και τώρα, πώς μπορούμε να μάθουμε καλύτερα να
εκτιμάμε το τι έκανε ο Ιησούς για εμάς μέσω του Σταυρού;

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου                                Δύση ηλίου:
17:11’
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, ΕΚ. σ. 285-293, Τ.Π.Σ. σ.
789-808. 
«Το λιοντάρι, το οποίο μας τρομοκρατεί και το φοβόμαστε εδώ, θα
ξαπλώνει τότε με το αρνί και όλα στη Νέα Γη θα διέπονται από ει-
ρήνη και αρμονία. Τα δέντρα της Νέας Γης θα είναι ευθυτενή και
ψηλά,  χωρίς  καμία  δυσμορφία… Αφήστε  όλα όσα είναι  όμορφα
στην επίγεια κατοικία μας να μας θυμίζουν τον κρυστάλλινο ποτα-
μό και τα πράσινα χωράφια, τα δέντρα που ανεμίζουν και τις ζω-
ντανές πηγές, την λαμπερή πόλη και τους ενδεδυμένους στα λευκά
υμνωδούς, της ουράνιας κατοικίας μας - έναν κόσμο ομορφιάς που
κανένας καλλιτέχνης δεν μπορεί  να απεικονίσει  και  καμία θνητή
γλώσσα να περιγράψει. Αφήστε τη φαντασία σας να παρουσιάσει
την κατοικία των σεσωσμένων και θυμηθείτε ότι θα είναι πολύ εν-
δοξότερη από ό,τι μπορεί να απεικονίσει η φαντασία σας»  Ε.Χουάιτ,
Heaven, σ. 133,134.

«Από φόβο μήπως υλοποιήσουν πέραν του κανονικού την ουράνια
κληρονομιά των λυτρωμένων, πολλοί κατέληξαν να προσδώσουν
μια αποκλειστικά πνευματική έννοια στην περιγραφή που δίνεται
για την μελλοντική μας κατοικία. Ο Χριστός διαβεβαίωσε τους μα-
θητές Του ότι πήγαινε να τους ετοιμάσει τόπους κατοικίας στο σπίτι
του Πατέρα Του.  Όσοι  παραδέχονται  τις  διδαχές του λόγου του
Θεού δεν αφήνονται στην άγνοια όσον αφορά την ουράνια κατοι-
κία… Η περιορισμένη ανθρώπινη αντίληψη δεν είναι σε θέση να
συλλάβει τη δόξα του Παραδείσου του Θεού.» Τ.Π.Σ., σ. 804.

Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Συζητήστε περισσότερο για το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε
ο Πασκάλ, για τους ανθρώπους που φαίνονται τόσο αδιάφοροι για
το τι  θα φέρει  η αιωνιότητα. Γιατί  νομίζετε ότι  οι άνθρωποι είναι
έτσι; Γιατί αυτή η στάση είναι παράλογη;
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2. Γιατί η ελπίδα της αιώνιας ζωής είναι τόσο σημαντική για την πί-
στη μας; Χωρίς αυτήν, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίπο-
τα;
3. Σκεφτείτε τα τόσα αξιοθαύμαστα μυστήρια που υπάρχουν στον
φυσικό κόσμο. Είτε πρόκειται για βιολογία, γεωλογία, αστρονομία,
φυσική, χημεία - σε όλα τα πεδία, όλα είναι πολύ πιο περίπλοκα
από  ό,τι  αρχικά  νόμιζαν  οι  άνθρωποι.  Οι  επιστήμονες,  για  πα-
ράδειγμα,  δεν  μιλούν  πλέον  για  «απλές  μορφές  ζωής»  επειδή,
όπως φαίνεται, ακόμη και οι πιο απλές μορφές ζωής τελικά δεν εί-
ναι καθόλου απλές. Κάθε νέα ανακάλυψη, φαίνεται να δημιουργεί
περισσότερα  ερωτήματα  που  χρειάζονται  απαντήσεις.  Πώς  όλα
αυτά  μας  βοηθούν  να  κατανοήσουμε  πόσα  πολλά  έχουμε  να
μάθουμε στο «σχολείο του μέλλοντος»;
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