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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ησαΐας – «Παρηγορείτε τον λαόν μου»

Από τότε που πρωτοειπώθηκαν, τα λόγια του προφήτη Ησαΐα
έχουν  χαραχτεί  βαθιά  στη  συνείδηση  μας.  Υπάρχουν  αξέχαστα
λόγια,  γεμάτα  όχι  μόνο  με  νόημα  αλλά  και  με  ελπίδα  και
υποσχέσεις,  λόγια  όπως  «ο  Θεός  μαζί  μας»  Ησ.  7/ζ’14.  «Διότι
παιδίον  εγεννήθη  εις  ημάς»  Ησ.  9/θ’6,  «πάσα  φάραγξ  θέλει
υψωθή»  Ησ.  40/μ’4  και  «Αλλ’  αυτός  ετραυματίσθη  διά  τας
παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών, η τιμωρία
ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’αυτόν και  διά των πληγών
αυτού ημείς ιάθημεν» Ησ. 53/νγ’5.

Τα  λόγια  δημιουργούν  εικόνες  και  σκέψεις.  Τα  αδύναμα,
ασήμαντα  λόγια  δημιουργούν  αδύναμες,  ασήμαντες  εικόνες,  τα
ισχυρά, εξευγενισμένα, καλοφτιαγμένα λόγια δημιουργούν ισχυρές,
εξευγενισμένες εικόνες. Πράγμα που εξηγεί, βέβαια, γιατί τα λόγια
του Ησαΐα μας μιλούν τόσο έντονα, τόσο ζωηρά – ακόμη και μετά
από 27 αιώνες.

Στη περικοπή του «δούλου που υποφέρει» για παράδειγμα, (Ησ.
52/νβ’13-53/νγ’12),  ο  Ησαΐας  δίνει  μια  αναλυτική  εικόνα  ενός
Μεσσία, όπως δεν δίνεται πουθενά αλλού στην Παλαιά Διαθήκη.
Αυτό  και  μόνο  το  κομμάτι  αρκεί  για  να  δικαιολογήσει  την
προσωνυμία του «ο ευαγγελιστής προφήτης».

Ακόμη,  η προφητεία  του σχετικά με  τον Κύρο,  ενάμιση αιώνα
πριν ο Πέρσης βασιλιάς κατακτήσει τη Βαβυλώνα, (Ησ. 44/μδ’28-
45/με’6),  είναι  τόσο  εκπληκτικά  σαφής,  ώστε  μερικοί  μελετητές
έχουν αποδώσει αρκετές περικοπές του Ησαΐα σε έναν κατοπινό
«δεύτερο Ησαΐα», μία ρηχή δημιουργία εκείνων που δεν μπορούν
να  δουν  πέρα  από  τα  μίζερα  διανοητικά  όρια  της  ανθρώπινης
φαντασίας.

Σε  μία  μοναδική  ανάμιξη  ζωηρής  φαντασίας,  απαράμιλλου
ποιητικού  ρυθμού  και  δραματικών  αντιθέσεων  που  θυμίζουν
Μπετόβεν και μιας πλούσιας σύνθεσης βαθυστόχαστων θεμάτων
τα  οποία  επανεμφανίζονται  σε  μία  εκλεπτυσμένη  συμφωνική
διαδικασία  συνεχιζόμενης  επεξεργασίας  και  ανάπτυξης,  το
εμπνευσμένο βιβλίο του Ησαΐα αποτελεί ένα αξιόλογο λογοτεχνικό
όχημα  για  θεϊκές  σκέψεις,  οι  οποίες  είναι  υψηλότερες  των
εγκόσμιων, όπως οι ουρανοί είναι υψηλότεροι από τη γη, δείτε Ησ.
45/με’9. 

Γνωρίζουμε  τα  λόγια  του,  με  τόση  ευφράδεια,  τόσο  ποιητικά,
τόσο  υποβλητικά  και  ισχυρά.  Γνωρίζουμε  όμως  τον  άνθρωπο
Ησαΐα  και  τον  κόσμο  στον  οποίο  έγραψε,  προσευχήθηκε  και
προφήτευσε; Καθώς η Ασσυριακή Αυτοκρατορία έφτανε στο ζενίθ
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της  δύναμης  της,  ο  καιρός  εκείνος  ήταν  καιρός  συντριβής  και
καταστροφής.  Ακόμη  χειρότερα,  ο  λαός  του  Ιούδα,  ο  εκλεκτός
λαός,  βυθιζόταν  όλο  και  περισσότερο  στην  ηθική  αδυναμία.
Απληστία  και  δυστυχία  κυριαρχούσαν.  Στον  αγώνα  τους  για
πλούτο  ή  επιβίωση,  κάποιοι  εισέπνεαν  τις  ναρκωτικές
αναθυμιάσεις της φαύλης ευφορίας, ενώ άλλοι μαραίνονταν μέσα
στην απόγνωση. Προσπαθώντας να διατηρήσει την ταυτότητα του
έθνους του, παίρνοντας ένα πιστό υπόλοιπο από την άρνηση και
αγκυροβολώντας τους στην πραγματικότητα, ο Ησαΐας κάλεσε το
λαό  του  να  κοιτάξει  τον  Θεό  τους,  τον  Άγιο  του  Ισραήλ,  τον
Δημιουργό του ουρανού και της γης, Εκείνον που τους γνώριζε με
το  όνομα  τους  και  που  υποσχέθηκε  να  τους  λυτρώσει  από  τη
φωτιά, μόνο όμως αν υπάκουαν.

Ο Ησαΐας  συμβούλεψε  βασιλιάδες.  Όταν  η  λεπτή  κλωστή  της
εναπομένουσας  οικογένειας  του  Θεού,  περιορίστηκε  σε  μία,
καταδικασμένη από τις Ασσυριακές λεγεώνες πόλη, τα προφητικά
λόγια του Ησαΐα ήταν εκείνα που ενίσχυσαν τον βασιλιά Εζεκία να
ψάξει  για  το  θαύμα,  το  οποίο  ήταν  η  μοναδική  ελπίδα  της
Ιερουσαλήμ,  Ησ.  36/λς’-37/λζ’.  Αν η  Ιερουσαλήμ είχε  πέσει  τότε
στους  Βαβυλώνιους,  παρά  έναν  αιώνα  αργότερα,  η  Ασσυριακή
πολιτική  του  διασκορπισμού  των  κατακτημένων  λαών,  θα
μπορούσε να είχε εξαφανίσει την εθνική ταυτότητα του Ιούδα. Έτσι,
δεν  θα  υπήρχε  Ιουδαϊκός  λαός,  από  τον  οποίο  θα  έρχονταν  ο
Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου.

Αυτή την τριμηνία, ρίχνουμε μια ματιά στον Ησαΐα, στα λόγια του,
την  εποχή  του,  τις  δύσκολες  καταστάσεις  που  βρέθηκε,  αλλά
περισσότερο από όλα, στο Θεό του, το Θεό που τότε όπως και
σήμερα, μας λέει: «Μη φοβού διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα
με το όνομά σου, εμού είσαι» Ησ. 43/μγ’1.
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26 Δεκεμβρίου – 1 Ιανουαρίου                    Σάββατο απόγευμα

1.  ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει
Κύριος· εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει
λευκαί ως χιών· εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως
λευκόν μαλλίον» Ησαΐας 1/α’18.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 1/α’ 1-9, 10-
17, 18, 19-31, 5/ε’ 1-7.  

Χαμένοι  στη  χώρα  της  λησμονιάς.  Εάν  ποτέ  οδηγήσετε  στην
Ιρλανδία,  είναι  πολύ  πιθανό  στην  επαρχία  ο  δρόμος  να  είναι
μπλοκαρισμένος από ένα κοπάδι αγελάδες που επιστρέφουν στον
αχυρώνα τους μετά από βοσκή. Ακόμη και χωρίς βοσκό, θα πάνε
στον δικό τους αχυρώνα. Ξέρουν σε ποιον και πού ανήκουν.
Αν ένα μικρό αγόρι, σε ένα πολυκατάστημα, απομακρυνθεί από τη
μητέρα του και φωνάξει, «Έχασα την μαμά μου», μπορεί να μην
γνωρίζει  ακριβώς  πού  βρίσκεται  εκείνος  ή  η  μητέρα  του,  αλλά
ακόμη και ανάμεσα σε όλες τις μητέρες στο μαγαζί θα είναι σε θέση
να ξεχωρίσει τη δική του.
Δυστυχώς, σε αντίθεση με τις αγελάδες στην Ιρλανδία (ή ακόμη
περισσότερο  με  το  μικρό  αγόρι),  οι  Ιουδαίοι  λησμόνησαν  ότι
ανήκουν  στον  Κύριο,  τον  ουράνιο  Κύριο,  και  έτσι  έχασαν  την
αληθινή  τους  ταυτότητα  ως  λαός  της  διαθήκης.  «Ακούσατε,
ουρανοί,  και  ακροάσθητι,  γή·  διότι  ο  Κύριος  ελάλησεν·  Υιούς
έθρεψα  και  ύψωσα,  αλλ'  αυτοί  απεστάτησαν  απ'  εμού.  Ο βους
γνωρίζει  τον  κτήτορα  αυτού  και  ο  όνος  την  φάτνην  του  κυρίου
αυτού· ο Ισραήλ δεν γνωρίζει,  ο λαός μου δεν εννοεί» (Ησ. 1/α’
2,3).
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε το έργο του Θεού να επαναφέρει
κοντά Του τον λαό Του.
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Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 

«ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ΟΥΡΑΝΟΙ!»
Ησαΐας 1/α’1-9

Το  βιβλίο  του  Ησαΐα  παρουσιάζει  τον  συγγραφέα  («υιός  του
Αμώς»), την πηγή του μηνύματός του (μία «όρασις» - όραμα) και
το θέμα του (ο Ιούδας και η πρωτεύουσά του η Ιερουσαλήμ, κατά
τη βασιλεία τεσσάρων βασιλέων). Το θέμα ταυτοποιεί επίσης τους
ακροατές του Ησαΐα ως το λαό της ίδιας του της χώρας κατά την
περίοδο που έζησε εκείνος. Ο προφήτης τους μίλησε σχετικά με τη
δική τους κατάσταση.
Αναφέροντας  τους  βασιλείς  κατά  τη  βασιλεία  των  οποίων
εργάστηκε, ο Ησαΐας προσδιορίζει το ακροατήριό του και συνδέει
το βιβλίο με τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα μιας συγκεκριμένης
περιόδου. Αυτό το χρονικό πλαίσιο μας οδηγεί στις αναφορές των
Β’Βασ. 15/ιε’-20/κ’ και των Β’Χρον. 26/κς’-32/λβ’.
Διαβάστε Ησ. 1/α’2. Ποια η ουσία του μηνύματος εδώ; Τι λέει  ο
Κύριος; Πώς βλέπουμε αυτήν την ίδια ιδέα σε όλη τη θρησκευτική
ιστορία; Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τη Χριστιανική
εκκλησία σήμερα; 
……………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………
Παρατηρήστε  πως  το  μήνυμα  του  Ησαΐα  ξεκινά  με  τα  λόγια,
«ακούσατε  ουρανοί  και  ακροάσθητι  γη»  (συγκρίνετε  με  Δευτ.
30/λ’19, 31/λα’28). Ο Κύριος δεν υπονοεί πως οι ουρανοί και η γη
μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν κυριολεκτικά. Το κάνει
για να δώσει έμφαση.
Όταν  ένας  αρχαίος  βασιλιάς  στην  Εγγύς  Ανατολή  έκανε  μία
πολιτική  συνθήκη  με  έναν  λιγότερο  ισχυρό  ηγέτη,  επικαλούνταν
τους  θεούς  του  ως  μάρτυρες  για  να  τονίσει  πως  αν  συνέβαινε
οποιαδήποτε  παραβίαση  της  συμφωνίας,  αυτοί  σίγουρα  θα  την
παρατηρούσαν και θα τιμωρούνταν οι ένοχοι. Όμως, όταν ο Θεός,
ο Βασιλέας των βασιλέων έκανε διαθήκη με τους Ισραηλίτες την
εποχή  του  Μωυσή,  δεν  αναφέρθηκε  σε  άλλους  θεούς  ως
μάρτυρες.  Αντίθετα,  ως  ο  μόνος  αληθινός  Θεός,  κάλεσε  τους
ουρανούς και τη γη σε αυτόν το ρόλο (δείτε Δευτ. 4/δ’26).
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε προσεκτικά Ησ. 1/α’1-9. Ποιες ήταν οι αμαρτίες
του λαού Ιούδα; Παρατηρήστε ιδιαίτερα τα αποτελέσματα εκείνων
των αμαρτιών. Γιατί ήταν ένοχος ο λαός και τι  συνέβη λόγω της
ενοχής του; Παράλληλα, ποια ελπίδα παρουσιάζεται στο εδ. 9;
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Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΙΑ
Διαβάστε Ησ. 1/α’10. Γιατί νομίζετε ότι χρησιμοποιούσε την εικόνα
των Σοδόμων και Γομόρρων; Τι ήθελε να πει ο Κύριος;
……………………………..………………………………………………
………………………………………………………….………………….
Διαβάστε Ησ. 1/α’11-15. Τι λέει ο Κύριος στο λαό; Γιατί απέρριψε ο
Κύριος τη λατρεία που του προσέφερε ο λαός Του;
……………………………..………………………………………………
………………………………………………………….………………….

Τα  ίδια  χέρια  που  πρόσφεραν  θυσίες  και  υψώνονταν  για
προσευχή, ήταν «ματωμένα», ένοχα για τη βία και την καταπίεση
των άλλων (Ησ. 1/α’ 15, 58/νη’3,4). Συμπεριφερόμενοι άσχημα στα
υπόλοιπα  μέλη  της  κοινωνίας  της  διαθήκης,  έδειχναν  την
περιφρόνησή τους στον  Προστάτη  των Ισραηλιτών.  Οι  αμαρτίες
ενάντια στους άλλους ήταν αμαρτίες ενάντια στον Κύριο. 
Φυσικά, ο Ίδιος ο Θεός θέσπισε το τελετουργικό σύστημα (Λευιτ.
1/α’-16/ις’)  και  επίλεξε  την  Ιερουσαλήμ  για  να  κτιστεί  ο  ναός
(Α’Βασ.  8/η’10,11).  Οι  τελετές  ωστόσο  έπρεπε  να  γίνονται  στα
πλαίσια  της  διαθήκης  που  ο  Θεός  έκανε  με  αυτούς  τους
ανθρώπους. Ήταν η διαθήκη του Θεού με το Ισραήλ που έκανε
δυνατή  την  παρουσία  Του  ανάμεσά  τους  στο  αγιαστήριο/ναό.
Επομένως, οι τελετές και οι προσευχές είχαν αξία εφόσον γίνονταν
με  πίστη  σ’  Αυτόν  και  τη  διαθήκη  Του.  Οι  άνθρωποι  που
πρόσφεραν θυσίες χωρίς να δείχνουν κάποια μεταμέλεια  για  τις
αδικίες τους προς τους άλλους, εκτελούσαν ψεύτικες τελετές. Έτσι,
οι  προσφορές  τους  δεν  ήταν  απλώς  άκυρες,  αλλά  ήταν  και
αμαρτία! Με τις τελετές που έκαναν έλεγαν ότι ήταν υπάκουοι, αλλά
με  την  συμπεριφορά  τους  αποδείκνυαν  πως  είχαν  παραβεί  τη
διαθήκη.
ΣΚΕΨΗ:  Διαβάστε Ησ. 1/α’16,17. Τι εντολή δίνει ο Θεός στο λαό
Του; Πώς παραλληλίζονται αυτά τα εδάφια, σε αυτό το πλαίσιο, με
αυτά  που  είπε  ο  Ιησούς  στο  Ματθ.  23/κγ’23-28;  Ποιο  μήνυμα
υπάρχει για εμάς, σήμερα, σε αυτά τα εδάφια και στο πλαίσιο στο
οποίο δίνονται;
………………………………………….…………………………………
…….………..…………………………..…………………………………
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Τρίτη 29 Δεκεμβρίου

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ
Διαβάστε Ησ. 1/α’18. Τι πιστεύετε ότι λέει εδώ ο Κύριος; (Διαβάστε
και λίγα εδάφια παρακάτω, για να το δείτε σφαιρικά).
………………………………………………………….………………….
…….………..…………………………………………..…………………

Ο Θεός απέδειξε πως οι Ιουδαίοι, οι κατηγορούμενοι, είναι ένοχοι
για την παράβαση της συνθήκης (Ησ. 1/α’ 2-15), και τους καλεί να
αλλάξουν (εδ. 16,17). Αυτή η έκκληση δείχνει πως υπάρχει ελπίδα.
Αλλιώς,  γιατί  να  παρακινείς  έναν  εγκληματία  που  του  αξίζει  να
εκτελεστεί,  να  αλλάξει  ζωή;  Πώς  θα  μπορούσε  ένας
θανατοποινίτης  να  ελευθερώσει  τον  καταπιεσμένο,  να
υπερασπιστεί το ορφανό και να προστατεύσει τη χήρα; Όταν όμως
ο Θεός λέει, «Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν» (Ησ. 1/α’18),
βλέπουμε πως ο Κύριος προσπαθεί να επικοινωνήσει με το λαό
Του,  να  τους  βοηθήσει  να  μετανοήσουν  και  να  αφήσουν  τον
αμαρτωλό τρόπο ζωής, όσο και εάν έχουν εκφυλιστεί.
Ο Κύριος τούς λέει ότι οι ερυθρές σας αμαρτίες θα γίνουν λευκές.
Γιατί είναι κόκκινες οι αμαρτίες; Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα του
«αίματος»  (αιματηρής  ενοχής)  που  καλύπτει  τα  χέρια  των
ανθρώπων,  εδ.15.  Το  λευκό  είναι,  προφανώς,  το  χρώμα  της
αγνότητας, της απουσίας της ενοχής. Εδώ, ο Θεός προσφέρεται να
τους αλλάξει.
Αυτή τη γλώσσα χρησιμοποίησε ο βασιλιάς Δαβίδ όταν ζήτησε από
τον Θεό να τον συγχωρήσει για την αμαρτία του να κοιμηθεί με τη
γυναίκα του Ουρία και  στη συνέχεια να τον σκοτώσει  (διαβάστε
Ψαλμ. 51/να’7,14). Στο Ησ. 1/α’18 ο Θεός προσφέρει συγχώρηση
στο λαό Του.
Πώς  η  προσφορά  συγχώρεσης  από  το  Θεό  λειτουργεί  ως
επιχείρημα για να αλλάξουν τις οδούς τους; Συγκρίνετε το Ησ. α’18
με το Ησ. μδ’22.
………………………………………………………….…………………
Εδώ  βλέπουμε  τον  λόγο  για  τον  οποίο  ο  Θεός  μεταχειρίστηκε
σκληρή γλώσσα για να προειδοποιήσει το λαό Του. Δεν θέλει να
τους απορρίψει από λαό Του, αλλά να τους επαναφέρει κοντά Του.
Η προσφορά της συγχώρησης είναι το ισχυρότερο επιχείρημα που
υποστηρίζει την παράκλησή Του στο λαό να εξαγνιστούν ηθικά (εδ.
16,17). Με τη συγχώρησή Του θα μπορέσουν να μεταμορφωθούν
με  τη  δύναμή  Του.  Εδώ  βλέπουμε  τους  σπόρους  της  «νέας
διαθήκης» για την οποία προφήτεψε ο Ιερεμίας (Ιερ. 31/λα’ 31-34)
όπου η συγχώρεση είναι η βάση μιας νέας εγκάρδιας σχέσης με
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τον  Θεό.  Ξεκινάμε  με  ένα  χρέος  που  δεν  μπορούμε  να
εξοφλήσουμε.  Από  την  ταπεινή  θέση  να  αναγνωρίσουμε  την
ανάγκη μας για συγχώρεση, είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε όλα
όσα ο Θεός μάς δίνει.

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου

ΝΑ ΦΑΝΕ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΦΑΓΩΘΟΥΝ
Διαβάστε  Ησ.  1/α’19-31.  Ποιο  θέμα  εμφανίζεται  εδώ  το  οποίο
βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή;
………………………………………………………….…………………
Παρατηρήστε τη λογική δομή στο Ησ. 1/α’19,20. Αν οι άνθρωποι
επιλέξουν να είναι πρόθυμοι και υπάκουοι στο Θεό, θα γευθούν τα
αγαθά της γης, εδ.19. Αντίθετα, αν αρνηθούν την προσφορά Του
για συγχώρεση και αποκατάσταση και επαναστατήσουν εναντίον
Του, θα καταφαγωθούν από τη μαχαίρα,  εδ.20.  Η επιλογή είναι
δική  τους.  Αυτά  τα  εδάφια,  λοιπόν,  περιέχουν  μία  υπό  όρους
ευλογία και κατάρα.
Το Ησ. 1/α’  επαναλαμβάνει  και  εφαρμόζει  τα λόγια του Μωυσή,
που  καταγράφονται  στο  Δευτ.  30/λ’19  την  εποχή  που
δημιουργούνταν  η  διαθήκη  με  το  έθνος  του  Ισραήλ:
«Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον τον ουρανόν και την γην, ότι
έθεσα ενώπιον σας την ζωήν και το θάνατον, την ευλογίαν και την
κατάραν…»
Δείτε  αυτά  τα  λόγια  από  τον  Μωυσή.  Παρατηρήστε  πως  δεν
υπάρχει μέση λύση. Ή ζωή ή θάνατος, ή ευλογία ή κατάρα. Γιατί
νομίζετε πως υπάρχουν μόνο δύο επιλογές; Γιατί δεν μπορεί να
υπάρχει κάποιος συμβιβασμός;
……………….………………….…………………………………………
Τα λόγια του Μωυσή δίνουν περιληπτικά όλες τις προειδοποιήσεις,
ευλογίες και κατάρες, οι οποίες καταλήγουν στο σχηματισμό της
διαθήκης και περιλαμβάνουν 1) την εξιστόρηση του τι είχε κάνει ο
Θεός για αυτούς, 2) τους όρους που πρέπει να τηρηθούν για να
διατηρηθεί  η  διαθήκη,  3)  την  αναφορά  σε  μάρτυρες  και  4)  τις
ευλογίες και κατάρες για να προειδοποιήσουν το λαό για το τι θα
συνέβαινε, αν παρέβαιναν τους όρους της διαθήκης. 
Έχει  αποδειχτεί  πως  αυτά  τα  στοιχεία  εμφανίζονται  με  την  ίδια
σειρά σε πολιτικές συνθήκες, οι οποίες αφορούν και άλλους λαούς
εκτός του Ισραήλ. Έτσι, για να εδραιώσει τη διαθήκη Του με τους
Ισραηλίτες, χρησιμοποίησε ένα τύπο που θα καταλάβαιναν και που
θα  εντύπωνε  μέσα τους  όσο  το  δυνατόν  εντονότερα γίνεται,  τη
φύση  και  τις  συνέπειες  της  αμοιβαίας  δεσμευτικής  σχέσης,  την
οποία  επέλεγαν.  Τα  πιθανά  οφέλη  της  διαθήκης  ήταν
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συγκλονιστικά, αλλά αν το Ισραήλ έσπαγε τη συμφωνία τους, θα
βρίσκονταν σε θέση χειρότερη από ποτέ.
ΣΚΕΨΗ: Πώς έχετε βιώσει εσείς, στη δική σας Χριστιανική πορεία,
την  αρχή  των  ευλογιών  και  της  κατάρας,  όπως  την  είδαμε
παραπάνω;

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΑΣΜΑ ΑΓΑΠΗΣ
Διαβάστε το άσμα στο Ησ. 5/ε’1-7. Ποια είναι η σημασία αυτής της
παραβολής; 
……………………………………………………………………………
Ο Θεός εξηγεί τη σημασία της παραβολής στο τέλος, στο εδάφιο 7.
Χρησιμοποιώντας μία παραβολή, βοηθά τους ανθρώπους να δουν
τον  εαυτό  τους  αντικειμενικά,  για  να  παραδεχθούν  την  αληθινή
τους κατάσταση. Ο Θεός χρησιμοποίησε αποτελεσματικά αυτή την
προσέγγιση  με  τον  βασιλιά  Δαβίδ  (συγκρίνετε  Β’Σαμ.  12/ιβ’13).
Παρουσιάζοντας  αυτό  το  «άσμα  αγάπης»,  ο  Θεός  αποκαλύπτει
από την αρχή το κίνητρο Του προς τον λαό Του. Η σχέση Του μαζί
τους  προέρχεται  από  τον  χαρακτήρα  Του,  που  είναι  η  αγάπη,
Α’Ιωάν.  4/δ’8  και  σαν  απόκριση  σε  αυτή,  περιμένει  και  Εκείνος
αγάπη. Αντί όμως για «σταφύλια», παίρνει «αγριοστάφυλα», που
στα Εβραϊκά σημαίνει, «βρωμερά πράγματα».
Τι  εννοεί  ο Κύριος όταν,  στο Ησ. 5/ε’4,  λέει  «τι  ήτο δυνατόν να
κάμω έτι εις τον αμπελώνα μου, και δεν έκαμον εις αυτόν;»
……………………………………………………………………………
Ο  Θεός  λέει  στα  επόμενα  εδάφια:  «Τώρα  λοιπόν  θέλω  σας
αναγγείλει  τι  θέλω  κάμει  εγώ  εις  τον  αμπελώνά  μου·  θέλω
αφαιρέσει  τον  φραγμόν  αυτού,  και  θέλει  καταφαγωθή· θέλω
χαλάσει  τον  τοίχον  αυτού,  και  θέλει  καταπατηθή· και  θέλω
καταστήσει  αυτόν  έρημον»  (Ησ.  5/ε’5,6).  Όταν  αμαρτάνουμε,  ο
Θεός  δεν  απομακρύνει  αμέσως  την  προστασία  Του,  ούτε  μας
καταστρέφει. Μακροθυμεί και μας δίνει την ευκαιρία να δεχτούμε τη
συγχώρεση  (δείτε  Β’  Πέτρ.  3/γ’9).  Δεν  απορρίπτει  όποιον
αποκρίνεται  σ’  Αυτόν.  Καλεί  όσο  υπάρχει  περίπτωση  για
ανταπόκριση.  Δεν δέχεται  αμέσως το Όχι  ως απάντηση,  επειδή
ξέρει την άγνοιά μας και ότι έχουμε εξαπατηθεί από την αμαρτία.
Εάν όμως δεν ανταποκριθούμε, αναγνωρίζει την επιλογή μας και
μας αφήνει στο δρόμο που επιλέξαμε (δείτε Αποκ. 22/κβ’ 11).
Εάν απορρίπτουμε συνεχώς τις εκκλήσεις που κάνει ο Θεός μέσω
του Αγίου Πνεύματος, κάποια στιγμή θα περάσουμε το σημείο της
επιστροφής (Ματθ. 12/ιβ’ 31,32). Είναι πραγματικά επικίνδυνο να
στρέψουμε την πλάτη μας στον Χριστό (Εβρ. 6/ς’ 4-6). Ο Θεός δεν
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μπορεί να κάνει πολλά, επειδή σέβεται την ελευθερία της επιλογής
μας. 
ΣΚΕΨΗ: Τι περισσότερο θα μπορούσε να είχε γίνει για εμάς, από
αυτό που έγινε εδώ; Πώς, το να εμμένουμε στο σταυρό, μας δίνει
βεβαίωση  σωτηρίας  και  κίνητρα  για  να  μετανοήσουμε  και  να
αλλάξουμε την οδό μας;

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου                        Δύση Ηλίου:
17:16’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Στο πλαίσιο του Ησ. 1/α’4, η Ε. Χουάιτ έγραψε: «Ο αποκαλούμενος
λαός του Θεού είχε διαχωριστεί από Εκείνον, είχαν χάσει τη σοφία
τους και εκφύλισαν την κατανόηση τους. Δεν μπορούσαν να δουν
πολύ μακριά, γιατί είχαν ξεχάσει ότι είχαν εξαγνιστεί από τις παλιές
τους αμαρτίες. Κινούνταν ανήσυχα και με αβεβαιότητα στο σκοτάδι,
προσπαθώντας  να  εξαλείψουν  από  το  μυαλό  τους  τη  μνήμη
ελευθερίας,  βεβαιότητας  και  ευτυχίας  της  προηγούμενης
κατάστασης  τους.  Βυθίστηκαν  σε  κάθε  είδους  αναιδούς,
παράτολμης τρέλας,  τοποθέτησαν τον εαυτό τους εναντίον κάθε
πρόνοιας του Θεού και βάθυναν την ήδη υπάρχουσα μέσα τους
ενοχή.  Άκουσαν  τις  κατηγορίες  του  Σατανά  κατά  του  θεϊκού
χαρακτήρα  και  απεικόνισαν  το  Θεό  ως  στερούμενο  ελέους  και
συγχώρεσης» B. C., σ. 1137.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1.Πώς μπορείτε να «καθαρίσετε τον εαυτό σας»; Τι σημαίνει αυτή

η φράση; (δείτε Φιλ. 2/β’12,13). 
2.Πώς προσάρμοσε, επέκτεινε και  εφάρμοσε ο Ιησούς τον ύμνο

αγάπης  του  αμπελώνα;  Ματθ.  21/κα’33-45,  Μαρκ.  12/ιβ’1-12,
Λουκ.  20/κ’9-19.  Ποια  μαθήματα  υπάρχουν  εκεί  για  μας,  ως
Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας;

3.Ποια η σχέση μεταξύ της συγχώρεσης που προσφέρει ο Θεός
και της μεταμόρφωσης που επιτελεί στη ζωή μας; Ποιο έρχεται
πρώτο, η μεταμόρφωση και μετά η συγχώρεση ή η συγχώρεση
και μετά η μεταμόρφωση; Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι
προηγείται;

4.Στο  παραπάνω  απόσπασμα,  η  Ε.  Χουάιτ  αναφέρει  ότι  οι
άνθρωποι τοποθέτησαν τον εαυτό τους εναντίον «κάθε πρόνοιας
του Θεού». Τι σημαίνει αυτό;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όταν ο  λαός του Θεού,  Τον ξεχνά και  Τον θεωρεί
δεδομένο, Εκείνος τους υπενθυμίζει ότι είναι υπόλογοι στη διαθήκη
τους με Εκείνον. Με έλεος τους υποδεικνύει την κατάσταση τους,
τους  προειδοποιεί  για  τις  καταστροφικές  συνέπειες  της
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εγκατάλειψης  της  προστασίας  Του  και  τους  παρακινεί  να  Του
επιτρέψουν να τους θεραπεύσει και καθαρίσει. 
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2 Ιανουαρίου – 8 Ιανουαρίου                         Σάββατο απόγευμα

2.  ΚΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΕΔΆΦΙΟ  ΜΝΉΜΗΣ: «Κατά  το  έτος  εν  ω  απέθανεν  Οζίας  ο
βασιλεύς,  είδον  τον  Κύριον  καθήμενον  επί  θρόνου  υψηλού  και
επηρμένου, και  το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν.» Ησαΐας
6/ς’ 1.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 6/ς’1-4, 5-7,
8, 9-13.

Όταν  ρωτήθηκε  από  τους  μαθητές  του  για  τα  στοιχεία  που
συνιστούν  μία  καλή  κυβέρνηση,  ο  Κομφούκιος  απάντησε:
«Επάρκεια  στα  τρόφιμα,  στα  όπλα,  και  στην  εμπιστοσύνη  του
λαού.»
«Ναι  όμως,»  ρώτησε  ο  μαθητής,  «τι  γίνεται  εάν  θα  έπρεπε  να
θυσιάσεις ένα από τα τρία; Ποιο θα αφήνατε;»
«Τα όπλα,» απάντησε ο Κομφούκιος. 
«Ας υποθέσουμε,» επέμενε ο μαθητής, «ότι και ανάμεσα στα δύο
θα έπρεπε να θυσιάσετε κάποιο. Ποιο θα αφήνατε;»
«Τα τρόφιμα. Γιατί από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι πέρασαν από
περιόδους πείνας, ο λαός όμως που δεν εμπιστεύεται τους ηγέτες
του, είναι στα αλήθεια χαμένος.» Διασκευασμένο από τον Michael P.
Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, σ. 215.
Οι άνθρωποι θέλουν οι ηγέτες τους να είναι δυνατοί και έμπιστοι.
Όταν ένας στρατιώτης δήλωσε ότι ήθελε να υπηρετήσει ξανά στο
στρατό, ο υπεύθυνος εκεί τον ρώτησε γιατί ήθελε να επιστρέψει.
«Δοκίμασα  να  ζήσω  ως  πολίτης,  αλλά  εκεί  έξω  δεν  υπάρχει
κάποιος ηγέτης.» Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε την κρίση ηγεσίας
στον Ιούδα και τα κακά αποτελέσματα που ακολούθησαν.
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Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΝΕ. ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ!
Το Ησ. 6/ς’1 μιλά για το θάνατο του βασιλιά Οζία. Διαβάστε και
Β’Χρον. 26/κς’. Ποια η σημασία του θανάτου του βασιλιά Οζία;
……………………………..………………………………………………

Το θάνατο αυτού του βασιλιά, μπορούμε να τον δούμε από πολλές
οπτικές γωνίες.
1.Αν και η βασιλεία του Οζία ήταν μακρόχρονη και ευήμερη, «αλλ’

αφού εκραταιώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν» και
προσπάθησε  να  προσφέρει  θυμίαμα  στο  ναό,  Β’Χρον.  κς’16.
Όταν οι ιερείς, σωστά, τον σταμάτησαν γιατί δεν είχε αυτή την
εξουσία ως ιερατικός απόγονος του Ααρών,  εδ.18,  ο  βασιλιάς
οργίστηκε.  Εκείνη  τη  στιγμή,  όταν  ο  βασιλιάς  αρνήθηκε  την
επίκριση, ο Κύριος, του έστειλε αμέσως λέπρα, από την οποία
υπέφερε,  «έως της ημέρας του θανάτου αυτού και  κατώκει  εν
οίκω κεχωρισμένω,  λεπρός  διότι  απεκόπη από του  οίκου  του
Κυρίου» εδ.21.  Τι  ειρωνεία που ο Ησαΐας είδε ένα όραμα του
αγνού, αθάνατου θεϊκού βασιλέα στον οίκο Του την ίδια χρονιά
που πέθανε ο ακάθαρτος ανθρώπινος βασιλιάς.

2.Υπάρχει  μία έντονη αντίθεση μεταξύ Οζία και  Ησαΐα.  Ο Οζίας
προσπάθησε να φτάσει την αγιότητα υπεροπτικά, για το λάθος
λόγο (περηφάνια) και αντίθετα, κατέστη τελετουργικά ακάθαρτος
και έτσι απεκόπη από την αγιότητα. Ο Ησαΐας, από την άλλη,
επέτρεψε στην αγιότητα του Θεού να τον αγγίξει. Παραδέχτηκε
ταπεινά την αδυναμία του και  θέλησε την ηθική αγνότητα,  την
οποία  και  έλαβε,  Ησ.  6/ς’5-7.  Όπως  και  ο  τελώνης  στην
παραβολή  του  Ιησού,  έφυγε  δικαιωμένος:  «διότι  πας  ο  υψών
εαυτόν, θέλει ταπεινωθή, ο δε ταπεινών εαυτόν, θέλει υψωθή»
Λουκ. 18/ιη’14.

3.Υπάρχει μία εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ του λεπρού σώματος
του  Οζία  και  της  ηθικής  κατάστασης  του  λαού  του:  «…  δεν
υπάρχει εν αυτώ ακεραιότης, αλλά τραύματα, και μελανίσματα,
και έλκη σεσηπότα» Ησ. 1/α’6

4.Ο θάνατος του Οζία το 740 π.Χ. σηματοδοτεί μια μεγάλη κρίση
στην  ηγεσία  του  λαού  του  Θεού.  Ο  θάνατος  οποιουδήποτε
απόλυτου  ηγέτη  καθιστά  τη  χώρα  του  ευάλωτη,  κατά  τη
μεταβατική  περίοδο  εξουσίας.  Ο  Ιούδας  όμως  βρίσκονταν  σε
ιδιαίτερο κίνδυνο, γιατί πριν λίγα χρόνια, το 745 π.χ. στο θρόνο
της  Ασσυρίας  είχε  ανέβει  ο  Θεγλάθ-φελασάρ  Γ’,  ο  οποίος
ακολούθησε αμέσως το δρόμο του πολέμου και έκανε το έθνος
του μία υπερδύναμη που απείλησε την ανεξαρτησία όλων των
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εθνών  στην  Εγγύς  Ανατολή.  Σε  αυτή,  λοιπόν,  την  ώρα  της
κρίσης, ο Θεός ενθάρρυνε τον Ησαΐα, δείχνοντας στον προφήτη
ότι Εκείνος είχε ακόμη τον έλεγχο.

ΣΚΕΨΗ:  Διαβάστε  προσεκτικά  το  Β’Χρον.  26/κς’16.  Με  ποιους
τρόπους, αντιμετωπίζει ο καθένας μας αυτό το ενδεχόμενο για το
ίδιο  πράγμα;  Πώς το να εμμένουμε στο σταυρό μπορεί  να μας
προστατέψει από αυτή την παγίδα;

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου

«ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ»
Ησαΐας 6/ς’1-4

Παρατηρήστε τι συνέβαινε εδώ στα τέσσερα πρώτα εδάφια του Ησ.
6/ς’. Ο βασιλιάς πεθαίνει εν μέσω μεγάλων πολιτικών αναταραχών
(οι Ασσύριοι είναι επί ποδός πολέμου) θα μπορούσε να είναι για
τον Ησαΐα μια τρομακτική περίοδος και να μην είναι σίγουρος για
το ποιος έχει τον έλεγχο.
Και τι συνέβη τότε; Ενώ ήταν σε όραμα, ο Ησαΐας είδε τη δόξα του
Θεού  πάνω  στον  θρόνο  Του,  άκουσε  τα  λαμπρά  Σεραφείμ  να
φωνάζουν «Άγιος, άγιος, άγιος», ένιωσε το έδαφος να τρέμει κάτω
από τα πόδια του,  και  είδε  τον καπνό που γέμισε  τον ναό.  Θα
πρέπει να ήταν μία τρομερή εμπειρία για τον προφήτη. Ο Ησαΐας
ήξερε ποιος έχει τον έλεγχο, παρά τα γεγονότα.
Που είναι ο Κύριος σε αυτό το όραμα; Ησ. 6/ς’1. Γιατί να εμφανιστεί
ο Κύριος στον Ησαΐα εδώ και  όχι  οπουδήποτε αλλού; Δείτε  Έξ.
25/κε’8, 40/μ’34-38.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………

Ο Ιεζεκιήλ, ο Δανιήλ, και ο Ιωάννης ήταν στην εξορία όταν είδαν τα
οράματα,  Ιεζ.  1/α’,  Δαν.  7/ζ’9,10/ι’  και  Αποκ.  4/δ’,5/ε’.  Όπως  ο
Ησαΐας,  χρειάζονταν  ιδιαίτερη  παρηγοριά  και  επιβεβαίωση ότι  ο
Θεός έχει τον έλεγχο και ας διαλυόταν ο κόσμος τους. (Ο Δανιήλ
και ο Ιεζεκιήλ ήταν αιχμάλωτοι ενός ειδωλολατρικού έθνους που
είχε καταστρέψει το δικό τους έθνος, ενώ ο Ιωάννης είχε εξοριστεί
σε ένα έρημο νησί από μία εχθρική πολιτική δύναμη.) Αναμφίβολα,
αυτά τα οράματα τούς βοηθήσαν να παραμείνουν πιστοί ακόμη και
κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
«Όταν ο Ησαΐας αντίκρισε αυτή την αποκάλυψη της δόξας και του
μεγαλείου του Κυρίου του, συνταράχθηκε από τη συναίσθηση της
αγνότητας  και  της  δικαιοσύνης  του  Θεού.  Τι  χτυπητή  αντίθεση
ανάμεσα στην απαράμιλλη τελειότητα του Δημιουργού του και στην
αμαρτωλή πορεία εκείνων οι  οποίοι  συγκαταλέγονταν,  όπως και
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αυτός, στον εκλεκτό λαό του Ισραήλ και του Ιούδα!» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ.
215.

Η αγιοσύνη του Θεού, που τονίζεται στο όραμα, είναι το βασικό
σημείο του μηνύματός του. Ο Θεός είναι Άγιος και το ίδιο ζητάει
από τα παιδιά Του, την αγιοσύνη που θα τους δώσει μόνο εάν
μετανοήσουν, εγκαταλείψουν την οδό του κακού, και υποταχθούν
με πίστη και υπακοή σ’ Αυτόν.
ΣΚΕΨΗ: Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε αποθαρρυντικές καταστάσεις,
όπου, εξωτερικά, όλα φαίνονταν να έχουν χαθεί. Αν και δεν είδατε
το όραμα της «δόξας του Κυρίου» όπως το είδε εδώ ο Ησαΐας,
αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπόρεσε ο Κύριος να
συντηρήσει εσάς και την πίστη σας κατά την κρίση αυτή. Τι μάθατε
από αυτές τις εμπειρίες, το οποίο θα μπορούσατε να μοιραστείτε
με άλλους;

Τρίτη 5 Ιανουαρίου

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Ησαΐας 6/ς’5-7

Στο  Αγιαστήριο/ναό,  μόνο  ο  αρχιερέας  μπορούσε  να  πλησιάσει
στην  παρουσία  του  Θεού,  στα  Άγια  των  Αγίων  την  Ημέρα  του
Εξιλασμού  υπό  την  προστασία  του  καπνού  του  θυμιάματος,
διαφορετικά θα πέθαινε (Λευιτ. 16/ις’ 2,12,13). Ο Ησαΐας είδε τον
Κύριο, παρότι δεν ήταν αρχιερέας και δεν έκαιγε θυμίαμα! Ο ναός
γέμισε με καπνό (Ησ. 6/ς’ 4),  θυμίζοντάς μας το σύννεφο με τη
δόξα του Θεού που εμφανίστηκε την Ημέρα του Εξιλασμού (Λευιτ.
16/ις’  2).  Κατάπληκτος  και  φοβούμενος  πως  θα  πεθάνει
(συγκρίνετε  με  Έξ.  33/λγ’  20,  Κριτ.  6/ς’  22,23),  ο  Ησαΐας
αναφώνησε αναγνωρίζοντας την αμαρτία του και του λαού του (Ησ.
6/ς’5), αναπολώντας την εξομολόγηση του αρχιερέα την Ημέρα του
Εξιλασμού (Λευιτ. 16/ις’ 21).
«Έτσι όπως έστεκε μέσα στο άπλετο φως της θεϊκής παρουσίας,
στο  ενδότερο  μέρος  του  αγιαστηρίου,  αναγνώρισε  ότι  αν
εγκαταλειπόταν στην ατέλεια  και  στην ανικανότητά του,  θα ήταν
εντελώς αδύνατο να εκπληρώσει την αποστολή στην οποία είχε
κληθεί» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 212.
Γιατί το σεραφείμ χρησιμοποίησε αναμμένο, καιγόμενο κάρβουνο
από τον βωμό για να καθαρίσει τα χείλη του Ησαΐα; Ησ. ς’6-7.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Το σεραφείμ εξήγησε πως αγγίζοντας τα χείλη του προφήτη, τον
καθάρισε  από  την  ενοχή  και  την  αμαρτία  (Ησ.  6/ς’7).  Δεν
αναφέρεται  ποια  ήταν  συγκεκριμένα  η  αμαρτία  του,  αλλά  δεν
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πρέπει  να  περιοριστεί  στην  κακή  ομιλία,  επειδή  τα  χείλη  δεν
δείχνουν μόνο στην ομιλία αλλά και στο σύνολο του προσώπου.
Έχοντας  λάβει  ηθικό  εξαγνισμό,  ο  Ησαΐας  μπορούσε  τώρα  να
προσφέρει αγνή δοξολογία στον Θεό. 
Η  φωτιά  είναι  ένα  είδος  εξαγνισμού,  επειδή  καίει  όλη  την
ακαθαρσία  (δείτε  Αρ.  31/λα’  23).  Το  σεραφείμ  όμως  πήρε
κάρβουνο από την άγια φωτιά του θυσιαστηρίου που ο Ίδιος ο
Θεός είχε ανάψει και διατηρούσε αναμμένη (Λευιτ. 6/ς’12). Έτσι, το
σεραφείμ  κατέστησε  τον  Ησαΐα  εξαγνισμένο.  Στην  λατρεία  του
αγιαστηρίου,  το κάρβουνο από το θυσιαστήριο χρησιμοποιούταν
για να κάψει  το θυμίαμα.  Συγκρίνετε  Λευιτ.  16/ις’  12,13 όπου ο
αρχιερέας  παίρνει  το  θυμιατήρι  γεμάτο  με  κάρβουνα  από  το
θυσιαστήριο  για  να  ανάψει  το  θυμίαμα.  Στο  Ησ.  6/ς’  όμως  το
σεραφείμ βάζει το κάρβουνο στον Ησαΐα και όχι στο θυμίαμα. Ο
ίδιος ο Ησαΐας γίνεται το θυμίαμα. Όπως η άγια φωτιά ανάβει το
θυμίαμα για να γεμίσει ο οίκος του Θεού με άγια ευωδιά, ανάβει και
τον προφήτη για να μεταφέρει το άγιο μήνυμα. Δεν είναι τυχαίο ότι
στα επόμενα εδάφια του Ησ. 6/ς’ ο Θεός αποστέλει τον Ησαΐα στον
λαό Του.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε με  προσευχή την απόκριση του Ησαΐα,  εδ.5,
στο  όραμα  του  Θεού.  Πώς  τη  βλέπουμε  σε  μία  έκφραση  του
βασικού  προβλήματος,  δηλαδή,  της  ύπαρξης  ενός  αμαρτωλού
λαού σε ένα σύμπαν δημιουργημένο από έναν «Άγιο, άγιο, άγιο»
(εδ.3)  Θεό;  Γιατί  ο  Χριστός  στο  σταυρό,  ήταν  η  μόνη  πιθανή
απάντηση σε αυτό το πρόβλημα; Τι συνέβη στο σταυρό, που έλυσε
αυτό το πρόβλημα; 

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ησαΐας 6/ς’8  

Έχοντας εξαγνιστεί, ο Ησαΐας ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα
του Θεού για έναν αντιπρόσωπο. Με όρους μίας νέας διαθήκης, ο
Ησαΐας  θα  αποκαλούνταν  απόστολος,  δηλαδή,  κάποιος  που
αποστέλλεται.
Είναι ενδιαφέρον πως το βιβλίο του Ησαΐα, σε αντίθεση με κάποια
άλλα προφητικά βιβλία, δεν ξεκινά με τον προφήτη να περιγράφει
το κάλεσμα του (συγκρίνετε με Ιερ. 1/α’4-10, Ιεζ. 1/α’-3/γ’). Με άλλα
λόγια, πρέπει να είχε κληθεί ήδη να γίνει προφήτης, πριν ακόμη και
από τα γεγονότα του κεφαλαίου 6/ς’. Η Αγία Γραφή δείχνει πως μία
θεϊκή συνάντηση μπορεί να ενθαρρύνει  ένα προφήτη, ακόμη και
μετά την έναρξη της διακονίας του (Μωυσής: Έξ.  34/λδ’,  Ηλίας:
Α’Βασ.  19/ιθ’).  Επίσης  σε  αντίθεση  και  με  άλλα  παραδείγματα,
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όπου ο Θεός λέει στους ανθρώπους ότι θα γίνουν προφήτες, στο
κεφάλαιο 6/ς’ του Ησαΐα, ο προφήτης προσφέρθηκε εθελοντικά για
μία  ιδιαίτερη  αποστολή.  Φαίνεται  πως  στα  κεφάλαια  α’-ε’
παρουσιάζονται οι συνθήκες που επικρατούσαν την πρώτη φορά
που κλήθηκε ο Ησαΐας, μετά την οποία παρακίνησε πρώτος την
έναρξη  της  διακονίας  του  ενθαρρύνοντας  τον  στο  ναό  και
επαναβεβαιώνοντας  την  αποστολή  του  ως  προφητικού
εκπροσώπου του Θεού.
Ο  Θεός  ενθάρρυνε  τον  Ησαΐα  στο  ναό  Του.  Υπάρχει  αλλού
απόδειξη στην Αγία Γραφή ότι το αγιαστήριο του Θεού είναι τόπος
ενθάρρυνσης; Ψαλμ. 73/ογ’ (δείτε εδ. 17), Εβρ. 4/δ’ 14-16, 10/ι’19-
23, Αποκ. 5/ε’. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Το Αγιαστήριο του Θεού δεν είναι  απλώς ένα μέρος απίστευτης
δύναμης,  αλλά  ένα  μέρος  όπου  άνθρωποι  με  ελαττώματα  και
αδυναμίες, όπως εμείς, μπορούν να βρουν καταφύγιο. Μπορούμε
να ενθαρρυνθούμε καθώς γνωρίζουμε ότι ο Θεός εργάζεται να μας
σώσει μέσω του Χριστού, του Αρχιερέα μας. Ο Ιωάννης είδε τον
Χριστό  ως  Αρνίο  εσφαγμένο  (Αποκ.  5/ε’6).  Το  θέαμα  δεν  ήταν
ευχάριστο.  Από  την  περιγραφή  καταλαβαίνουμε  ότι  μπορεί  ο
Χριστός να αναστήθηκε από τους νεκρούς και να αναλήφθηκε στον
ουρανό, ωστόσο το γεγονός στο σταυρό είναι κάτι που θα φέρει
πάντα πάνω Του. Εξακολουθεί να είναι εξυψωμένος προκειμένου
να ελκύσει όλους τους ανθρώπους στο βωμό Του.
ΣΚΕΨΗ: Πώς έχετε βρει ενθάρρυνση εισερχόμενοι, με πίστη και με
προσευχή, στον ουράνιο ναό του Θεού; Το εδάφιο Εβρ. 4/δ’16 σας
καλεί  να  πλησιάσετε  με  θάρρος  στο  θρόνο  του  Θεού  για  να
«λάβετε έλεος, και να βρείτε χάρη προς βοήθεια εν καιρώ χρείας.»
Αν  σας  ρωτούσε  κάποιος  πώς  βρήκατε  χάρη  και  έλεος  σε  μία
στιγμή ανάγκης, τι θα απαντούσατε;

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ
Ησαΐας 6/ς’9,13

Όταν έδωσε ο Θεός την εντολή στον Ησαΐα, γιατί του έδωσε ένα
τόσο περίεργο μήνυμα να πάει στο λαό Του; Ησ. 6/ς’9,10. 
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
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Για να μη νομίσουμε ότι ο Ησαΐας παράκουσε ή ότι αυτό το μήνυμα
είναι  ασήμαντο,  ο  Ιησούς  ανέφερε  αυτήν  την  περικοπή  για  να
εξηγήσει γιατί δίδασκε με παραβολές, Ματθ. 13/ιγ’13-15.
Ο Θεός  δεν  θέλει  να  χαθεί  κανείς,  (Β’Πέτρ.  3/γ’9)  πράγμα που
εξηγεί γιατί έστειλε τον Ησαΐα στο λαό του Ιούδα και τον Ιησού στον
κόσμο. Η επιθυμία του Θεού δεν είναι  να καταστρέψει,  αλλά να
σώσει  αιωνίως.  Ενώ,  όμως,  μερικοί  άνθρωποι  ανταποκρίνονται
θετικά  στις  εκκλήσεις  Του,  άλλοι  αντιστέκονται  όλα  και  πιο
σθεναρά. Παρόλα αυτά, ο Θεός συνεχίζει να τους καλεί για να τους
δώσει όλο και πιο πολλές ευκαιρίες να μετανοήσουν. Όμως, όσο
περισσότερο αντιστέκονται, τόσο πιο σκληροί γίνονται. Έτσι, υπό
αυτή  την  έννοια,  αυτά  που  κάνει  ο  Θεός  συνεπάγονται  τη
σκλήρυνση της καρδιάς τους, αν και Εκείνος θα προτιμούσε αυτές
οι ενέργειες να μαλακώσουν την καρδιά τους. Η αγάπη του Θεού
προς εμάς είναι αμετάβλητη, η ατομική μας απόκριση στην αγάπη
Του είναι ο κρίσιμος μεταβλητός παράγοντας.
Ο ρόλος ενός ιερέα, όπως του Μωυσή, του Ησαΐα, του Ιερεμία, του
Ιεζεκιήλ,  ή  ακόμη  και  του  Χριστού,  είναι  να  συνεχίζει  να  καλεί,
ακόμη και αν οι άνθρωποι απορρίπτουν το μήνυμα. Ο Θεός είπε
στον Ιεζεκιήλ:  «Και,  εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι,  διότι
είναι  οίκος  αποστάτης,  θέλουσιν  όμως  γνωρίσει  ότι  εστάθη
προφήτης εν μέσω αυτών.» Ιεζ. 2/β’5. Ο ρόλος του Θεού και των
δούλων  Του  είναι  να  παρέχουν  στους  ανθρώπους  μία  δίκαιη
επιλογή, έτσι ώστε να έχουν επαρκή προειδοποίηση (συγκρίνετε
Ιεζ. 3/γ’16-21) ακόμη και αν τελικά επιλέξουν την καταστροφή και
την εξορία (Ησ. 6/ς’11-13).
Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, πώς κατανοούμε το ρόλο του Θεού
στη σκλήρυνση της καρδιάς του Φαραώ;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Στο Έξ.  4/δ’21,  ο  Θεός  λέει:  «εγώ θέλη  σκληρύνει  την  καρδίαν
αυτού». Αυτή είναι η πρώτη από τις εννέα φορές που ο Θεός είπε
πως θα σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ. Υπήρχαν επίσης, όμως
και εννέα φορές που ο Φαραώ σκλήρυνε ο ίδιος την καρδιά του,
π.χ. Έξ. 8/η’15,32, 9/θ’34.
Προφανώς,  ο  Φαραώ  είχε  ελεύθερη  βούληση,  αλλιώς  δεν  θα
μπορούσε να σκληρύνει την καρδιά του. Το γεγονός όμως ότι και ο
Θεός σκλήρυνε την καρδιά του Φαραώ, υποδεικνύει πως Εκείνος
ξεκίνησε  τις  περιστάσεις  στις  οποίες  αντέδρασε  ο  Φαραώ  όταν
έκανε τις επιλογές του, επιλογές να απορρίψει τα σημεία που του
είχε δώσει ο Θεός. Αν ήταν ανοιχτός σε αυτά τα σημεία, η καρδιά
του θα είχε μαλακώσει, αντί να σκληρύνει από αυτά.
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ΣΚΕΨΗ: Εσείς, στη δική σας εμπειρία με τον Κύριο, έχετε νιώσει
ποτέ  να  σκληραίνει  η  καρδιά  σας  απέναντι  στο  Άγιο  Πνεύμα;
Σκεφτείτε τι το προκάλεσε. Αν δεν το θεωρήσατε τρομαχτικό τότε,
πώς το βλέπετε τώρα; Ποια είναι η οδός διαφυγής; Δείτε Α’Κορ.
10/ι’13.
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Παρασκευή 8 Ιανουαρίου                       Δύση Ηλίου: 17:22’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Οι παράνομες πράξεις είχαν τόσο γενικευθεί σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα,  ώστε  οι  λίγοι  που  έμεναν  πιστοί  στο  Θεό  έρχονταν
συχνά  στον  πειρασμό  να  χάσουν  το  ενδιαφέρον  τους  και  να
παρασυρθούν από την απελπισία και την απόγνωση. Φαινόταν ότι
ο σκοπός του Θεού για τον Ισραήλ πλησίαζε να αποτύχει και ότι το
επαναστατικό  έθνος  επρόκειτο  να  υποστεί  την  ίδια  μοίρα  με  τα
Σόδομα  και  Γόμορρα.  Ενόψει  των  συνθηκών  αυτών  δεν  είναι
παράξενο πως, όταν τον τελευταίο χρόνο της βασιλείας του Οζία, ο
Ησαΐας  κλήθηκε  να  φέρει  στον  Ιούδα  τα  προειδοποιητικά
αγγέλματα  του  Θεού,  ο  άνθρωπος  οπισθοχώρησε  μπροστά  σε
τέτοια  ευθύνη.  Ήξερε  καλά  ότι  θα  συναντούσε  την  πεισματική
αντίσταση.  Αναγνωρίζοντας  τη  δική  του  ανικανότητα  να
αντιμετωπίσει  την  κατάσταση  και  αναλογιζόμενος  την
ισχυρογνωμοσύνη  και  την  απείθεια  του  λαού  για  τον  οποίον
έπρεπε να εργασθεί,  το καθήκον του φαινόταν απελπιστικό.  Θα
παραιτείτο  απογοητευμένος  από  την  αποστολή  του,
εγκαταλείποντας τον Ιούδα ανενόχλητο στην ειδωλολατρία του;» Ε.
Χουάιτ, Π.Β. σ. 211,212.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Αν  κάποιος  σκεπτικιστής  ή  άθεος  σας  προκαλούσε  με  την

ερώτηση  «πώς  μπορείς  να  δείξεις  πως  ο  Θεός  σου  έχει  τον
έλεγχο;» τι θα απαντούσατε;

2.Αν έχει ο Θεός τον έλεγχο, γιατί υποφέρουν αθώοι άνθρωποι; Το
Ησ.  1/α’19,20  σημαίνει  πως,  στην  παρούσα  ζωή,  μόνο  καλά
πράγματα υποτίθεται πως πρέπει να συμβαίνουν στον πιστό λαό
του  Θεού  και  μόνο  κακά  σε  εκείνους  που  επαναστατούν;
Συγκρίνετε  Ιώβ  1/α’  και  2/β’,  Ψαλμ.  37/λζ’,  Ψαλμ.  53/ογ’.
Μπορούμε  να  εναρμονίσουμε  την  κατανόηση  μας  για  το
χαρακτήρα  του  Θεού  με  τα  κακά  που  συμβαίνουν  στους
ανθρώπους; Πρέπει να το κάνουμε;

3.Γιατί  στο  κεφ.  6/ς’  του  Ησαΐα,  υπάρχουν  τόσοι  πολλοί
συσχετισμοί  με  την  Ημέρα  του  Εξιλασμού;  Λάβετε  υπόψη  το
γεγονός πως σε αυτή την ετήσια ημέρα κρίσης, ο Θεός εξάγνιζε
το λαό Του, καθαρίζοντας τους πιστούς από την αμαρτία, Λευτ.
16/ις’30, και εξολοθρεύοντας τους απίστους, Λευτ. 23/κγ’29,30.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε μία περίοδο ανασφάλειας, όπου η αδυναμία της
ανθρώπινης ηγεσίας ήταν οδυνηρά προφανής, δόθηκε στον Ησαΐα
ένα  μεγάλο  όραμα  του  υπέρτατου  Ηγέτη  του  σύμπαντος.
Τρομοκρατημένος  από  την  ανεπάρκεια,  αλλά  εξαγνισμένος  και
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ενισχυμένος με έλεος, ο Ησαΐας ήταν έτοιμος να προχωρήσει ως
πρεσβευτής του Θεού σε ένα εχθρικό κόσμο. 
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9 Ιανουαρίου – 15 Ιανουαρίου                       Σάββατο απόγευμα

3.  ΌΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

ΕΔΆΦΙΟ  ΜΝΉΜΗΣ: «Εάν  δεν  πιστεύητε,  δεν  θέλετε  βεβαίως
στερεωθή.» Ησαΐας 7/ζ’ 9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 7/ζ’1-9,10-
13,14.

Ένα Σάββατο, η Κόνι και ο Ρόι καθώς επέστρεψαν σπίτι μετά την
εκκλησία, είδαν τις κότες τους να πετάνε ανάστατες στην αυλή του
σπιτιού τους. Τα πτηνά υποτίθεται ότι έπρεπε να βρίσκονται στο
κοτέτσι  τους,  αλλά από ό,τι  φάνηκε  το  μικρό  σκυλί  του  γείτονα
μπήκε  στην  αυλή  προκαλώντας  μεγάλο  χάος.  Και  σαν  να  μην
έφτανε αυτό,  στο στόμα του είχε το αγαπημένο πτηνό της Κόνι.
Αμέσως  η  γυναίκα  προσπάθησε  να  το  σώσει,  αλλά  ήταν  πολύ
αργά.  Η  γυναίκα  θρήνησε  για  τον  χαμό  του  αγαπημένου  της
πτηνού. 
Όμως η πάπια της οικογένειας, βλέποντας την Κόνι να κρατά στην
αγκαλιά της το πτηνό, νόμισε πως εκείνη ευθυνόταν για τον θάνατό
του, κι έτσι της επιτιθόταν κάθε φορά που την έβλεπε. Ορισμένες
φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιοι είναι οι εχθροί σου και
ποιοι οι φίλοι σου.
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Κυριακή 10 Ιανουαρίου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΟΡΡΑ
Ησαΐας 7/ζ’1-9

Ποια  φοβερή  κρίση  αντιμετώπισε  ο  βασιλιάς  Άχαζ,  νωρίς  στη
βασιλεία του; Β’Βασ. 15/ιε’37,38, 16/ις’5,6, Ησ. 7/ζ’1,2.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………

Τα βασίλεια του Βόρειου Ισραήλ (Εφραίμ) και της Συρίας (Αράμ)
επιτέθηκαν στο βασίλειο του Ιούδα, στο νότο. Αυτό συνέβη όταν ο
Ιούδας αποδυναμώθηκε από τις επιθέσεις των Εδωμιτών και των
Φιλισταίων. Στο παρελθόν, ο Ιούδας πολέμησε ενάντια στο Ισραήλ,
η  συμμαχία  όμως  του  Ισραήλ  με  τη  Συρία  προμήνυε  μεγάλη
καταστροφή.  Όπως φαίνεται,  το  Ισραήλ  και  η  Συρία  ήθελαν  να
αναγκάσουν τον Ιούδα να συμμετέχει στη συμμαχία τους ενάντια
στην  ισχυρή  δύναμη  της  Ασσυρίας  (Β’Βασ.  15/ιε’19)  που  τους
απειλούσε με την επεκτατική της δράση. Το Ισραήλ και  η Συρία
παραμέρισαν  τις  διαφορές  τους  μπροστά  σ’  αυτόν  το  μεγάλο
κίνδυνο. Εάν κατακτούσαν τον Ιούδα και είχαν κάποιο δικό τους
άνθρωπο  (Ησ.  7/ζ’5,6),  θα  μπορούσαν  να  εκμεταλλευτούν  τις
πηγές και το δυναμικό του.
Ποια  ήταν  η  λύση  που  ακολούθησε  ο  Άχαζ,  όταν  κατέρρεε  ο
κόσμος του; Β’Βασ. 16/ις’7-9, Β’Χρον. 28/κη’16.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………

Αντί να αναγνωρίσει τον Θεό ως τον μοναδικό Του φίλο που ήθελε
να  σώσει  τον  ίδιο  και  την  χώρα  του,  ο  Άχαζ  προσπάθησε  να
συνάψει φιλία με τον Θεγλάθ-φελασάρ, τον εχθρό των εχθρών του.
Ο Ασσύριος βασιλιάς με χαρά συμφώνησε να τον βοηθήσει ενάντια
στη μάχη του με τη Συρία και τον Ισραήλ. Έτσι, ο βασιλιάς πήρε
μία πολύ καλή αμοιβή από τον Άχαζ για να κυριεύσει  τη Συρία
(Β’Βασ. 16/ις’9). Η συμμαχία μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, διαλύθηκε.
Εκ  πρώτης  όψεως  φάνηκε  πως  ο  Άχαζ  έσωσε  τον  Ιούδα.  Η
συμπεριφορά του ωστόσο δεν μας εκπλήσσει. Ήταν ο χειρότερος
βασιλιάς που είχε κυβερνήσει στο βασίλειο του Ιούδα μέχρι εκείνη
τη στιγμή. (Δείτε Β’Βασ. 16/ις’3,4, Β’Χρον. 28/κη’ 2-4).
ΣΚΕΨΗ:  Όταν  διαβάζουμε  για  το  πώς  ήταν  ο  Άχαζ,  είναι
κατανοητός ο τρόπος που αντέδρασε. Ποιο μάθημα υπάρχει εδώ
για  μας,  σε  προσωπικό  επίπεδο;  Αν  δεν  υπακούμε  τώρα  τον
Κύριο, τι μας κάνει να νομίζουμε ότι θα έχουμε την πίστη να Τον
εμπιστευτούμε όταν θα έρθουν δοκιμασίες; Δείτε Ιακ. 2/β’22, Ιερ.
12/ιβ’5
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Δευτέρα 11 Ιανουαρίου

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
Ησαΐας 7/ζ’3-9

Ενώ  ο  Άχαζ  ζύγιζε  τις  πολιτικές  επιλογές  που  είχε  για  να
αντιμετωπίσει  την  απειλή  από  το  Ισραήλ  και  τη  Συρία,  ο  Θεός
γνώριζε μερικά πράγματα που δεν ήξερε εκείνος. Πρώτον, ο Θεός
ήταν  Εκείνος  που  είχε  επιτρέψει  να  του  συμβούν  αυτά  τα
προβλήματα, έτσι ώστε να τον πειθαρχήσει και να τον συνεφέρει
(Β’Χρον. 28/κη’5,19). Επίσης, αν και η έκκληση για βοήθεια από
τον  Θελγάθ–φελνασάρ  φαίνονταν  λογική  και  ελκυστική  από
ανθρώπινη άποψη, ο Θεός γνώριζε πως θα έφερνε το βασίλειο του
Ιούδα κάτω από τον έλεγχο ενός ξένου κράτους, από το οποίο δεν
θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει.
Ο κίνδυνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος.  Έτσι,  ο Θεός έστειλε τον
Ησαΐα  να  σταματήσει  τον  βασιλιά  (προφανώς,  καθώς  εκείνος
επιθεωρούσε  τις  προμήθειες  νερού  της  Ιερουσαλήμ,
προετοιμαζόμενος για ενδεχόμενη πολιορκία) και να τον πείσει να
μην έρθει σε επαφή με τον Ασσύριο ηγέτη.
Γιατί  είπε  ο  Κύριος στον Ησαΐα να  πάρει  μαζί  του τον  γιο  του,
Σεάρ–ιασούβ; Ησ. 7/ζ’3
……………………………..………………………………………………
Ο Άχαζ θα ξαφνιάζονταν όταν τον χαιρετούσε ο Ησαΐας και του
παρουσίαζε  τον  γιο  του,  ο  οποίος  ονομάζεται  «Ένα  πιστό
υπόλοιπο θα επιστρέψει». Πιστό υπόλοιπο ποιου; Θα επιστρέψει
από που; Επειδή ο πατέρας του παιδιού ήταν προφήτης, το όνομα
ακούγονταν  σαν  δυσοίωνο  μήνυμα  από  το  Θεό  σχετικά  με
ανθρώπους  που  αιχμαλωτίζονται.  Ή  είχε  να  κάνει  με  την
επιστροφή  στο  Θεό  υπό  την  έννοια  της  μετάνοιας  (το  ρήμα
«επιστρέφω»  έχει  επίσης  και  τη  σημασία  της  μετάνοιας);  Το
μήνυμα από το Θεό προς τον Άχαζ ήταν: σημαίνει αυτό που θέλεις
εσύ να σημαίνει! Επέστρεψε από τις αμαρτίες σου ή αιχμαλωτίσου
και  από την  αιχμαλωσία  θα  επιστρέψει  ένα  πιστό  υπόλοιπο.  Η
απόφαση είναι δική σου!
Πώς το μήνυμα του Θεού παρουσιάζει την κατάσταση του βασιλιά;
Εδ. 4-9.
……………………………..………………………………………………
Η απειλή από τη Συρία και το Ισραήλ θα περνούσε και ο Ιούδας θα
γλίτωνε.  Οι  δυνάμεις  που  στον  Άχαζ  φαίνονταν  σαν  τεράστια,
ορμητικά  ηφαίστεια,  στα  μάτια  του  Θεού  δεν  ήταν  παρά  «δύο
ουρές  καπνιζόντων  δαυλών»  εδ.4,  δεν  υπήρχε  λόγος  να
απευθυνθεί  ο Άχαζ στην Ασσυρία για βοήθεια.
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Για να πάρει όμως τη σωστή απόφαση, έπρεπε να εμπιστευτεί τον
Κύριο  και  τις  υποσχέσεις  Του.  Έπρεπε  να  πιστέψει  για  να
στερεωθεί, εδ.9. Οι λέξεις για το «πιστεύητε» και «στερεωθή» είναι
από την ίδια Εβραϊκή ρίζα από την οποία προέρχονται επίσης οι
λέξεις για την «αλήθεια» (αυτό που είναι αξιόπιστο) και την λέξη
«Αμήν» (επιβεβαίωση αυτού που είναι αληθινού). Ο Άχαζ έπρεπε
να  είναι  βέβαιος  για  να  καταστεί  ασφαλής,  χρειάζονταν  να
στηριχθεί για να είναι αξιόπιστος.
ΣΚΕΨΗ: Κοιτάξτε το τελευταίο μέρος του Ησαΐα 7/ζ’9. Γιατί η πίστη
και η πεποίθηση είναι τόσο σημαντικές για να «στερεωθεί» κανείς;
Να στερεωθεί σε τι; Πώς εφαρμόζεται αυτή η αρχή στη ζωή του
Χριστιανού;

Τρίτη 12 Ιανουαρίου

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ησαΐας 7/ζ’10-13

Ο Άχαζ δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα πίστης του Ησαΐα. Έτσι, ο
Θεός με έλεος έδωσε στο βασιλιά άλλη μία ευκαιρία, λέγοντας του
να ζητήσει ένα σημείο «ή εις το βάθος ή εις το ύψος άνω» εδ.11.
Ιδού μία από τις μεγαλύτερες προσκλήσεις  σε πίστη που έχουν
δοθεί ποτέ σε ανθρώπους. Αντίθετα με τις λοταρίες και τα λαχεία, ο
Θεός  δεν  έθεσε  κανένα  περιορισμό  με  ψιλά  γράμματα.  Ούτε
περιόρισε την προσφορά Του στο μισό Του βασίλειο, όπως έκαναν
οι ηγεμόνες όταν έφταναν το ανώτερο σημείο της γενναιοδωρίας
τους (συγκρίνετε Εσθήρ 5/ε’6, 7/ζ’2, Μαρκ. 6/ς’23). Ήταν έτοιμος
και πρόθυμος να κενώσει όλον τον ουρανό και τη γη για έναν κακό
βασιλιά, αν αυτός πίστευε! Θα μπορούσε ο Άχαζ να είχε ζητήσει
ως σημάδι ένα βουνό από χρυσάφι ή τόσους στρατιώτες όσοι οι
κόκκοι της άμμου.
Γιατί αντέδρασε έτσι ο Άχαζ; Εδ.12.
………………………………………………………….…………………
Με μία πρώτη ματιά, η απάντηση του Άχαζ φαίνεται ευλαβική και
με σεβασμό. Δεν θα δοκίμαζε το Θεό, όπως είχαν κάνει  αιώνες
πριν οι Ισραηλίτες, κατά τις περιπλανήσεις τους στην έρημο, Έξ.
17/ιζ’2, Δευτ. 6/ς’16. Η διαφορά όμως είναι πως τώρα ο Θεός είναι
Εκείνος που καλεί  τον βασιλιά  να Τον δοκιμάσει  (συγκρίνετε  με
Μαλ. 3/γ’10).  Το να δέχονταν το εκπληκτικά γενναιόδωρο δώρο
Του, θα Τον ευχαριστούσε, δεν θα δοκίμαζε την υπομονή Του. Ο
Άχαζ, όμως, δεν ήταν καν πρόθυμος να επιτρέψει στο Θεό να τον
βοηθήσει να πιστέψει. Κλείδωσε την πόρτα της καρδιάς του για να
κλείσει την πίστη από έξω.
Διαβάστε Ησ. 7/ζ’13. Τι λέει εδώ ο Ησαΐας;
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……………………………..………………………………………………
Ο Ησαΐας υπέδειξε πως ο βασιλιάς, αρνούμενος να δοκιμάσει το
Θεό, υποστηρίζοντας εξωτερικά πως δεν ήθελε να Τον αποκάμει,
έκανε στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό. Το χειρότερο όμως σε
αυτό το εδάφιο, είναι το γεγονός πως εδώ ο Ησαΐας αναφέρεται
στο «Θεόν μου», ερχόμενος σε σαφή αντίθεση με το εδ. 11, όπου
ο  προφήτης  είπε  στον  βασιλιά  να  ζητήσει  ένα  σημείο  από  τον
Κύριο «τον Θεόν σου». Όταν αρνήθηκε ο Άχαζ τη θεϊκή προσφορά,
απέρριψε τον Κύριο από το να είναι Θεός του. Ο Κύριος ήταν ο
Θεός του Ησαΐα, αλλά όχι του Άχαζ.
ΣΚΕΨΗ:  Τι  μας  διδάσκει  το  σημερινό  μάθημα  σχετικά  με  την
υπομονή του Θεού και την προθυμία Του να μας σώσει όλους; Τι
μας  λέει,  επίσης,  για  την  τύφλωση  και  τη  σκληρότητα  της
ανθρώπινης  καρδιάς,  όταν  δεν  είναι  πλήρως  παραδομένη  στον
Κύριο;  Τελικά,  ακόμη  και  αν  ο  Θεός  είχε  δώσει  οποιοδήποτε
σημάδι, είχε ζητήσει ο Άχαζ, νομίζετε πως ο βασιλιάς θα πίστευε;
Εξηγήστε την απάντηση σας.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΟΣ ΥΙΟΥ
Ησαΐας 7/ζ’14 

Η προσφορά για ένα σημείο «ή εις το βάθος ή εις το ύψος άνω»
εδ.11,  δεν συγκίνησε τον Άχαζ.  Έτσι,  όταν λέει  ο Θεός πως θα
δώσει ο ίδιος ένα σημάδι, εδ.14, περιμένουμε να έχει εκπληκτικές
διαστάσεις,  που  μόνο  η  θεϊκή  φαντασία  μπορεί  να  επινοήσει.
Συγκρίνετε Ησ. 55/νε’9, Α’Κορ. 2/β’9.
Έκπληξη! Το σημείο είναι ένας υιός. Πώς, όμως, μία νεαρή γυναίκα
που  γεννά  ένα  παιδί  και  το  ονομάζει  «Εμμανουήλ»  μπορεί  να
αποτελεί ένα σημείο βιβλικών διαστάσεων;
Ποια είναι η γυναίκα και ποιο είναι το παιδί της;
……………………………..………………………………………………
Η Παλαιά Διαθήκη δεν υποδεικνύει πουθενά μία εκπλήρωση αυτού
του σημαντικού σημείου, όπως είχε κάνει για τα σημεία που είχαν
δοθεί  σε  άλλους  ανθρώπους,  όπως  ο  Γεδεών,  Κριτ.  6/ς’36-40.
Ιδού,  λοιπόν,  μερικές  από  τις  πιθανές  εκπληρώσεις,  βάσει  της
Παλαιάς Διαθήκης και μόνο:
1.Επειδή  η  λέξη  «παρθένος»  αναφέρεται  σε  νεαρή  γυναίκα  σε

ηλικία  γάμου,  πολλοί  θεωρούν  πως  πρόκειται  για  μία
παντρεμένη γυναίκα που ζει στην Ιερουσαλήμ, ίσως η γυναίκα
του Ησαΐα. Το Ησ. 8/η’3 αναφέρει όντως τη γέννηση ενός γιου
του Ησαΐα από την «προφήτισσαν» (αναφερόμενος στη σύζυγο
του, τα προφητικά μηνύματα της οποίας περιείχαν, τουλάχιστον,
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τα παιδιά της, (συγκρίνετε Ησ. 7/ζ’3, 8/η’18). Όμως, ο γιος αυτός
ονομάστηκε  Μαχέρ–σαλάλ–χας–βαζ,  Ησ.  8/η’1-4,  όχι
Εμμανουήλ.  Παρόλα  αυτά,  τα  σημεία  των  δύο  αγοριών  είναι
παρόμοια ως προς το ότι  πριν  φτάσουν στο στάδιο  όπου θα
μπορούν να επιλέξουν το κακό ή το καλό, η Συρία και το βόρειο
Ισραήλ θα καταστρέφονταν, Ησ. 7/ζ’16, 8/η’4.

2.Κάποιοι λένε πως ο Εμμανουήλ είναι ο Εζεκίας, γιος του Άχαζ, ο
οποίος  έγινε  ο  επόμενος  βασιλιάς.  Πουθενά  όμως  δεν  του
αποδίδεται το όνομα Εμμανουήλ.

3.Επειδή  ο  Εμμανουήλ  είναι  κάπως μυστηριώδης  και  το  όνομα
του, που μεταφράζεται ως «ο Θεός μαζί μας», αναφέρεται στην
παρουσία του Θεού, θα μπορούσε να είναι το ίδιο πρόσωπο με
τον  ιδιαίτερο  Υιό  που  προφήτευε  στα  κεφ.  9/θ’  και  11/ια’  ο
Ησαΐας. Αν είναι έτσι, η εξυψωμένη Του περιγραφή ως θεϊκός,
(Ησ.  θ’6)  και  «η  ρίζα  του  Ιεσσαί»,  (Ησ.  11/ια’10)  ξεπερνά
οτιδήποτε  θα  μπορούσε  να  αποδοθεί  ακόμη  και  στον  καλό
βασιλιά Εζεκία.

4.Μια  (φυσιολογική)  γέννα  μιας  ανύπαντρης  γυναίκας  που
βρίσκεται  σε  ηλικία  γάμου,  θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  ένα  νόθο
παιδί  από παράνομη ερωτική σχέση (δείτε  Δευτ.  22/κβ’20,21).
Γιατί να αναφερθεί ο Θεός σε ένα τέτοιο παιδί ως σημείο που θα
εμπνεύσει πίστη;

Αντίθετα η Καινή Διαθήκη, ως Εμμανουήλ αναγνωρίζει τον Ιησού,
Ματθ.  1/α’21-23,  ο  οποίος  γεννήθηκε  με  θαυματουργό και  αγνό
τρόπο  από  μία  ανύπαντρη  αλλά  αρραβωνιασμένη  παρθένα.  Ο
Ιησούς είναι επίσης ο θεϊκός Υιός, Ησ. 9/θ’6, Ματθ. 3/γ’17, καθώς
και ο «κλάδος» και  η «ρίζα» του Ιεσσαί,  Ησ. 11/ια’1,  10,  Αποκ.
22/κβ’16.  Ίσως  ένας  προγενέστερος  «Εμμανουήλ»,  η  ανάπτυξη
του οποίου απέδειξε στον Άχαζ την επικαιρότητα των προφητικών
εκπληρώσεων,  λειτούργησε  ως  προάγγελος  του  Χριστού.  Δεν
γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε: «ότε
όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν
αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός» Γαλ. 4/δ’4, για να μας δώσει
την παρουσία του Θεού μαζί μας.
ΣΚΕΨΗ:  Μείνετε στην πραγματικότητα του ερχομού του Χριστού
στην  ανθρωπότητα.  Τι  είδους  παρηγοριά  μπορεί  να  μας  δώσει
αυτή  η  πραγματικότητα,  σε  ένα  κόσμο  που  φαίνεται  ψυχρός,
τρομαχτικός και άσπλαχνος;

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου
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«Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!»
Ησαΐας 7/ζ’14

Όπως τα ονόματα των παιδιών του Ησαΐα είχαν κάποια σημασία
(Σεάρ-Ιασούβ,  «το  υπόλοιπο  θα  επιστρέψει»  και  Μαχέρ-σαλάλ-
χας-βαζ,  «ο  λεηλατών  έρχεται  γρήγορα»)  έτσι,  και  το  όνομα
Εμμανουήλ.  Η  κυριολεκτική  του  σημασία  είναι,  «Μεθ’  ημών  ο
Θεός». Αλλά η ερμηνεία που συνήθως δίνουμε, «Ο Θεός μαζί μας»
δεν έχει κάποια σημαντικά σημεία. Όπως γίνεται  και με τα άλλα
Εβραϊκά ονόματα, δεν υπάρχει ρήμα, και έτσι προστίθεται το ρήμα
«είναι»  επειδή  στα  Εβραϊκά  δεν  υπάρχει.  Επομένως,  το
Εμμανουήλ ερμηνεύεται, «Ο Θεός  είναι μαζί μας» (συγκρίνετε τις
ίδιες λέξεις στο Ησ. 8/η’10), όπως το όνομα Ιησούς σημαίνει «Ο
Κύριος  είναι σωτηρία». Και σ’ αυτήν την περίπτωση προστίθεται
εδώ το ρήμα. 
Αλλά το όνομα «Εμμανουήλ» δεν είναι μία αφηρημένη περιγραφή,
είναι  μία υπόσχεση που εκπληρώνεται τώρα, «ο Θεός  είναι μαζί
μας»!
Ποια είναι η σημασία της υπόσχεσης ότι ο Θεός είναι μαζί μας;
……………………………………………………………………………
Δεν υπάρχει ισχυρότερη επιβεβαίωση και παρηγοριά. Ο Θεός δεν
υπόσχεται πως ο λαός Του δεν θα υποστεί δυσκολίες και πόνο,
αλλά  υπόσχεται  να  είναι  μαζί  τους.  Ο  ψαλμωδός  λέει:  «και  εν
κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν,
διότι συ είσαι μετ’εμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με
παρηγορούσιν» Ψαλμ. 23/κγ’4
Ο Θεός  λέει:  «όταν  διαβαίνης  δια  των  υδάτων,  μετά  σου  θέλω
είσθαι και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρήσει επί σε
όταν περιπατής δια του πυρός, δεν θέλεις καή, ουδέ θέλει εξαφθή
η φλοξ επί σέ» Ησ. 43/μγ’2.
Πού ήταν ο Κύριος όταν έριξαν οι Βαβυλώνιοι τους τρεις φίλους
του  Δανιήλ  στη  φωτιά;  Μαζί  τους.  Δαν.  3/γ’23-25.  Πού  ήταν  ο
Κύριος κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ιακώβ, όταν πάλευε μέχρι
το ξημέρωμα; Στην αγκαλιά του Ιακώβ, όσο πιο κοντά γινόταν, Γέν.
32/λβ’24-30.
«Ακόμη και όταν ο Κύριος δεν εμφανίζεται με φυσική μορφή στη
γη,  υποφέρει  μαζί  με τον λαό Του. Πού ήταν ο Κύριος όταν το
πλήθος  καταδίκασε  τον  Στέφανο;  ‘‘…ιστάμενον  εκ  δεξιών  του
Θεού’’  (Πράξ.  7/ζ’55).  Όταν  όμως  ο  Ιησούς  αναλήφθηκε  στον
ουρανό ‘‘εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς’’  (Εβρ.
1/α’3).  Γιατί  λοιπόν  στάθηκε  όταν  ο  Στέφανος  επρόκειτο  να
λιθοβοληθεί  μέχρι  θανάτου;  Όπως  ο  Morris Vended είπε,  ‘‘Ο
Ιησούς δεν επρόκειτο να καθήσει με σταυρωμένα τα χέρια!’’»  Roy
Gane, God’s Faulty Heroes, σ.66.
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ΣΚΕΨΗ: Ακόμη και αν έχουμε την υπόσχεση ότι «ο Θεός είναι μαζί
μας», τι σημασία έχει αυτό, αν εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε
τρομερές δοκιμασίες και βάσανα; Τι όφελος έχει για μας η γνώση
της παρουσίας Του; Εξηγήστε την απάντηση σας.
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Παρασκευή 15 Ιανουαρίου                       Δύση Ηλίου: 17:29΄

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«‘‘Και  θέλουσι  καλέσει  το  όνομα  Αυτού  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ…  Μεθ’
ημών ο Θεός.’’ (Ματθ. 1:23) ‘‘Ο φωτισμός της γνώσεως της δόξης
του Θεού’’ παρουσιάζεται ‘‘διά του προσώπου του Ιησού Χριστού.’’
(Κορ. 4:6.)  Από χρόνων αιωνίων ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν
ένα με τον Πατέρα, Αυτός ήταν ‘‘η εικών του Θεού,’’ η εικόνα της
απεραντοσύνης και του μεγαλείου Του, ‘‘το απαύγασμα της δόξης
Αυτού.’’  (Εβρ.  1:3.)  Για  να  φανερώσει  αυτή  τη  δόξα  ήρθε  στον
κόσμο μας. Ήρθε σ’ αυτή τη σκοτεινιασμένη από την αμαρτία γη
μας για να αποκαλύψει το φως της αγάπης του Θεού, να είναι ‘‘μεθ’
ημών ο Θεός.’’ Γι’ αυτό η αναφερόμενη σ’ Αυτόν προφητεία λέγει
ότι ‘‘θέλει καλεσθή το όνομά αυτού Εμμανουήλ.’’» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ.1

«Καλό θα ήταν για το βασίλειο του Ιούδα αν ο Αχάζ δεχόταν το
μήνυμα ως  προερχόμενο  από τον  ουρανό.  Προτίμησε  όμως να
στηριχθεί  σε  ανθρώπινο  βραχίονα  και  ζήτησε  τη  βοήθεια  των
ειδωλολατρών.  Μέσα  στη  μεγάλη  απελπισία  του  μήνυσε  στο
βασιλιά  της Ασσυρίας Θεγλάθ-φελασάρ:  ‘‘Εγώ είμαι  δούλος σου
και υιός σου. Ανάβα, και σώσον με εκ χειρός του βασιλέως της
Συρίας, και εκ της χειρός του Ισραήλ, οίτινες εσηκώθησαν εναντίον
μου.’’  (Β’Βασ.  16:7).  Η  αίτηση  αυτή  συνοδεύθηκε  από  ένα
πλουσιοπάροχο  δώρο  προερχόμενο  από  τους  θησαυρούς  του
βασιλιά και από τα αποθηκεύματα του ναού.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 228.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Όταν είστε στη διαδικασία λήψης μια απόφασης, είναι σωστό να

ζητήσετε  από  το  Θεό  ένα  σημείο;  Ποιοι  κίνδυνοι  μπορεί
πιθανώς να ελλοχεύουν στο να κάνετε κάτι τέτοιο;

2. Είναι  καλό  να  έχουμε  ανθρώπινη  βοήθεια,  αλλά  πώς
αναγνωρίζουμε τα όρια της;

3. Ο Ρώσος συγγραφέας Τολστόι έγραψε κάποτε σε ένα φίλο του:
«μόλις ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι κατάληξη των πάντων
είναι ο θάνατος, τότε δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο και από τη
ζωή.» Πώς η γνώση μας ότι «ο Θεός είναι μαζί μας» απαντά σε
μία τέτοια δήλωση;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο Θεός οδήγησε τον άπιστο βασιλιά Άχαζ μέσα σε
τέτοιες  καταστάσεις,  στις  οποίες  έπρεπε  να  πάρει  μία  δύσκολη
απόφαση: Να πιστέψει ή να μην πιστέψει, ιδού το ερώτημα. Αν και
ο Κύριος του προσέφερε όποιο σημείο μπορούσε να επινοήσει η
φαντασία  του,  αρνήθηκε  ακόμη  και  να  επιτρέψει  στο  Θεό  να
παρουσιάσει  ένα  λόγο  για  τον  οποίο  θα  έπρεπε  να  πιστέψει.
Αντίθετα, ως «φίλο» του επέλεξε τον βασιλιά της Ασσυρίας.
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16 Ιανουαρίου – 22 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα

4.  ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εγώ δε θέλω περιμείνει τον Κύριον, όστις
κρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ, και επ' αυτόν
θέλω είσθαι πεποιθώς.» Ησαΐας 8/η’ 17.

Για  τη  μελέτη  αυτής  της  εβδομάδας,  διαβάστε: Ησ.  7/ζ’14-
16,17-25, 8/η’1-10,11-15,16-22.

Σε ένα φλεγόμενο κτίριο, στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, ένα τυφλό
κορίτσι είχε βγει έξω από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου. Οι
πυροσβέστες  είχαν  απελπιστεί.  Δεν  μπορούσαν  να  βάλουν  την
σκάλα  ούτε  να  στήσουν  το  δίχτυ  για  να  πηδήξει,  γιατί  δεν  θα
μπορούσε  να  το  δει.  «Ώσπου  βρέθηκε  ο  πατέρας  της  και
χρησιμοποιώντας  το  μεγάφωνο  της  εξήγησε  πως  υπήρχε  ένα
δίχτυ, και όταν θα της το έλεγε, εκείνη θα έπρεπε να πηδήξει. Το
κορίτσι εντέλει πήδηξε και προς έκπληξη όλων δεν τραυματίστηκε
πουθενά.  Επειδή  εμπιστεύτηκε  πλήρως  τον  πατέρα  της,  μόλις
άκουσε  τη  φωνή  του,  έκανε  ό,τι  καλύτερο  μπορούσε.»
Διασκευασμένο από τον Michael P. Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching,
σ. 135.

Παρομοίως, ο Θεός δίνει έντονες ενδείξεις ότι θέλει το καλύτερο για
τα παιδιά Του, αλλά εκείνα απέρριψαν τον ήρεμο τρόπο με τον
οποίο πήγε να τα πλησιάσει. Έτσι, θα τους μιλούσε πιο έντονα. Τι
μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη τους;
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Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
Ησαΐας 7/ζ’14-16

Στο  Ησ.  7/ζ’14-16,  ο  Εμμανουήλ  αποτελεί  ένα  σημείο  που
συνδέεται  με  το συγκεκριμένο δίλημμα του Άχαζ:  πριν  ο  μικρός
Εμμανουήλ  είναι  αρκετά  μεγάλος  για  να  ξεχωρίζει  μεταξύ
διαφορετικών  ειδών  τροφής,  «η  γη,  την  οποίαν  αποστρέφεσαι,
θέλει  εγκαταλειφθή  υπό  των  δύο  βασιλέων  αυτής»  εδ.16.  Αυτό
αναφέρεται στη χώρα και τους βασιλείς της Συρίας και του βόρειου
Ισραήλ  (συγκρίνετε  με  τα  εδ.  1,2,4-9)  και  επαναλαμβάνει  την
υπόσχεση του Θεού ότι η ισχύς τους θα εξαλείφονταν σύντομα.
Γιατί αναφέρει ο Ησαΐας ότι το αγόρι θα έπρεπε να φάει «βούτυρον
και μέλι»; Ησ. 7/ζ΄15
……………………………..………………………………………………

Οι σοδειές και τα χωράφια του Ιούδα θα καταστρέφονταν από τους
Ασσυρίους (εδ.23-25). Έτσι ο λαός, συμπεριλαμβανομένου και του
Εμμανουήλ  της  Παλαιάς  Διαθήκης,  όποιος  και  αν  ήταν  αυτός,
εδ.14,15,  θα  αναγκάζονταν  να  επιστρέψουν  στη  νομαδική
διατροφή, εδ.21,22. Ενώ, όμως, θα ήταν φτωχοί, θα είχαν αρκετά
για να επιζήσουν. 
Πότε εκπληρώθηκε η προφητεία σχετικά με τη Συρία και το βόρειο
βασίλειο  του  Ισραήλ;  Β’Βασ.  15/ιε’29,30,  16/ις’7-9,  Α’Χρον.
5/ε’6,26.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………

Αυτή  η  προφητεία  του  Ησαΐα  δόθηκε  περί  το  734  π.Χ.
Ανταποκρινόμενος στη δωροδοκία του Άχαζ, ο Θελγάθ-φελνασάρ
Γ’ έκανε αυτό που πιθανώς θα έκανε έτσι και αλλιώς: διέλυσε τη
βόρεια συμμαχία, κατέκτησε τις περιοχές της Γαλιλαίας και γύρω
από  τον  Ιορδάνη,  απέλασε  κάποιο  μέρος  του  πληθυσμού  και
μετέτρεψε αυτές τις  περιοχές σε  Ασσυριακές  επαρχίες  (734-733
π.Χ.). Ότι είχε μείνει από το Ισραήλ σώθηκε όταν ο Ωσηέ, αφού
δολοφόνησε  τον  βασιλιά  Φεκά,  παραδόθηκε  και  έδωσε  φόρο
υποτέλειας. Το 733 και το 732 π.Χ., ο Θελγάθ-φελνασάρ κατέκτησε
τη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας. Στη συνέχεια μετέτρεψε τη
Συρία σε Ασσυριακές επαρχίες. Έτσι, μέχρι το 732 π.Χ. μέσα σε
δύο χρόνια από την προφητεία του Ησαΐα , η Συρία και το Ισραήλ
είχαν ηττηθεί και όλα είχαν τελειώσει για τους δύο βασιλιάδες που
απειλούσαν τον Άχαζ.
Λίγο  καιρό  αφού  ο  Σαλμανασάρ  Ε’  αντικατέστησε  τον  Θελγάθ-
φελνασάρ Γ’  το 727 π.Χ. ο βασιλιάς Ωσηέ του Ισραήλ διέπραξε
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πολιτική  αυτοκτονία,  επαναστατώντας  κατά  της  Ασσυρίας.  Οι
Ασσύριοι  κατέλαβαν  την  πρωτεύουσα  Σαμάρεια  το  722π.Χ.  και
απέλασαν  χιλιάδες  Ισραηλίτες  στη  Μεσοποταμία  και  τη  Μήδεια,
όπου  τελικά  αφομοιώθηκαν  με  τους  ντόπιους  και  έχασαν  την
ταυτότητα τους (συγκρίνετε Ησ. 7/ζ’8, μέσα σε 65 χρόνια ο Εφραίμ
δεν  θα  αποτελούσε  καν  λαό).  Ο  Θεός  είχε  προβλέψει  τι  θα
συνέβαινε στους εχθρούς του Ιούδα, αλλά εκείνο που έλεγε στον
Άχαζ  ήταν  πως  αυτό  θα  συνέβαινε  έτσι  και  αλλιώς,  χωρίς  την
ανάγκη να στηριχθεί στην Ασσυρία.
ΣΚΕΨΗ:  Σκεφτείτε,  αν  ζούσατε  στο  βόρειο  βασίλειο  κατά  τη
διάρκεια όλων αυτών, πόσο εύκολο θα ήταν να χάσετε την πίστη
σας. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, για να μάθουμε να διατηρούμε
την πίστη μας ανέπαφη, έτσι ώστε όταν προκύψουν οι αυριανές
καταστροφές,  να μπορούμε να  είμαστε  σταθεροί;  Δείτε  Α’  Πέτρ.
1/α’13-25.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΤΕΙ
Ησαΐας 7/ζ’17-25

Διαβάστε Ησ. 7/ζ’17-25. Τι λέει ο Κύριος ότι θα συμβεί στη χώρα;
Γιατί δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε με αυτό το αποτέλεσμα;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
«Η  μία  πρόσκληση  μετά  την  άλλη  στέλνονταν  στον  αμαρτωλό
Ισραήλ για  να  επιστρέψει  στην  αφοσίωσή  του  προς  τον  Κύριο.
Στοργικές ήταν οι ικεσίες των προφητών. Και καθώς αυτοί έστεκαν
μπροστά  στο  λαό  παρακαλώντας  ένθερμα  για  μετάνοια  και
μεταρρύθμιση,  τα  λόγια  τους  καρποφόρησαν  για  τη  δόξα  του
Θεού.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 225.

Για τον Άχαζ, τον άνθρωπο του φόβου παρά της πίστης, τα καλά
νέα από το Θεό ήταν ότι Συρία και Ισραήλ θα καταστρέφονταν. Τα
άσχημα νέα ήταν ότι η Ασσυρία, ο σύμμαχος και «φίλος» που είχε
επιλέξει για να τον βοηθήσει,  θα αποδεικνύονταν ένας πολύ πιο
επικίνδυνος  εχθρός  από  ότι  ήταν  η  Συρία  και  το  Ισραήλ.
Απορρίπτοντας την απελευθέρωση που απλόχερα προσέφερε ο
Θεός, ο Άχαζ θα είχε μία σίγουρη ήττα. Αν υπό αυτές τις συνθήκες
νόμιζε ότι  ο κόσμος καταρρέει,  τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη
χειρότερα!
«Κάλλιον να ελπίζη τις επί Κύριον, παρά να θαρρή επ’άρχοντας»
Ψαλμ. 118/ριη’9.  Πώς μπορούσε ο Άχαζ να μείνει  ήσυχος ότι  ο
Θελγάθ-φελνασάρ  Γ’  θα  ικανοποιούνταν  με  την  κατάκτηση  των
βορείων κρατών και θα σέβονταν τον Ιούδα; Ασσυριακά γραπτά,
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όπως χρονικά των ίδιων των Ασσυρίων βασιλιάδων, μαρτυρούν το
γεγονός πως η επιθυμία τους για εξουσία ήταν ακόρεστη.
Διαβάστε Β’Βασ. 16/ις’10-18, και Β’Χρον. 28/κη’20-25. Τι συνέβαινε
στον  Άχαζ;  Ποια  πνευματική  αρχή  βλέπουμε  να  παρουσιάζεται
εδώ; Γιατί δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν οι πράξεις του;
……………………………..………………………………………………

Το Β’Χρον. 28/κη’20-23 συνοψίζει το τι συνέβη λόγω της βοήθειας
που ζήτησε ο Άχαζ από την Ασσυρία, αντί να στηριχτεί στον Κύριο.
ΣΚΕΨΗ:  Η φυσιολογική μας τάση είναι να εμπιστευόμαστε αυτά
που μπορούμε  να  δούμε,  να  αισθανθούμε,  να  γευθούμε  και  να
αγγίξουμε,  τα  πράγματα  του  κόσμου.  Όμως,  όπως  ξέρουμε,  τα
πράγματα του κόσμου χάνονται.  Δείτε Β’Κορ. 4/δ’18. Τι μας λέει
αυτή η περικοπή; Πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό, στη
δική μας ζωή; Ποια θα είναι η διαφορά αν το εφαρμόσουμε;

Τρίτη 19 Ιανουαρίου

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ;
Ησαΐας 8/η’1-10

Φανταστείτε  να  παίζατε  μπάλα  με  τον  δεύτερο  γιο  του  Ησαΐα.
Μέχρι να πείτε «Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ, πέτα μου την μπάλα», θα
ήταν  πολύ  αργά.  Το  όνομά  του  σήμαινε  «ο  λεηλατών  έρχεται
γοργά.»
Το μήνυμα του ονόματος έχει σαφώς να κάνει με την αστραπιαία
κατάκτηση, αλλά ποιος κατακτά ποιόν; Ησ. 8/η’4.
…….………..…………….………………………………………………
Το Ησ. 8/η’1-10 ενισχύει το μήνυμα του κεφαλαίου 7/ζ’. Πριν ένα
παιδί φτάσει σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, η Ασσυρία θα έπαιρνε
λάφυρα από τις πρωτεύουσες της Συρίας και του βόρειου Ισραήλ.
Επίσης, επειδή ο Ιούδας είχε αρνηθεί το μήνυμα της διαβεβαίωσης
από  το  Θεό,  το  οποίο  αντιπροσωπεύονταν  από  τα  νερά  του
Σιλωάμ που ρέουν ήσυχα στην Ιερουσαλήμ, θα καταπνίγονταν από
την  ισχύ  της  Ασσυρίας,  η  οποία  αντιπροσωπεύονταν  από  την
πλημμύρα του μεγάλου Ευφράτη Ποταμού.
Επειδή ο Άχαζ στράφηκε στην Ασσυρία, τα ονόματα των γιων του
Ησαΐα αναφέρονταν στον Ιούδα, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ: το
όνομα του Μαχέρ-σαλάλ-χας-βάζ σημαίνει «σπεύσον διά την λείαν,
λάφυρο-ταχυπρογυμνασία»  (Κωνσταντινίδης,  Νέο  Εγκυκλοπαιδικό  Λεξικό

της Αγίας Γραφής, σ.315) αλλά και το όνομα του Σεάρ-ιασούβ σημαίνει
«το  υπόλοιπον  θα  επιστρέψη»  (Κωνσταντινίδης,  Νέο  Εγκυκλοπαιδικό

Λεξικό της Αγίας Γραφής, σ.315). Γιατί υπήρχε ακόμη ελπίδα; Επειδή, αν
και  η  Ασσυρία  θα  γέμιζε  τη  γη  του  Εμμανουήλ,  Ησ.  8/η’8,
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εξακολουθούσαν να έχουν την υπόσχεση πως «ο Θεός είναι μαζί
μας» εδ.10. Πράγματι, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα θέμα που
διαφαίνεται σε ολόκληρο το βιβλίο του Ησαΐα, το οποίο είναι ότι αν
και θα υπήρχαν κρίσεις επί των εχθρών του Θεού στον Ιούδα και
τα άλλα έθνη, με τη μορφή στρατιωτικών καταστροφών, δεινών και
εξορίας, ο Κύριος θα είναι με τους πιστούς επιζώντες του λαού Του
και θα τους αποκαταστήσει στη γη τους.
Γιατί μας λέει ο Ησαΐας ότι κατέγραψε νομικά το όνομα του παιδιού
και  ότι  είχε  συζυγικές  σχέσεις  με  τη  γυναίκα  του  (την
«προφήτισσα»); Ησ. 8/η’1-3.
………………………………………………………….…………………

Η ώρα που γεννήθηκε αυτός ο γιος,  αποτελούσε την ουσία της
σημασίας του ως σημείο. Όπως και με το σημείο του Εμμανουήλ, ο
χρόνος από την ώρα που έγινε η σύλληψη και γέννηση του, μέχρι
την ώρα που η Ασσυρία θα νικούσε τη Συρία και το Ισραήλ, θα
ήταν λιγότερος  από αυτόν που θα χρειάζονταν το  αγόρι  για  να
φτάσει  ένα  πρώτο  στάδιο  ανάπτυξης,  στη  συγκεκριμένη
περίπτωση  να  πει  «μητέρα»  ή  «πατέρα»,  εδ.4.  Όταν  ο  Ησαΐας
κατέγραψε νομικά το όνομα του παιδιού, πριν ακόμη και από τη
σύλληψη  του,  κατέστησε  το  παιδί  και  το  όνομα  του  δημόσια
προφητεία,  η οποία θα μπορούσε να ελεγχθεί  από τα γεγονότα
που θα ακολουθούσαν.
ΣΚΕΨΗ:  Παρά τα επαναλαμβανόμενα λάθη από την πλευρά του
προφασιζόμενου,  ότι  Τον  αγαπά  λαού  Του,  ο  Κύριος
εξακολουθούσε να είναι πρόθυμος να τους σώσει. Πώς μπορούμε
να πάρουμε αυτή την αρχή και να την εφαρμόσουμε στον εαυτό
μας, προσωπικά, ιδιαίτερα όταν αποτυγχάνουμε στην πνευματική
μας ζωή;

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ 
ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ 

Ησαΐας 8/η’11-15
Στον πρώτο του λόγο, ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ
είπε στο αποκαρδιωμένο, μετά την μεγάλη ύφεση, έθνος: «Το μόνο
που έχουμε να φοβηθούμε, είναι ο ίδιος ο φόβος.» Παρόμοιο είναι
το μήνυμα του Ησαΐα προς τον αποκαρδιωμένο λαό: «Δεν έχουμε
τίποτα να φοβηθούμε, όταν έχουμε φόβο Θεού.»
Ο  Θεός  προειδοποίησε  τον  Ησαΐα  να  μη  φοβάται  αυτά  που
φοβόταν  ο  λαός  Του,  αλλά να  φοβάται  Εκείνον,  Ησ.  8/η’12,13.
Αυτό  αποτελεί  ένα  σπουδαίο  θέμα  στην  Αγία  Γραφή  π.χ.  στην
Αποκάλυψη 14/ιδ’6-12, τρεις άγγελοι διακηρύσσουν ένα παγκόσμιο
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μήνυμα:  να  φοβάστε  το  Θεό  και  να  δοξάζετε  Αυτόν,  παρά  να
φοβάστε  και  να  δοξάζετε  τη  δύναμη  του  επίγειου  θηρίου,  που
περιγράφεται στο κεφάλαιο 13/ιγ’
Πώς κατανοείτε την ιδέα του «φόβου» του Θεού; Τι σημαίνει αυτό,
ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της εντολής να αγαπάμε, επίσης, το Θεό;
Ματθ. 22/κβ’37.
……………………………..………………………………………………
Ο αληθινός φόβος του Θεού, σημαίνει ότι Τον αναγνωρίζουμε ως
την υπέρτατη δύναμη στο σύμπαν. Ένας τέτοιος φόβος υπερνικά
κάθε άλλο φόβο. Αν Εκείνος είναι με το μέρος μας, κανένας άλλος
δεν μπορεί να μας αγγίξει χωρίς την άδεια Του. Αν είναι εναντίον
μας επειδή έχουμε επαναστατήσει εναντίον Του, τότε μπορούμε να
προσπαθήσουμε  να  ξεφύγουμε,  αλλά  δεν  μπορούμε  να
κρυφτούμε!
Η  ιδέα  ότι  θα  πρέπει  να  φοβόμαστε  το  Θεό,  δεν  έρχεται  σε
αντίθεση με το Α’Ιωάν. 4/δ’18, «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’
η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον διότι ο φόβος έχει κόλασιν
και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη»;
……………………………..………………………………………………
Υπάρχουν διαφορετικά είδη φόβου. Αν κάποιος με φοβερή εξουσία
είναι φίλος σας, με τον οποίο μοιράζεστε αμοιβαία αγάπη, δεν τον
φοβάστε με την έννοια ότι θα σας κάνει κακό. Αλλά έχετε ένα είδος
φόβου, με την έννοια ότι γνωρίζετε και σέβεστε την εξουσία αυτού
του προσώπου καθώς και τα όρια της σχέσης σας.
ΣΚΕΨΗ: Ως Χριστιανοί, δεν πρέπει να αγαπούμε τα πράγματα του
κόσμου, Α’ Ιωάν. 2/β’15. Σκεπτόμενοι, λοιπόν, παράλληλα με αυτό
ως  Χριστιανοί,  υπάρχουν  πράγματα  που  φοβάται  ο  κόσμος  τα
οποία δεν θα έπρεπε εμείς να φοβόμαστε; Αν ναι, ποια είναι αυτά
και  γιατί  δεν  θα  έπρεπε  να  τα  φοβόμαστε;  Ταυτόχρονα,  ποια
πράγματα δεν φοβάται ο κόσμος τα οποία εμείς, ως Χριστιανοί, θα
έπρεπε να φοβόμαστε; Δείτε π.χ. Ματθ. 10/ι’28, Ιερ. 10/ι’2,3.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου

ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΩΝ ΑΓΝΩΜΟΝΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Διαβάστε Ησ. 8/η’16-22. Για τι πράγμα μιλά; Τι σχέση έχει αυτό με
τον βασιλιά Άχαζ; 
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Ο Άχαζ  εμπλεκόταν  με  ειδωλολατρικές  θρησκείες  (Β’Βασ.  16/ις’
3,4, 10-15, Β’Χρον. 28/κη’2-4,23-25), οι οποίες συνδέονταν άμεσα
με  τον  μυστικισμό  (συγκρίνετε  Δευτ.  32/λβ’17,  «εις  τα  δαιμόνια
θυσιάζουσι»,  Α’Κορ.  10/ι’20).  Διάφορες  μορφές  της  σύγχρονης
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μαγείας έχουν έντονες ομοιότητες με τις τελετές που γίνονταν στην
Εγγύς  Ανατολή,  σύμφωνα  με  αρχαία  κείμενα  πέραν  της  Αγίας
Γραφής. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες τελετές της Νέας
Εποχής  είναι  σύγχρονες  εκδηλώσεις  των  αρχαίων  τελετών
μαγείας. 
Η περιγραφή του Ησαΐα για την απογοήτευση που θα κυριαρχεί
επειδή στηρίζονται στα πνεύματα αντί στον Κύριο (Ησ. 8/η’21,22)
ταιριάζει απόλυτα στον Άχαζ (συγκρίνετε Β’Χρον. 28/κη’ 22,23). Ο
Ησαΐας αναφέρει πως ο λαός θα εξοργισθεί και θα καταραστεί τον
βασιλιά  τους  (Ησ.  8/η’21).  Αυτή  ήταν  μία  προειδοποίηση  στον
Άχαζ, γιατί ο λαός που ο ίδιος οδήγησε στον μυστικισμό θα τον
καταριόταν.  Για  την  ακρίβεια,  όταν  ο  Άχαζ  πέθανε,  έγινε  μία
εξαίρεση  όσον  αφορά  τον  ενταφιασμό  του,  λόγω  έλλειψης
σεβασμού: «δεν έφεραν όμως αυτόν εις τους τάφους των βασιλέων
του Ισραήλ» (Β’Χρον. 28/κη’ 27).
Τι  αναφέρουν αυτά  τα  εδάφια  για  τον  πνευματισμό;  Λευτ.  κ’27,
Δευτ. ιη’9-14.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Η απομάκρυνση από τον πνευματισμό είναι θέμα αφοσίωσης στο
Θεό.  Το  Α’Χρον.  10/ι’13,14  εφαρμόζει  αυτή  την  αρχή  στην
περίπτωση του Βασιλιά Σαούλ: «Ούτως απέθανεν ο Σαούλ, δια την
ανομίαν αυτού την οποίαν ηνόμησεν εις τον Κύριον, εναντίον του
λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε και έτι διότι εζήτησεν
άνθρωπον  έχοντα  πνεύμα  μαντείας,  δια  να  ερωτήση  και  δεν
ηρώτησε τον Κύριον δια τούτο εθανάτωσεν αυτόν, και έστρεψε την
βασιλείαν εις τον Δαβίδ, τον υιόν του Ιεσσαί.»
ΣΚΕΨΗ: Ρίξτε μια ματιά στη ζωή σας και τις επιρροές γύρω σας.
Με  ποιους  αφανείς  τρόπους  είστε  εκτεθειμένοι  στις  αρχές  που
βρίσκονται  πίσω  από  τον  πνευματισμό  και  τις  διάφορες
εκδηλώσεις  του;  Και  αν  ακόμη  δεν  μπορείτε  να  τις  αποφύγετε
εντελώς, τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε την επιρροή τους
πάνω σας ή πάνω στην οικογένεια σας;

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου                       Δύση Ηλίου: 17:37’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Διαβάστε Τ.Π.Σ. σ.657-670.
«Στην εβραϊκή εποχή, υπήρχε μία ορισμένη κατηγορία ανθρώπων
που ισχυρίζονταν, όπως οι σύγχρονοι πνευματιστές, ότι έρχονται
σε επικοινωνία με τους νεκρούς. Αλλά τα ‘‘πνεύματα της μαντείας,’’
όπως  ονομάζονται  αυτοί  οι  επισκέπτες  από  το  υπερπέραν,  η
Γραφή  τα  ονομάζει  ‘‘πνεύματα  δαιμονίων’’.  (Συγκρίνετε  με:  Αρ.
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25:1-3,  Ψαλμ.  106:28,  Α’Κορ.  10:20,  Αποκ.  16:14.)  Κάθε
δοσοληψία με τα πνεύματα της μαντείας ο Κύριος την αποκαλεί
βδέλυγμα  και  την  απαγόρευε  αυστηρότατα  με  την  επιβολή  της
θανατικής  ποινής.  (Βλέπε  Λευιτ.  19:31,  20:27.)  Στη  σύγχρονη
εποχή μας, ο τίτλος της μαγείας αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση.
Ο ισχυρισμός ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε
επικοινωνία με πονηρά πνεύματα θεωρείται μύθος του Μεσαίωνα.
Και όμως ο πνευματισμός ο οποίος αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες
μέλη, μάλιστα και εκατομμύρια, αυτός που παρεισέφρυσε μέσα σε
επιστημονικούς κύκλους, εισέβαλλε μέσα σε εκκλησίες, κατέκτησε
την εύνοια νομοθετικών σωμάτων και βασιλικών ακόμη αυλών –
αυτό  το  κολοσσιαίο  σύστημα  απατεωνίας  δεν  είναι  παρά  η
αναγεννημένη, καμουφλαρισμένη μαγεία.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 663.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Συζητήστε  το  θέμα  του  πνευματισμού,  όπως  αυτό

παρουσιάζεται  στις  ταινίες,  τα  βιβλία,  την  τηλεόραση  και  τη
λαϊκή  κουλτούρα.  Αν  δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα  για  να
σταματήσει, πώς μπορούμε να προειδοποιήσουμε τους άλλους
για τους κινδύνους αυτού που, για τόσους ανθρώπους, φαίνεται
σαν ένας άκακος περισπασμός και τίποτα παραπάνω; Γιατί μία
σωστή  κατανόηση  της  κατάστασης  των  νεκρών,  έχει  τόση
σπουδαία  σημασία  για  να  είμαστε  προστατευμένοι  εναντίον
αυτών των περισπασμών;

2. Διαβάστε Ησ. 8/η’20. Ξαναγράψτε το με δικά σας λόγια. Τι μας
λέει εδώ ο Κύριος;

3. Εμμένετε  περισσότερο  σε  αυτή  την  ιδέα  της  αγάπης και  του
φόβου ταυτόχρονα του Θεού.  Με ποιους τρόπους πηγάζει  η
αγάπη μας από αυτόν τον φόβο; Ή ο φόβος μας πηγάζει από
την αγάπη μας; Συζητήστε το.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέσω των πράξεων και της οικογένειας του Ησαΐα,
καθώς  και  των  λόγων  του,  ο  Θεός  ενίσχυσε  το  μήνυμα
προειδοποίησης και ελπίδας. Ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι να
πιστέψουμε ότι ο Θεός ξέρει τι  κάνει.  Έχει και την αγάπη και τη
δύναμη  να  καθοδηγήσει,  να  προστατέψει  και  να  φροντίσει  για
εκείνους που Του επιτρέπουν να κάνει κάτι τέτοιο. Για εκείνους που
στρέφονται σε άλλες δυνάμεις, υπάρχει μόνο καταστροφή.
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23 Ιανουαρίου – 29 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα

5.  ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη
εις ημάς· και η εξουσία θέλει  είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το
όνομα  αυτού  θέλει  καλεσθή  Θαυμαστός,  Σύμβουλος,  Θεός
ισχυρός,  Πατήρ του μέλλοντος αιώνος,  Άρχων ειρήνης.» Ησαΐας
9/θ’ 6.

Για  τη  μελέτη  αυτής  της  εβδομάδας,  διαβάστε: Ησ.  9/θ’  1-
5,6,7,8-10/ι’ 34, Ησ. 11/ια’, 12/ιβ’ 1-6.

Ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ που είχε ενεργό ρόλο στην κατασκευή της
πρώτης ατομικής βόμβας, βρέθηκε μπροστά σε μία επιτροπή του
Κογκρέσου. Εκεί, τον ρώτησαν εάν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ενάντια σ’ αυτό το όπλο. «Σίγουρα», απάντησε
ο φυσικός.  «Και  αυτό,»  είπε  κοιτάζοντας το ανήσυχο κοινό του,
«είναι η ειρήνη». (Encyclpopedia of 7,700  Illustrations:  Signs of the Times, σ.
989.)
Η  ειρήνη  είναι  ένα  άπιαστο  όνειρο  για  την  ανθρώπινη  φυλή.
Υπολογίζεται πως από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας, ο
κόσμος  βρισκόταν  σε  περίοδο  ειρήνης  μόνο  ένα  8%.  Κατά  τη
διάρκεια  αυτών  των  χρόνων,  τουλάχιστον  οκτώ  χιλιάδες
συμφωνίες  χάλασαν.  Κατά  τη  διάρκεια  του  μισού  αιώνα  που
ακολούθησε το τέλος του 1ου παγκοσμίου πολέμου, που υποτίθεται
θα  ήταν  ο  πόλεμος  που  θα  τελείωνε  όλους  τους  πολέμους,
υπήρχαν δύο λεπτά ειρήνης για κάθε χρόνο πολέμου.
Το  1895,  ο  Άλφρεντ  Νόμπελ  που  ανακάλυψε  τον  δυναμίτη,
χρησιμοποίησε  την  περιουσία  του  για  την  καθιέρωση  των
ομώνυμων βραβείων σε εκείνους που θα συνέβαλλαν σημαντικά
στην προαγωγή της ειρήνης.  Στα τελευταία χρόνια,  ωστόσο, και
ορισμένοι που βραβεύτηκαν με Νόμπελ ειρήνης έχουν εμπλακεί σε
βίαιες διαμάχες. 
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Αυτήν την εβδομάδα θα διαβάσουμε για Εκείνον που μπορεί  να
φέρει την αληθινή και αιώνια ειρήνη.
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Κυριακή 24 Ιανουαρίου

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Ησαΐας 9/θ’1-5

Γιατί το Ησ. 9/θ’1 ξεκινά με μία φράση («Δεν θέλει είσθαι, όμως…)
η οποία υποδεικνύει αντίθεση με όσα αναφέρονται πριν;
……………………………..………………………………………………

Το Ησ. 8/η’21,22 περιγράφει την απελπιστική κατάσταση εκείνων
που στρέφονται στον πνευματισμό και όχι στον αληθινό Θεό: όπου
κοιτούν, θα βλέπουν «ταραχή και  σκότος, θάμβωμα αγωνίας και
θέλουσιν εξωσθή εις το σκότος» εδ.22. Αντίθετα «δεν θέλει είσθαι
όμως τοιούτον θάμβωμα εις την γην,  την τεθλιμένην» Ησ. 9/θ’1.
Εδώ, ο λαός της Γαλιλαίας εμφανίζεται ως λαμβάνων την ιδιαίτερη
ευλογία  ενός  «μεγάλου  φωτός»  εδ.2.  Το  έθνος  θα
πολλαπλασιαστεί  και  θα  αγαλλιάσει,  επειδή  ο  Θεός  θα  έχει
συντρίψει «την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτόν» εδ.4.
Η περιοχή της λίμνης της Γαλιλαίας αναφέρεται επειδή ήταν μεταξύ
των  πρώτων  περιοχών  του  Ισραήλ  που  κατακτήθηκαν.  Σε
απάντηση  στην  αίτηση  βοήθειας  του  Άχαζ,  ο  Θεγλάθ-φελασάρ
κατέκτησε  τη  Γαλιλαία  και  τις  περιοχές  του  Ιορδάνη  στο  βόρειο
βασίλειο του Ισραήλ, και μετέφερε τους αιχμαλώτους στην Ασσυρία
(Β’Βασ. 15/ιε’29). Επομένως, στο μήνυμά του ο Ησαΐας αναφέρει
πως οι πρώτοι που θα κατακτηθούν θα είναι και οι πρώτοι που θα
ελευθερωθούν. 
Ποιόν χρησιμοποιεί ο Θεός για να απελευθερώσει το λαό Του; Ησ.
9/θ’ 6,7. Πότε και πώς εκπληρώθηκε η προφητεία του Ησ. 9/θ’ 1-5,
Ματθ. 4/δ’12-25.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Η πρώτη διακονία του Ιησού και όχι τυχαία, ήταν στην περιοχή της
Γαλιλαίας, όπου έδωσε ελπίδα ανακοινώνοντας τα καλά νέα της
βασιλείας  του  Θεού  και  θεραπεύοντας  ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένων  και  των  δαιμονισμένων  από  τον
πνευματισμό, εδ.24.
Εδώ βλέπουμε ένα τέλειο παράδειγμα πως η Αγία Γραφή παίρνει
γεγονότα  που  συνέβησαν  στην  Παλαιά  Διαθήκη  και  τα
χρησιμοποιεί για να προεικονίσει πράγματα που θα συμβούν την
εποχή της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος παρουσίασε εικόνες από μία
εποχή με εκείνες από μία άλλη, όπως στο Ματθ. 24/κδ’,  όταν ο
Ιησούς παραλλήλισε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. με
το τέλος του κόσμου.
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ΣΚΕΨΗ:  Αν σας ρωτούσε κάποιος, από τι σας απελευθέρωσε ο
Ιησούς, τι θα απαντούσατε; Ποια προσωπική μαρτυρία μπορείτε να
δώσετε, σχετικά με τη δύναμη του Χριστού στη ζωή σας;

44



Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

«…ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΗΜΑΣ…»
Ησαΐας 9/θ’6,7

Εδώ έχουμε την τρίτη ιδιαίτερη γέννηση στο βιβλίο του Ησαΐα μετά
τις γεννήσεις του Εμμανουήλ και του Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ. 
Διαβάστε Ησ. 9/θ’6,7. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το παιδί;
……………………………………………………………………………
Αξιοσημείωτο είναι πως ο Απελευθερωτής αυτός έχει ονόματα που
Τον περιγράφουν διαφορετικά. Στην Εγγύς Ανατολή οι βασιλείς και
οι θεότητες είχαν πολλά ονόματα για να δείξουν το μεγαλείο τους.
Είναι  «θαυμαστός»,  όπως  ακριβώς  ο  Άγγελος  του  Κυρίου
περιέγραψε  τον  εαυτό  Του  στον  πατέρα  του  Σαμψών,
«θαυμαστόν» (Κριτ.  13/ιγ’18) και στη συνέχεια αναλήφθηκε στον
ουρανό μαζί με τις φλόγες της προσφοράς του Μανωέ (εδ. 20),
δείχνοντας στην θυσία Του χίλια χρόνια μετά.
Αναφέρεται  ως  Θεός  («Θεός  ισχυρός»)  και  αιώνιος  Δημιουργός
(«Πατήρ  του  μέλλοντος  αιώνος»  δείτε  Λουκ.  3/γ’38).  Είναι  ο
Βασιλιάς της δυναστείας του Δαβίδ, και η βασιλεία Του ειρήνης θα
είναι αιώνια. 
Βάση αυτών των χαρακτηριστικών, Ποιο μπορεί να είναι αυτό το
Παιδί; Δείτε Λουκ. 2/β’8-14.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Ορισμένοι  επιχείρησαν να Τον ταυτίσουν με τον βασιλιά Εζεκία,
αλλά η περιγραφή δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποιον άνθρωπο.
Μόνο ένα πρόσωπο ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή: ο Ιησούς
Χριστός, ο Υιός του Θεού και ο Δημιουργός (Ιωάν. 1/α’ 1-3,14, Κολ.
1/α’5-17, Κολ. 2/β’9, Εβρ. 1/α’2), που γεννήθηκε για να μας σώσει
και να μας χαρίσει ειρήνη. Του δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό
και στη γη, και θα είναι για πάντα μαζί μας (Ματθ. 28/κη’ 18-20).
Διατηρώντας τη Θεότητά Του, έγινε και άνθρωπος για να μπορέσει
να κατανοήσει τις αδυναμίες μας (Εβρ. 4/δ’ 15). «Παιδίον εγεννήθη
εις ημάς»… για πάντα!
«Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μας, ο Σατανάς αμφισβητούσε
κάθε σημείο της ζωής Του, από την φάτνη μέχρι τον Γολγοθά. Ο
Σατανάς κατηγόρησε  τον  Θεό  ότι  απαιτούσε  αυταπάρνηση  από
τους αγγέλους, κάτι το οποίο ο Ίδιος δεν ήξερε και δεν θα έκανε
ποτέ  για  χάρη άλλων.  Αυτή ήταν η κατηγορία του Σατανά στον
ουρανό ενάντια στον Θεό, και αφότου ο πονηρός διώχθηκε από
τον ουρανό, συνεχώς κατηγορούσε τον Κύριο ότι απαιτεί υπηρεσία
που ο Ίδιος δεν θα έθετε στον εαυτό Του. Ο Χριστός ήρθε στη γη
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για να καταρρίψει αυτές τις ψευδείς κατηγορίες και να φανερώσει
τον Πατέρα.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, τομ. 1, σ. 406,407.

ΣΚΕΨΗ: Τι μας λέει το παραπάνω απόσπασμα για τον χαρακτήρα
του Θεού;

Τρίτη 26 Ιανουαρίου

Η ΡΑΒΔΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ησαΐας 9/θ’8-ι’34

Αυτό  το  απόσπασμα  εξηγεί  το  Ησ.  9/θ’1-5,  όπου  προβλέπεται
απελευθέρωση των δυστυχισμένων, γεμάτων αγωνία, ανθρώπων
που  είχαν  εμπιστευτεί  τον  πνευματισμό  και  είχαν  πέσει  θύματα
στρατιωτικής  κατάκτησης  και  καταπίεσης:  «την  μάστιγα  του
καταδυναστεύοντος αυτόν, καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ» εδ.4.
Διαβάστε τα βάσανα του λαού του Θεού, όπως αναφέρονται στα
παραπάνω εδάφια. Συγκρίνετε με τις κατάρες στο Λευιτ. 26/κς’14-
39. Γιατί τιμώρησε σταδιακά ο Θεός το λαό Του και όχι απευθείας;
Τι δείχνει αυτό για το χαρακτήρα και τους στόχους Του;
……………………………..………………………………………………
…….………..…………….………………………………………………..
Αν ο Θεός ήθελε να καταστρέψει το λαό Του, θα μπορούσε να τους
είχε  παραδώσει  αμέσως  στους  Ασσυρίους.  Όμως,  είναι
υπομονετικός, «μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να
έλθωσιν  εις  μετάνοιαν.»  Όπως  και  στην  περίοδο  των  κριτών  ο
Θεός οδήγησε το λαό του Ιούδα και του Ισραήλ να βιώσουν κάποια
αποτελέσματα  της  ανοησίας  τους,  έτσι  ώστε  να  καταλάβουν  τι
κάνουν και να έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία καλύτερη επιλογή.
Όταν επέμεναν στο κακό και  σκλήραιναν την καρδιά τους προς
Εκείνον και τις εκκλήσεις Του μέσω των αγγελιοφόρων Του, μείωνε
την προστασία Του. Εκείνοι όμως συνέχισαν να επαναστατούν. Και
ο  κύκλος  αυτός  επαναλαμβάνονταν,  μέχρι  που  ο  Θεός  δεν
μπορούσε να κάνει τίποτα πια.
Διαβάστε  Ησ.  9/θ’8-10/ι’2.  Για  ποιες  αμαρτίες  είναι  ένοχοι  οι
άνθρωποι;  Εναντίον  ποιου  τις  έχουν  διαπράξει;  Ποιος  ανάμεσα
τους είναι ένοχος;
……………………………..………………………………………………
…….………..…………….……………………………………………….
Αυτό  που  βλέπουμε  εδώ,  όπως  φαίνεται  και  σε  όλη  την  Αγία
Γραφή, είναι η πραγματικότητα της ελεύθερης βούλησης. Ο Θεός
έπλασε τους ανθρώπους ελεύθερους (έπρεπε να το κάνει, αλλιώς
δεν  θα  μπορούσαν  ποτέ  να  Τον  αγαπήσουν  αληθινά)  και  η
ελευθερία συμπεριλαμβάνει και την επιλογή του λάθους. Και παρά
το ότι ο Θεός προσπαθεί ξανά και ξανά να μας καλέσει κοντά Του,
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αποκαλύπτοντας την αγάπη και το χαρακτήρα Του, μας επιτρέπει
επίσης και να αντιμετωπίσουμε τους καρπούς των λανθασμένων
αποφάσεων μας π.χ. πόνο, δεινά, φόβο, αναστάτωση κτλ, όλα για
να  μας  βοηθήσει  να  συνειδητοποιήσουμε  σε  τι  μας  οδηγεί  η
απομάκρυνση από Εκείνον. Και όμως, ακόμη και τότε, πόσο συχνά
αυτά τα πράγματα δεν κάνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν
την αμαρτία και να έρθουν στον Κύριο. Η ελεύθερη βούληση είναι
αξιοθαύμαστη.  Δεν θα ήμασταν άνθρωποι  χωρίς  αυτή.  Αλίμονο,
όμως, σε εκείνους που τη χρησιμοποιούν λανθασμένα.
ΣΚΕΨΗ:  Πώς έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός τα δεινά στη δική σας
ζωή για να σας απομακρύνει από μία λάθος πορεία; 

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου

ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΝΑ
Ησαΐας 11/ια’

Ποιος είναι η «ράβδος» που βγαίνει από «του κορμού του Ιεσσαί»
στο Ησ. 11/ια’1. Δείτε επίσης Ζαχ. 3/γ’8, 6/ς’12.
……………………………..………………………………………………
…….………..…………….……………………………………………….
Το Ησ. 11/ια’1 χρησιμοποιεί την εικόνα του πεσμένου δέντρου του
Ησ. 10/ι’33,34. Ο «κορμός του Ιεσσαί» αντιπροσωπεύει την ιδέα
ότι η δυναστεία του Δαβίδ (υιού του Ιεσσαί) θα έχανε την εξουσία
του (Δαν. 4/δ’10-17, 20-26). Αλλά θα υψώνονταν ένας «κλάδος»
από τον φαινομενικά καταδικασμένο «κορμό» δηλαδή, ένας ηγέτης
που θα κατάγονταν από τον Δαβίδ.
Γιατί ο νέος ηγέτης από το γένος του Δαβίδ αποκαλείται και «ρίζα
του Ιεσσαί»; Ησ. 11/ια’10 Τι σημαίνει αυτό; Αποκ. 22/κβ’16.
……………………………..………………………………………………
…….………..…………….……………………………………………….
Στην περιγραφή αυτή, ταιριάζει μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος
είναι «η ρίζα και το γένος του Δαβίδ» Αποκ. 22/κβ’16. Ο Χριστός
κατάγονταν από τον Δαβίδ, (Λουκ. 3/γ’23-31) ο οποίος κατάγονταν
από τον Αδάμ, ο οποίος ήταν «υιός του Θεού» (Λουκ. 3/γ’38) υπό
την έννοια ότι τον έπλασε ο Χριστός (συγκρίνετε με Ιωάν. 1/α’1-
3,14). Έτσι, ο Χριστός ήταν και πρόγονος και απόγονος του Δαβίδ!
Με ποιους τρόπους αντιστρέφει ο νέος ηγέτης από το γένος Δαβίδ
τα αποτελέσματα της αμαρτίας και της αποστασίας; Ησ. 11/ια’
……………………………..………………………………………………
…….………..…………….……………………………………………….
Σκέφτεται  και  πράττει  σε  αρμονία  με  τον  Κύριο,  κρίνει  δίκαια,
τιμωρεί τους κακούς και φέρνει ειρήνη. Όταν αναλάβει, ο Κύριος θα
επαναφέρει, θα αποκαταστήσει και θα ενώσει ένα πιστό υπόλοιπο
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του  Ισραήλ  και  του  Ιούδα  (συγκρίνετε  με  Ησ.  10/ι’20-22).  Θα
υπάρχει  μία  ισχυρή,  ενωμένη  μοναρχία,  όπως  τον  καιρό  του
Βασιλιά Δαβίδ, ο οποίος νίκησε τους Φιλισταίους και άλλους λαούς.
Ο νέος, όμως, ηγέτης θα είναι ανώτερος από τον Δαβίδ, υπό την
έννοια πως θα αποκαταστήσει την ειρήνη ακόμη και στην ίδια την
πλάση:  τα  αρπακτικά  δεν  θα  είναι  πια  σαρκοφάγα  και  θα
συνυπάρχουν ειρηνικά με τα πρώην θηράματα τους, Ησ. 11/ια’6-9.
Το 11/ια’ κεφάλαιο του Ησαΐα μιλά μόνο για την πρώτη παρουσία
του Χριστού, μόνο για τη Δεύτερη ή και για τις δύο; Δείτε όλη την
προφητεία και σημειώστε ποια εδάφια μιλούν για ποια παρουσία.
……………………………..………………………………………………
Στο κεφάλαιο 11/ια’  του Ησαΐα,  και  οι δύο παρουσίες του Ιησού
αναφέρονται ως μία εικόνα. Συνδέονται μεταξύ τους, γιατί είναι δύο
τμήματα ενός συνόλου, όπως και οι δύο πλευρές ενός επιπέδου.
Το  επίπεδο  της  σωτηρίας  για  να  συμπληρωθεί,  απαιτεί  δύο
παρουσίες:  την  πρώτη,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  ήδη  και  τη
δεύτερη,  την  οποία  περιμένουμε  ως  πραγμάτωση  όλων  των
ελπίδων μας σαν Χριστιανοί.
ΣΚΕΨΗ:  Τι  κατόρθωσε  ο  Χριστός  στην  Πρώτη  Παρουσία;  Τι
σημασία είχε η Πρώτη Παρουσία, αν δεν έχει ως αποτέλεσμα τη
Δεύτερη;

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου

«… ΜΕ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΑΣ»
Ησαΐας 12/ιβ’1-6

Το κεφάλαιο 12/ιβ’ του Ησαΐα αποτελεί έναν σύντομο ψαλμό στο
Θεό για την ελεήμονα και ισχυρή παρηγοριά Του. Ο ψαλμός, αν
λεχθεί  από το στόμα ενός μέλους του αποκατεστημένου πιστού
υπολοίπου,  συγκρίνει  την  υποσχεθείσα  απελευθέρωση  με  αυτή
των Εβραίων στην Έξοδο από την Αίγυπτο (δείτε  Ησ.  11/ια’16)
είναι σαν τον ύμνο του Μωυσή και των Ισραηλιτών, όταν σώθηκαν
από  το  στρατό  του  Φαραώ  στην  Ερυθρά  Θάλασσα  (δείτε  Έξ.
15/ιε’).
Συγκρίνετε  αυτόν τον ύμνο στο κεφ.  12/ιβ’  του Ησαΐα με  Αποκ.
15/ιε’2-4, τον ύμνο του Μωυσή και του Αμνού. Για ποιο πράγμα
εξυμνούν και οι δύο το Θεό;
…….………..…………….……………………………………………….
Το Ησ. 12/ιβ’2 σχεδόν ταυτοποιεί τον ερχόμενο Απελευθερωτή με
τον Ιησού. Λέει πως «ο Θεός είναι η σωτηρία μου» και «εστάθη η
σωτηρία  μου».  Το  όνομα  Ιησούς  σημαίνει  «ο  Κύριος  είναι
Σωτηρία» (συγκρίνετε με Ματθ. 1/α’21)
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Ποια η σημασία της ιδέας, που περιέχεται στο όνομα του Ιησού, ότι
ο Κύριος είναι σωτηρία;  
…….………..…………….………………………………………………
O Κύριος δεν παραχωρεί απλώς τη σωτηρία, Ησ. 12/ιβ’2, ο Ίδιος
είναι  σωτηρία.  Η παρουσία του Άγιου του Ισραήλ ανάμεσα μας,
εδ.6, είναι τα πάντα για μας. Ο Θεός είναι μαζί μας! Ο Ιησούς όχι
μόνο  έκανε  θαύματα,  αλλά  «έγινε  σαρξ  και  κατώκησε  μεταξύ
ημών» Ιωάν. 1/α’14. Όχι μόνο σήκωσε τις αμαρτίες μας πάνω στο
σταυρό, αλλά έγινε αμαρτία για μας, Β’Κορ. 5/ε’21. Όχι μόνο κάνει
ειρήνη, είναι η ειρήνη μας, Εφεσ. 2/β’14.
Δεν  είναι  λοιπόν  απορίας  άξιο  που  «η  ρίζα  του  Ιεσσαί  θέλει
ίστασθαι  σημαία  των  λαών»  Ησ.  11/ια’10.  Όταν  υψώνεται  στο
σταυρό,  ελκύει  όλους  τους  ανθρώπους  σε  Εκείνον,  Ιωάν.
12/ιβ’32,33!  Ένα πιστό  υπόλοιπο,  θα επιστρέψει  στον «ισχυρόν
Θεόν» Ησ. 10/ι’21, ο οποίος είναι το Παιδίον που γεννήθηκε για
μας, «ο Άρχων της ειρήνης» Ησ. 9/θ’6.
ΣΚΕΨΗ: Εμμείνετε περισσότερο σε αυτή τη σκέψη, πως ο Ιησούς
είναι η σωτηρία μας. Στο Ρωμ. 3/γ’24, αναφέρει πως η λύτρωση
είναι εν τω Ιησού, η λύτρωση είναι κάτι που συνέβη εν Αυτώ και
μόνο  μέσω της  χάριτος  και  του  ελέους  του  Θεού  μπορούμε  να
έχουμε  και  εμείς  αιώνιο  μερίδιο  σε  αυτή  τη  λύτρωση.  Με  άλλα
λόγια, εκείνη η λύτρωση που ήταν εν Αυτώ μπορεί να γίνει δική
μας με την πίστη και όχι με τα έργα, γιατί κανένα έργο που κάνουμε
δεν είναι  αρκετά καλό για  να μας λυτρώσει.  Μόνο τα έργα που
έκανε  ο  Χριστός  και  τα  οποία  αποδίδει  σε  μας  μέσω  πίστης,
μπορούν  να  φέρουν  λύτρωση.  Πώς,  αυτή  η  αλήθεια,  σας  δίνει
ελπίδα και βεβαίωση λύτρωσης, ιδιαίτερα όταν αισθάνεστε να σας
κυριεύει η δική σας αίσθηση αναξιότητας;

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου                       Δύση Ηλίου: 17:44’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Η καρδιά ενός επίγειου πατέρα είναι όλο λαχτάρα για το γιο του.
Βλέπει το πρόσωπο του μικρού του παιδιού και τρέμει στη σκέψη
των  κινδύνων  της  ζωής.  Ποθεί  να  προστατεύσει  το  πολύτιμο
βλαστάρι του από τη δύναμη του Σατανά, να το προφυλάξει από
τους  πειρασμούς  και  τους  αγώνες.  Ο  Θεός  όμως  έδωσε  το
μονογενή  Του  Υιό  για  να  αντιμετωπίσει  ένα  σκληρότερο  ακόμη
αγώνα  και  ένα  φοβερότερο  κίνδυνο  ώστε  η  οδός  της  ζωής  να
εξασφαλισθεί για τα δικά μας παιδιά. ‘Αυτή είναι η αγάπη του Θεού’
Θαυμάσετε οι ουρανοί, μείνε κατάπληκτη η γη!» Ε. Χουάιτ Ζ.Χ. σ.26.

«Ο Χριστός ήταν Εκείνος που συμφώνησε να ανταποκριθεί στους
όρους που χρειάζονταν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κανένας
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άγγελος, κανένας άνθρωπος δεν ήταν επαρκής για το μεγάλο έργο
που  έπρεπε  να  επιτελεστεί.  Ο  Υιός  του  ανθρώπου  και  μόνο,
πρέπει  να ανυψωθεί,  γιατί  μόνο μία άπειρη φύση μπορούσε να
αναλάβει  τη  λυτρωτική  διαδικασία.  Ο  Χριστός  συναίνεσε  να
συνδέσει  τον  εαυτό  Του  με  τους  άπιστους  και  αμαρτωλούς,  να
συμμετάσχει  στη φύση του ανθρώπου, να δώσει το ίδιο Του το
αίμα και  να κάνει  τη ψυχή Του προσφορά για την αμαρτία.  Στα
συμβούλια  του  ουρανού,  η  ενοχή  του  ανθρώπου  μετρήθηκε,  η
οργή  για  την  αμαρτία  υπολογίστηκε  και  όμως  ο  Χριστός
ανακοίνωσε την απόφαση Του να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη να
ανταποκριθεί στους όρους με τους οποίους η ελπίδα θα δίνονταν
σε μία έκπτωτη φυλή» Ε. Χουάιτ, Signs of the Times, 5 Μαρτίου 1896.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Όπως είδαμε στο κεφ. 11/ια’ του Ησαΐα, ο Κύριος παρουσίασε

σε μία εικόνα και τις δύο παρουσίες του Χριστού. Αυτό μπορεί
να  εξηγήσει,  τουλάχιστον  εν  μέρει,  γιατί  μερικοί  Ιουδαίοι  δεν
αποδέχτηκαν τον Χριστό κατά την πρώτη Του παρουσία, επειδή
περίμεναν να κάνει  τα πράγματα που θα συμβούν μόνο στη
Δευτέρα Παρουσία.  Τι  μας  λέει  αυτό  για  το  πόσο σημαντικό
είναι  να  κατανοήσουμε  σωστά  τη  φύση  της  έλευσης  του
Χριστού; Πώς μπορούν για παράδειγμα, οι ψευδείς απόψεις για
τη Δευτέρα Παρουσία Του, να προετοιμάσουν τους ανθρώπους
για τη μεγάλη εξαπάτηση του Σατανά στο τέλος του κόσμου;
Δείτε Ε. Χουάιτ Τ.Π.Σ.  κεφ. 39.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Την εποχή του Ησαΐα, το όνομα του οποίου σημαίνει
«Σωτηρία του Κυρίου», ο Θεός υποσχέθηκε σωτηρία για το πιστό
υπόλοιπο  του  λαού  Του  από  την  καταπίεση  που  θα  τους
επιβάλλονταν  ως  αποτέλεσμα  εθνικής  αποστασίας.  Αυτή  η
προφητεία  ελπίδας,  βρίσκει  την  υπέρτατη  εκπλήρωση  της  στον
Ιησού, το όνομα του οποίου σημαίνει «ο Κύριος είναι Σωτηρία.»
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30 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου                   Σάββατο απόγευμα

6.  ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΕΔΆΦΙΟ  ΜΝΉΜΗΣ: «Ιδού,  ούτος  είναι  ο  Θεός  ημών·
περιεμείναμεν αυτόν, και θέλει σώσει ημάς· ούτος είναι ο Κύριος·
περιεμείναμεν αυτόν· θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία
αυτού.» Ησαΐας 25/κε’ 9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 13/ιγ’ 2-22,
14/ιδ’, 24/κδ’-27/κζ’.

«Αφού τελείωσε το κήρυγμά του για την υπερηφάνεια, μία γυναίκα
πλησίασε τον ποιμένα και του είπε πως ήταν πολύ στεναχωρημένη
επειδή έκανε  μία μεγάλη αμαρτία.  Ο ποιμένας την ρώτησε ποια
ήταν η αμαρτία της, και εκείνη απάντησε, ‘‘Η αμαρτία μου είναι η
υπερηφάνεια, γιατί τις προάλλες καθόμουν μία ώρα μπροστά στον
καθρέφτη  και  θαύμαζα  την  ομορφιά  μου.’’  ‘‘Αγαπητή  μου,’’
απάντησε ο ποιμένας, ‘‘αυτή δεν είναι η αμαρτία της υπερηφάνειας,
αλλά της φαντασίας!’’» C.E. McCartney, σ. 1100.

Από  τότε  που  η  αμαρτία  γεννήθηκε  στην  καρδιά  του  ισχυρού
εκείνου  αγγέλου,  η  υπερηφάνεια  δεν  σεβάστηκε  τα  όρια  της
πραγματικότητας (σε αγγέλους ή ανθρώπους). Πουθενά αυτό το
πρόβλημα  δεν  φαίνεται  χειρότερο  από  ό,τι  σε  εκείνους  που
τρέφουν πνευματική υπερηφάνεια,  ένα λυπηρό στοιχείο  σε όντα
τόσο διεφθαρμένα που η σωτηρία τους μπορεί να βρεθεί μόνο στα
έργα ενός άλλου για λογαριασμό τους. 
Αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ άλλων θα εξετάσουμε την προέλευση
της  υπερηφάνειας  και  της  αυτό-εξύψωσης,  τις  δύο  πρώτες
αμαρτίες.

.
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Κυριακή 31 Ιανουαρίου

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΘΝΗ
Ησαΐας 13/ιγ’

Το Ησ. 13/ιγ’1 έχει μία εισαγωγή, η οποία ονομάζει τον Ησαΐα ως
τον συγγραφέα (συγκρίνεται με 1/α’1, 2/β’1) φαίνεται, επίσης, να
ξεκινά  ένα  νέο  τμήμα  του  βιβλίου.  Τα  κεφάλαια  13/ιγ’-23/κγ’,
περιέχουν  προφητείες  κρίσεως  εναντίον  διάφορων  εθνών.  Ας
ρίξουμε μια ματιά.
Γιατί οι προφητείες κατά των εθνών ξεκινούν με τη Βαβυλώνα;
……………………………..………………………………………………
Το Ησ. 10/ι’5-34 είχε ήδη αναφέρει την κρίση κατά της Ασσυρίας, η
οποία αποτελούσε το μεγαλύτερο κίνδυνο, την εποχή του Ησαΐα.
Και ενώ το Ησ. 14/ιδ’24-27 επαναλαμβάνει εν συντομία το σχέδιο
του Κυρίου να συντρίψει την Ασσυρία, τα κεφάλαια 13/ιγ’ – 23/κγ’
αναφέρονται κυρίως σε άλλες απειλές, με σπουδαιότερη αυτήν της
Βαβυλώνας.
Προικισμένη με μία πλούσια και  αρχαία πολιτιστική, θρησκευτική
και πολιτική κληρονομιά, η Βαβυλώνα αναδείχθηκε αργότερα ως η
υπερδύναμη  που  κατέκτησε  και  εξόρισε  τον  Ιούδα.  Από  την
ανθρώπινη, όμως, προοπτική της εποχής του Ησαΐα, δεν πρέπει
να ήταν προφανές ότι η Βαβυλώνα θα απειλούσε το λαό του Θεού.
Και  αυτό  γιατί  κατά  τη  μεγαλύτερη  διάρκεια  της  διακονίας  του
Ησαΐα, η Ασσυρία κυριαρχούσε στη Βαβυλώνα. Από το 728 π.Χ.
όταν  ο  Θελγάθ-φελνασάρ  Γ’  κατέκτησε  τη  Βαβυλώνα  και
ανακηρύχτηκε  βασιλιάς  της  με  το  όνομα Φούλου (ή  Φουλ δείτε
Β’Βασ.  5/ε’19,  Α’Χρον.  5/ε’26),  οι  Ασσύριοι  βασιλιάδες
ξανακατέκτησαν τη Βαβυλώνα πολλές φορές (710 π.Χ., 702 π.Χ.,
689  π.Χ.).  Η  Βαβυλώνα,  όμως,  τελικά  θα  γίνονταν  η  μεγάλη
υπερδύναμη  της  περιοχής,  η  δύναμη  που  θα  κατέστρεφε  το
Ιουδαϊκό βασίλειο.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε το κεφ. 13/ιγ’  του Ησαΐα. Παρατηρήστε πόσο
ισχυρή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται. Γιατί ένας στοργικός
Θεός  κάνει  αυτά  τα  πράγματα  ή  γιατί  τα  αφήνει  να  συμβούν;
Σίγουρα  θα  υποφέρουν  και  κάποιοι  αθώοι,  έτσι  δεν  είναι  (δείτε
εδ.16);  Πώς καταλαβαίνουμε αυτή την ενέργεια του Θεού; Τι  θα
πρέπει να μας πουν τα εδάφια, αλλά και όλες οι περικοπές στην
Αγία Γραφή που μιλούν για το θυμό και την οργή του Θεού κατά
της  αμαρτίας  και  του  κακού,  για  την  περιβόητη  φύση  αυτών
(αμαρτίας και κακού); Το γεγονός και μόνο ότι ένας Θεός αγάπης
αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι  αρκετό για να μας δείξει
πόσο κακή είναι η αμαρτία; Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς είναι
Εκείνος  που λέει  αυτές τις  προειδοποιήσεις  μέσω του  Ησαΐα,  ο
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ίδιος που συγχώρησε,  θεράπευσε,  κάλεσε και  συμβούλεψε τους
αμαρτωλούς  να  μετανοήσουν.  Πώς  κατανοείτε  εσείς,  αυτή  την
άποψη  του  χαρακτήρα  ενός  στοργικού  Θεού;  Αναρωτηθείτε,
επίσης, και το εξής: Δεν θα μπορούσε, στην πραγματικότητα, αυτή
η οργή να πηγάζει από την αγάπη Του; Αν ναι, πώς; Ή δείτε το
από μία άλλη οπτική γωνία,  αυτή του σταυρού,  όπου ο ίδιος ο
Ιησούς, φέροντας τις αμαρτίες του κόσμου, υπέφερε περισσότερο
από όσο έχει υποφέρει ποτέ κανείς, ακόμη και εκείνοι οι «αθώοι»
που υπέφεραν λόγω των αμαρτιών του έθνους. Πώς βοηθούν τα
βάσανα του Χριστού πάνω στο σταυρό για να απαντηθούν αυτά τα
δύσκολα ερωτήματα;

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου

Η ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΠΟΛΗ, ΒΑΒΥΛΩΝΑ
Ησαΐας 13/ιγ’2-22

Το  626  π.Χ.,  ο  Χαλδαίος  Ναβοπολάσσαρ,  αποκατέστησε  τη
Βαβυλωνιακή  δόξα,  καθιστώντας  τον  εαυτό  του  βασιλιά  στη
Βαβυλώνα και ξεκινώντας έτσι τη νέο-Βαβυλωνιακή δυναστεία και
συμμετέχοντας (με τη Μήδεια) στη νίκη επί της Ασσυρίας. Ο γιος
του,  Ναβουχοδονόσορ  Β’,  ήταν  ο  βασιλιάς  που  κατέκτησε  και
εξόρισε τον Ιούδα.
Πώς κατέληξε τελικά η πόλη της Βαβυλώνας;
……………………………………………………………………………
Όταν το 539 π.Χ., ο Κύρος ο Πέρσης αιχμαλώτισε τη Βαβυλώνα
για  την  Μηδο-Περσική  αυτοκρατορία  (δείτε  Δανιήλ  κεφ.  5/ε’),  η
πόλη έχασε για πάντα την ανεξαρτησία της. Το 482 π.Χ., ο Ξέρξης
Α’ κατέπνιξε άγρια μία επανάσταση της Βαβυλώνας εναντίον της
Περσικής  κυριαρχίας.  Αφαίρεσε  το  άγαλμα  του  Μαρντούκ,  του
κύριου θεού και προφανώς κατέστρεψε μέρος της οχύρωσης και
κάποιους ναούς.
Ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε τη Βαβυλώνα από τους Πέρσες το 331
π.Χ. χωρίς  να συναντήσει  καμία αντίσταση. Παρά το όνειρο της
σύντομης  ζωής  του,  να  κάνει  τη  Βαβυλώνα  πρωτεύουσα  των
ανατολικών  κτήσεων  του,  η  πόλη  παράκμασε  κατά  τη  διάρκεια
αρκετών  αιώνων.  Το  198  μ.Χ.  ο  Ρωμαίος  Septimns Severyw,
βρήκε  τη  Βαβυλώνα  εντελώς  ερημωμένη.  Έτσι,  η  μεγάλη  πόλη
έφτασε  στο  τέλος  της  εξαιτίας  της  εγκατάλειψης.  Σήμερα,  σε
κάποια τμήματα του αρχαιολογικού, πια, αυτού χώρου ζουν μερικοί
Ιρακινοί χωρικοί, οι οποίοι όμως δεν έχουν ξαναχτίσει την πόλη.
Η καταστροφή της Βαβυλώνας, που περιγράφεται στο κεφ. 13/ιγ’
του Ησαΐα, απελευθερώνει τους απογόνους του Ιακώβ, οι οποίοι
έχουν  καταπιεστεί  από  αυτή  (Ησ.  14/ιδ’1-3).  Το  γεγονός  που

53



συντέλεσε  σε  αυτό  ήταν  η  κατάκτηση  της  Βαβυλώνας  από  τον
Κύρο το 539 π.Χ. Αν και δεν κατέστρεψε την πόλη, αυτή ήταν η
αρχή του τέλους για τη Βαβυλώνα και δεν απείλησε ποτέ ξανά το
λαό του Θεού.
Το κεφ, 13/ιγ’ του Ησαΐα παρουσιάζει την πτώση της Βαβυλώνας
σαν μία θεϊκή κρίση. Οι πολεμιστές που κατακτούν την πόλη είναι
παράγοντες  του  Θεού  (εδ.2-5).  Η  ώρα  της  κρίσης  αποκαλείται
«ημέρα του Κυρίου» εδ.9 και η οργή του Θεού είναι τόσο ισχυρή
που επηρεάζει τα άστρα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τους ουρανούς και
τη γη, εδ.10,13.
Συγκρίνεται με το κεφ. ε’ των Κριτών, όπου ο ύμνος των Δεββόρα
και Βαράκ περιγράφει τον Κύριο να προχωρά σείοντας τη γη και
ρίχνοντας  βροχή  (εδ.4).  Τα  εδάφια  20  και  21  απεικονίζουν  τα
στοιχεία  της  φύσης,  συμπεριλαμβανομένων  των  άστρων,  να
μάχονται εναντίον του ξένου δυνάστη.
ΣΚΕΨΗ:  Φανταστείτε  κάποιον  που ζει  στη  Βαβυλώνα  κατά  την
ακμή  αυτής,  να  διαβάζει  τα  λόγια  του  κεφ.  13/ιγ’  του  Ησαΐα,
ιδιαίτερα  τα  εδάφια  19-22.  Πόσο  ανόητα  και  απίθανα  θα  του
φαίνονταν!  Ποιες  άλλες  προφητείες,  οι  οποίες  δεν  έχουν
εκπληρωθεί  ακόμη  φαίνονται  ανόητες  και  απίθανες  σε  εμάς
σήμερα; Γιατί θα ήμασταν, όμως, ανόητοι αν τις απορρίψουμε ως
απίθανες να συμβούν;

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΕΑ» ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ησαΐας 14/ιδ’

Ως απόκριση  στην  πτώση της  Βαβυλώνας  (Ησ.  13/ιγ’)  η  οποία
απελευθερώνει το λαό του Θεού (Ησ. 14/ιδ’1-3) το Ησ. 14/ιδ’4-23
εκφέρει έναν μεταφορικό εμπαιγμό (δείτε επίσης Μιχ. 2/β’4, Αββακ.
2/β’7) κατά του καταδυνάστη. Είναι ποιητικός, δεν έχει σκοπό να
κυριολεκτήσει,  προφανώς, καθώς απεικονίζει νεκρούς βασιλιάδες
να χαιρετούν το νέο τους συνάδελφο στο βασίλειο του θανάτου,
εδ.9,10, όπου το στρώμα του αποτελούν σκουλήκια, εδ.11. Αυτός
είναι, απλά, ο παραστατικός τρόπος με τον οποίο λέει ο Θεός στον
υπερόπτη βασιλιά ότι θα ταπεινωθεί,  όπως και άλλοι περήφανοι
μονάρχες, ενώπιον Του και ότι αυτό δεν είναι ένα σχόλιο για την
κατάσταση των νεκρών!
Πώς  θα  μπορούσε  το  Ησ.  14/ιδ’12-14  να  εφαρμοστεί  σε  έναν
βασιλιά της Βαβυλώνας;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
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Οι Βαβυλώνιοι βασιλείς δεν υπέφεραν από έλλειψη αυτοεκτίμησης,
Δαν.  4/δ’-5/ε’.  Αλλά  το  να  φιλοδοξούν  να  γίνουν  «όμοιοι  του
Υψίστου» Ησ. 14/ιδ’14, ξεπερνούσε και τον πιο μεγάλο εγωισμό.
Ενώ οι  βασιλείς  ισχυρίζονταν ότι  είχαν ισχυρές σχέσεις  με  τους
θεούς,  ήταν  δουλοπρεπείς  προς  αυτούς.  Αυτό  εμφανίζονταν
παραστατικότατα  κάθε  χρόνο,  την  πέμπτη  ημέρα  της
Βαβυλωνιακής  Πρωτοχρονιάτικης  Εορτής,  κατά  την  οποία  ο
βασιλιάς  έπρεπε  να  βγάλει  τα  βασιλικά  του  διακριτικά  πριν
πλησιάσει  το  άγαλμα  του  Μαρντούκ,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να
επαναβεβαιωθεί  η  βασιλική  του  ιδιότητα.  Η  ιδέα  της
αντικατάστασης  ακόμη  και  ενός  κατώτερου  θεού  θα  ήταν
παρανοϊκή και καταστροφική.
Όπως και στο κεφ. 14/ιδ’  του Ησαΐα, το κεφ. 28/κη’ του Ιεζεκιήλ
ταυτίζει  τη στραμμένη προς τον ουρανό αλαζονεία με τον ηγέτη
μίας  πόλης.  Εδώ  επίσης,  η  περιγραφή  ξεπερνά  αυτήν  ενός
επίγειου  μονάρχη  και  το  νόημα  που  δίνει  ο  Θεός  διακρίνεται
καλύτερα: ο περήφανος δυνάστης ήταν στον Κήπο της Εδέμ, ένα
χρισμένο,  επισκιάζον  Χερούβ,  πάνω  στο  άγιο  όρος  του  Θεού,
τέλειος από την ημέρα που δημιουργήθηκε μέχρι  που μέσα του
βρέθηκε η αμαρτία, εγκαταλελειμμένος από το Θεό και που τελικά
θα  καταστραφεί  με  φωτιά,  Ιεζ.  28/κη’12-18.  Αναφερόμενοι  σε
οποιοδήποτε  ανθρώπινο  ον,  οι  συγκεκριμένοι  όροι  αυτής  της
περιγραφής  είναι  τόσο  μεταφορικοί  που  φαίνονται  ανούσιοι.  Η
Αποκ.  12/ιβ’7-9,  όμως,  μας  λέει  όντως  για  ένα  ισχυρό  ον  που
εκδιώχθηκε από τον ουρανό με τους αγγέλους του: «ο Σατανάς, ο
πλανών την οικουμένην όλην» εδ.9, ο οποίος εξαπάτησε την Εύα
στην Εδέμ, Γεν. 3/γ’.
Ο Σατανάς έχει μία υπερήφανη φαντασία: «… και είπας: Εγώ είμαι
θεός,  επί  της  καθέδρας  του  Θεού  κάθημαι,  εν  τη  καρδία  των
θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος, αλλ’ ουχί Θεός» Ιεζ. 28/κη’2. Ο
θάνατος του θα αποδείξει  ότι  δεν είναι  θεός.  Σε αντίθεση με το
Χριστό, ο Σατανάς θα χαθεί μέσα στην καρδιά μίας πύρινης λίμνης,
Αποκ. 20/κ’10 και δεν θα βασανίσει το σύμπαν ποτέ ξανά. 
ΣΚΕΨΗ:  Συγκρίνετε το Ησ. 14/ιδ’13,14 με το Ματθ.  11/ια’29,  το
Ιωάν. 13/ιγ’5 και Φιλ. 2/β’5-8. Τι μας λέει αυτή η αντίθεση για το
χαρακτήρα του Θεού σε σύγκριση με το χαρακτήρα του Σατανά; Τι
μας λέει αυτή η αντίθεση για το πώς βλέπει ο Θεός την περηφάνια,
την αλαζονεία, την επιθυμία και αυτό-εξύψωση;

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου
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Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
Ησαΐας 13/ιγ’-14/ιδ’

Στο  κεφ.  14/ιδ’  του  Ησαΐα,  ο  εμπαιγμός  κατά  του  Σατανά,  του
έκπτωτου  «Εωσφόρου,  υιού  της  αυγής»  (κεφ.  14/ιδ’12)
μετατρέπεται σε εμπαιγμό κατά του βασιλιά της Βαβυλώνας. Γιατί;
Συγκρίνετε με Αποκ. 12/ιβ’1-9, όπου ένας δράκος που ταυτίζεται με
τον Σατανά, εδ.9, προσπαθεί να καταστρέψει ένα παιδί, μόλις αυτό
γεννιέται.  Στο  εδ.  5,  το  παιδί  αυτό  φαίνεται  καθαρά  ότι  είναι  ο
Χριστός. Εκείνος, όμως, που προσπάθησε να σκοτώσει τον Ιησού
όταν ήταν μικρό  παιδί,  είναι  ο  βασιλιάς  Ηρώδης,  Ματθ.  2/β’.  Ο
δράκος  είναι  και  ο  Σατανάς  και  η  Ρωμαϊκή  εξουσία  που
αντιπροσώπευε  ο  Ηρώδης,  γιατί  ο  Σατανάς  λειτουργεί  μέσω
ανθρώπινων παραγόντων. Κατά τον ίδιο τρόπο, έχει την εξουσία
πίσω από τον βασιλιά της Βαβυλώνας και του πρίγκιπα της Τύρου.
Γιατί  η  «Βαβυλώνα»  αργότερα  αναφέρεται  στη  Ρώμη  (Α’Πέτρ.
5/ε’13),  και  σε  μία  κακή  δύναμη  στο  βιβλίο  της  Αποκάλυψης;
(Αποκ. 14/ιδ’8, 16/ις’19, 17/ιζ’5, 18/ιη’2,10,21)
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Όπως η κυριολεκτική Βαβυλώνα, η Ρώμη και η «Βαβυλώνα» της
Αποκάλυψης,  είναι  υπερήφανες,  αδίστακτες  δυνάμεις  οι  οποίες
καταδυναστεύουν  το  λαό  του  Θεού.  Δείτε  ιδιαίτερα  την  Αποκ.
17/ιζ’6, όπου εμφανίζονται να μεθούν «εκ του αίματος των αγίων».
Επαναστατούν κατά του Θεού, μια ιδέα η οποία είναι συνυφασμένη
με το ίδιο το όνομα της Βαβυλώνας. Στη Βαβυλωνιακή γλώσσα, το
όνομα προέρχεται από τις λέξεις  bab ili, που σημαίνουν: «η πύλη
του  Θεού»  αναφερόμενες  στον  τόπο  πρόσβασης  στο  θεϊκό
βασίλειο.  Συγκρίνετε  με  το  11/ια’  κεφ.  της  Γένεσις,  όπου  οι
άνθρωποι έχτισαν τον πύργο της Βαβέλ (Βαβυλώνα), έτσι ώστε με
τη δική τους δύναμη να φτάσουν το θεϊκό επίπεδο «ανοσίας» από
οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στο Θεό.
Όταν ο Ιακώβ ξύπνησε από ένα όνειρο, στο οποίο είδε μία σκάλα
να ενώνει τον ουρανό με τη γη, αναφώνησε: «Δεν είναι τούτο, ειμή
οίκος  Θεού,  και  αύτη  η  πύλη  του  ουρανού»  Γεν.  28/κη’17.
Παρατηρήστε  ότι  ο  «οίκος  Θεού»  είναι  «η  πύλη  του  ουρανού»
δηλαδή,  ο  δρόμος  πρόσβασης  στο  θεϊκό  βασίλειο.  Ο  Ιακώβ
ονόμασε αυτό το μέρος «Βαιθήλ» που σημαίνει «οίκος του Θεού».
Η «πύλη του ουρανού» στη Βαιθήλ και η «πύλη των Θεών» στη
Βαβυλώνα, ήταν αντίθετοι τρόποι πρόσβασης στο θεϊκό βασίλειο.
Η σκάλα του Ιακώβ ξεκινούσε από τον ουρανό, αποκαλύπτονταν
από ψηλά από το Θεό. Η Βαβυλώνα, όμως, με τους πύργους και
τους ναούς της, ήταν χτισμένη από ανθρώπους και ξεκινούσε από
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τη γη προς τα επάνω. Αυτοί οι αντίθετοι τρόποι, αντιπροσωπεύουν
αντικρουόμενους δρόμους προς τη σωτηρία: θεϊκή χάρη εναντίον
ανθρώπινων  έργων.  Η  αληθινή  θρησκεία  βασίζεται  στο  ταπεινό
πρότυπο της Βαιθήλ: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της
πίστεως»  Εφεσ.  2/β’8.  Κάθε  ψευδής  «θρησκεία»,
συμπεριλαμβανομένων  και  της  τυπολατρίας  και  του  «κοσμικού»
ανθρωπισμού,  βασίζεται  στο  υπερήφανο  πρότυπο  της
Βαβυλώνας. Για την αντίθεση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, δείτε
την παραβολή του Ιησού για τον Φαρισαίο και τον τελώνη, Λουκ.
18/ιη’9-14.
ΣΚΕΨΗ:  Ο Καναδός στιχουργός Λέοναρντ Κοέν, ακόμη και μετά
από  παραμονή  μερικών  χρόνων  σε  μοναστήρι,  είπε  σε
δημοσιογράφο,  «Δεν  έχω  σωθεί.»  Στο  πλαίσιο  του  σημερινού
μαθήματος,  ποιο  νομίζεται  ότι  ήταν  το  πρόβλημα  του;  Τι
χρειάζονταν να γνωρίζει σχετικά με τη σωτηρία;

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου

ΤΕΛΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ
Ησαΐας 24/κδ’-27/κζ’

Ακολουθώντας τις προφητείες εναντίον συγκεκριμένων εθνών των
κεφαλαίων  13/ιγ’-23/κγ’  του  Ησαΐα,  τα  κεφ.  24/κδ’-27/κζ’,
περιγράφουν την,  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  ήττα  των εχθρών του
Θεού και την απελευθέρωση του λαού Του.
Γιατί η περιγραφή της ερήμωσης της γης που δίνει ο Ησαΐας, κεφ.
24/κδ’,  μοιάζει  με  την  περιγραφή  που  δίνει  ο  Ιωάννης  των
γεγονότων που σχετίζονται  με  τα  χίλια  χρόνια  που έπονται  της
Δεύτερης Παρουσίας του Χριστού, Αποκ. 20/κ’;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Όπως και  στα  κεφ.  13/ιγ’-14/ιδ’  του  Ησαΐα  κάποια  στοιχεία  της
κυριολεκτικής Βαβυλώνας ισχύουν και για κατοπινές δυνάμεις και ο
«βασιλιάς της Βαβυλώνας» αντιπροσωπεύει τη συγχώνευση των
ανθρώπων-ηγετών με τον ιθύνοντα νου που κρύβεται πίσω τους,
τον ίδιο δηλαδή τον Σατανά. Έτσι, το μήνυμα ότι η Βαβυλώνα είναι
έκπτωτη,  Ησ.  21/κα’9,  μπορεί  να  επαναληφθεί  και  σε  κάποια
στιγμή  στο  μέλλον,  Αποκ.  14/ιδ’8,  18/ιη’2,  και  ο  Σατανάς
καταστρέφεται  τελικά,  μετά  τη  Δεύτερη  Παρουσία  του  Χριστού,
Αποκ. 20/κ’10. Ενώ η καταστροφή της κυριολεκτικής Βαβυλώνας
ήταν  μία  ημέρα  κρίσεως  «του  Κυρίου»  Ησ.  13/ιγ’6,9,  μία  άλλη
«μεγάλη  και  επιφανής»  ημέρα  του  Κυρίου»  Ιωήλ  2/β’31,  (Μαλ.
4/δ’5 συγκρίνετε με Σοφ. 1/α’7) είναι καθ’ οδόν.
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Κατά παρόμοιο τρόπο, στο κεφ. 24/κδ’ του Ησαΐα, το όραμα του
προφήτη διαπερνά της συνθήκες με τις οποίες είναι εξοικειωμένος
και φτάνει  την εποχή που «η σελήνη θέλει  εντραπή και ο ήλιος
θέλει αισχυνθή, όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύση εν τω όρει
Σιών και εν Ιερουσαλήμ» εδ.23. Αναμφίβολα, ο Ησαΐας σκέφτηκε
ότι το όραμα αναφέρονταν στην Ιερουσαλήμ που εκείνος γνώριζε,
αλλά το βιβλίο της Αποκάλυψης εξηγεί πως στην πραγματικότητα,
αυτό  θα  εκπληρωθεί  στη  Νέα  Ιερουσαλήμ,  Αποκ.  κα’2.  «Και  η
πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν
εν αυτή διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής
είναι το Αρνίον» εδ.23.
Ο Θεός καταστρέφει πραγματικά τους πονηρούς;  
…….………..…………….………………………………………………
Δείτε το Ησ. 28/κη’21, όπου το έργο καταστροφής που θα επιφέρει
ο  Θεός  είναι  η  παράδοξη  «πράξη»  Του.  Είναι  παράδοξη  για
Εκείνον, γιατί δεν θέλει να την κάνει, αλλά είναι παρόλα αυτά, μία
πράξη.  Είναι  αλήθεια  ότι  η  αμαρτία  έχει  τον  σπόρο  της
αυτοκαταστροφής,  Ιακ.  α’15.  Επειδή,  όμως,  ο  Θεός  έχει  την
εξουσία επί της ζωής και του θανάτου και Εκείνος αποφασίζει την
ώρα,  τον  τόπο  και  τον  τρόπο  της  τελικής  καταστροφής,  Αποκ.
20/κ’,  δεν  έχει  νόημα  να  ισχυριζόμαστε  ότι  σταματά  τελικά  την
κατάρα της αμαρτίας με παθητικό τρόπο, αλλά απλά επιτρέπει την
αιτία και το αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τη φυσική τους πορεία.
ΣΚΕΨΗ:  Αυτό που βλέπουμε στο Ησ. 24/κδ’ – 27/κζ’, είναι αυτό
που παρουσιάζεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και το οποίο είναι
πως, στο τέλος, παρά τα δεινά, τον πόνο και την ερήμωση σήμερα,
ο Θεός και η καλοσύνη θα θριαμβεύσουν επί του κακού. Ποιο είναι,
λοιπόν, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε αν εμείς οι
ίδιοι θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή την τελική νίκη; Παρ. 3/γ’5-
7, Ρωμ. 10/ι’9. 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου                       Δύση Ηλίου: 17:52’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Τη σωτηρία τη λαμβάνουμε υπό όρους; Ποτέ δεν ερχόμαστε στον
Χριστό υπό όρους. Και αν έρθουμε στον Χριστό, τότε ποιος είναι ο
όρος;  Ο  όρος  είναι  πως  με  τη  ζωντανή  πίστη,  κρατούμε
ολοκληρωτικά  και  πλήρως  τις  αρετές  του  αίματος  ενός
εσταυρωμένου και αναστημένου Σωτήρα. Όταν το κάνουμε αυτό,
τότε επιτελούμε το έργο της δικαιοσύνης. Όταν, όμως, ο Θεός καλεί
τον αμαρτωλό του κόσμου μας και  τον προσκαλεί,  δεν υπάρχει
όρος,  καλεί  με  την  πρόσκληση του  Χριστού  και  όχι  έτσι  ‘Τώρα
πρέπει  να  αποκριθείς  για  να  έρθεις  στο  Θεό.’  Ο  αμαρτωλός
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πλησιάζει  και  καθώς  βλέπει  τον  Χριστό  πάνω  στο  σταυρό  του
Γολγοθά, τον οποίο εντυπώνει ο Θεός στο νου του, έχει λάβει μία
αγάπη η οποία ξεπερνά κάθε φαντασία» Ε. Χουάιτ, Manuscript Releases, τομ.
6, σ. 32.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Δείτε το παραπάνω απόσπασμα της Ε. Χουάιτ, διαβάστε το στο

πλαίσιο  της μελέτης της Τετάρτης.  Τι  μας λέει;  Παρατηρήστε
στη δήλωση της και τα δύο στοιχεία της Χριστιανικής πορείας:
πίστη και μετά έργα. Πώς τα διαφοροποιεί;

2.Γιατί  η  υπερηφάνεια  και  η  αλαζονεία  είναι  τόσο  επικίνδυνες
αμαρτίες; Γιατί κατανικούνται τόσο δύσκολα; Μήπως γιατί η ίδια
τους  η  φύση είναι  αυτή  που τυφλώνει  τους  ανθρώπους  στην
ανάγκη  τους  να  τις  κατανικήσουν;  Στο  κάτω  κάτω,  αν  είσαι
περήφανος,  νομίζεις ότι  είσαι σωστός και  αν νομίζεις ότι  είσαι
σωστός, τότε γιατί να μπεις στον κόπο να αλλάξεις; Πώς μπορεί
η εμμονή στο σταυρό και σε ό,τι αντιπροσωπεύει (το μόνο μέσο
για  να  σωθεί  ο  οποιοσδήποτε)  να  αποτελέσει  μία  ισχυρή
θεραπεία  κατά  της  περηφάνιας  και  της  αλαζονείας
οποιουδήποτε;

3.Ο  Ησαΐας  βλέπει  ελπίδα  για  τους  ανθρώπους  άλλων  εθνών;
Δείτε π.χ. Ησ. 25/κε’3,6, 26/κς’9 (συγκρίνετε με Αποκ. 19/ιθ’9).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο Ησαΐας είδε ότι μετά την Ασσυρία, η Βαβυλώνα θα
κατακτούσε  τον  Ιούδα.  Όμως,  είδε  επίσης  ότι,  παρά  τις
υπεράνθρωπες δυνάμεις  του σκότους αυτού του κόσμου,  Εφεσ.
6/ς’12,  οι  οποίες  ενεργούν  μέσω των  ανθρώπινων  εχθρών  του
Θεού και υποκρίνονται ότι είναι ο Θεός, ο Κύριος θα επικρατήσει
αποφασιστικά και θα φέρει την αιώνια γαλήνη στον βασανισμένο
πλανήτη μας.
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6 Φεβρουαρίου – 12 Φεβρουαρίου               Σάββατο απόγευμα

7.  ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Κύριε  των δυνάμεων,  Θεέ  του  Ισραήλ,  ο
καθήμενος επί των χερουβείμ,  συ αυτός είσαι ο Θεός,  ο μόνος,
πάντων των βασιλείων της γής· συ έκαμες τον ουρανόν και  την
γην.» Ησαΐας 37/λζ’16

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 36/λς’1, 2-
20, 36/λς’ 21-37/λζ’20, 37/λζ’ 21-38, 38/λη’, 39/λθ’.

Ένας αδύνατος άνδρας προχωράει ξυπόλητος μαζί  με τους δυο
γιους του. Μία άλλη οικογένεια έχει  φορτώσει τα υπάρχοντά της
στο κάρο που σέρνει ένα βόδι. Ένας άνδρας οδηγεί το βόδι ενώ
δύο  γυναίκες  κάθονται  στο  κάρο.  Οι  λιγότερο  ευνοούμενοι  δεν
έχουν κάρο, και έτσι κουβαλάνε στους ώμους τα υπάρχοντά τους.
Παντού  υπάρχουν  στρατιώτες.  Ένας  πολιορκητικός  κριός  ρίχνει
την πύλη της πόλης.  Οι τοξότες πάνω στον κριό ρίχνουν στους
υπερασπιστές των τειχών. Γίνεται σφαγή μεγάλη. 
Τρέχοντας λίγο τα γεγονότα. Ένας βασιλιάς κάθεται στο θρόνο του
και  μπροστά  του  έρχονται  λάφυρα  και  αιχμάλωτοι.  Κάποιοι
εκλιπαρούν  για  το  έλεός  του.  Άλλοι  τον  προσκυνούν.  Οι
περιγραφές αυτών των σκηνών με τον βασιλιά, ξεκινούν μ’ αυτά τα
λόγια: «Σενναχειρείμ, βασιλιά του κόσμου, βασιλιά της Ασσυρίας»
και συνεχίζουν με εκφράσεις, όπως «κάθεσαι στο θρόνο σου και τα
λάφυρα της Λαχείς περνούν από μπροστά σου.»  John Malcolm Russel,
The Writing on the Wall, σ. 137,138.

Αυτές οι εικόνες που κάποτε στόλιζαν τους τείχους του παλατιού
του Σενναχειρείμ, τώρα βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο και μας
μιλούν για την κατάσταση των κατ’ όνομα παιδιών του Θεού.
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Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ησαΐας 36/λς’1

Τι  συνέβη  στον  Ιούδα;  Β’Βασ.  18/ιη’13,  Β’Χρον.  32/λβ’1,  Ησ.
36/λς’1.
……………………………..………………………………………………
Όταν πέθανε ο άπιστος Άχαζ, τον διαδέχτηκε ο πιστός γιος του
Εζεκίας, ο οποίος κληρονόμησε ένα βασίλειο που είχε χάσει όλη
του την ανεξαρτησία. Έχοντας εξαγοράσει την Ασσυριακή βοήθεια
εναντίον της συμμαχίας Συρίας – Ισραήλ, ο Ιούδας εξαναγκάστηκε
να συνεχίσει να πληρώνει για «προστασία», με τη μορφή φόρου
υποτέλειας στην Ασσυρία, Β’Χρον. 28/κη’16-21. Όταν ο Ασσύριος
βασιλιάς Σάργκον Β’ πέθανε σε κάποιο μακρινό πεδίο μάχης και
τον διαδέχθηκε ο Σενναχειρείμ το 705 π.Χ. η Ασσυρία φάνηκε να
είναι  ευάλωτη.  Μαρτυρίες  από  Ασσυριακά  γραπτά  και  την  Αγία
Γραφή, αποκαλύπτουν ότι ο Εζεκίας άρπαξε αυτή την ευκαιρία για
να  επαναστατήσει  (συγκρίνετε  με  Β’Βασ.  18/ιη’7)  ενεργώντας
επιθετικά ως ο αρχηγός των μικρών εθνών της περιοχής του σε μια
επανάσταση εναντίον της Ασσυρίας. 
Δυστυχώς  γι’  αυτόν,  ο  Εζεκίας  είχε  υποτιμήσει  την  αντοχή  της
δύναμης της Ασσυρίας.  Το 701 π.Χ. και  έχοντας υποτάξει  άλλα
τμήματα  της  αυτοκρατορίας  του,  ο  Σενναχειρείμ  κινήθηκε  βίαια
εναντίον  της  Συρίας  –  Παλαιστίνης  με  φοβερή  δύναμη  και
κατέστρεψε τον Ιούδα.
Πώς προετοιμάστηκε ο Εζεκίας για να αντιμετωπίσει την Ασσυρία;
Β’Χρον. 32/λβ’1-8.
……………………………..………………………………………………
Όταν ο Εζεκίας είδε ότι ο Σενναχειρείμ σκόπευε να κατακτήσει την
Ιερουσαλήμ,  την  πρωτεύουσα,  έκανε  εκτεταμένες  προετοιμασίες
για  μία  κατά  μέτωπο  σύγκρουση με  την  Ασσυρία.  Ενίσχυσε  τις
οχυρώσεις του, εξόπλισε και οργάνωσε καλύτερα το στρατό του και
αύξησε  την  ασφάλεια  των  υδάτινων  πόρων  της  Ιερουσαλήμ,
Β’Βασ. 20/κ’20, Β’Χρον. 32/λβ’30. Η αξιοσημείωτη σήραγγα νερού
του  Σιλωάμ,  στην  οποία  υπάρχει  επιγραφή  που  εξηγεί  πως
κατασκευάστηκε,  σχεδόν  σίγουρα  δημιουργήθηκε  κατά  την
προετοιμασία του Εζεκία για μία πιθανή πολιορκία.
Το ίδιο σημαντική με τη στρατιωτική και  την οργανωτική ηγεσία,
ήταν  και  η  πνευματική  ηγεσία  που  παρείχε  ο  Εζεκίας,  καθώς
προσπάθησε  να  ενισχύσει  το  ηθικό  του  λαού  του,  εκείνο  τον
τρομακτικό  καιρό.  «Ο  βασιλιάς  όμως  του  Ιούδα  ήταν
αποφασισμένος να κάνει το μέρος του στην προετοιμασία για την
προβολή αντίστασης κατά του εχθρού. Και όταν είχε εκτελέσει κάθε
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τι  που η ανθρώπινη εφευρετικότητα και  ικανότητα μπορούσε να
επιτελέσει, συγκέντρωσε τότε τις δυνάμεις του και τους συνέστησε
να έχουν θάρρος.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 242.

ΣΚΕΨΗ:  Αν εμπιστεύονταν τόσο πολύ τον Κύριο ο Εζεκίας, γιατί
έκανε τόσες μεγάλες προσπάθειες από μόνος του;  Τα έργα του
αναιρούσαν  την  πίστη  του;  Δείτε  Φιλ.  2/β’12,13  σχετικά  με  τη
συνεργασία  με  το  Θεό,  ο  οποίος  παρέχει  την  πραγματικά
αποτελεσματική δύναμη.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ησαΐας 36/λς’2-20

Οι ηγέτες της Ασσυρίας δεν ήταν απλώς βίαιοι, αλλά και ευφυείς.
Στόχος τους ήταν ο πλούτος και η εξουσία, όχι μόνο η καταστροφή
(συγκρίνετε με Ησ. 10/ι’ 13,14). Γιατί να χρησιμοποιήσεις βία για
την κατάκτηση αγαθών μιας πόλης, όταν μπορείς να πείσεις τους
κατοίκους να παραδοθούν;  Έτσι,  ενώ πολιορκούσε τη Λαχείς,  ο
Σενναχερείμ  έστειλε  τον  Ραβ-σάκη,  έναν  αξιωματούχο  του  να
κερδίσει την Ιερουσαλήμ μέσω προπαγάνδας. 
Ποια  επιχειρήματα  χρησιμοποίησε  ο  Ραβ-σάκης  για  να
τρομοκρατήσει  τον  Ιούδα;  Ησ.  36/λς’2-20  δείτε  επίσης  Β’Βασ.
18/ιη’17-35, Β’Χρον. 32/λβ’9-19. 
……………………………..………………………………………………
Τα  επιχειρήματα  του  Ραβ-σάκη  ήταν  δυνατά.  Δεν  μπορείτε  να
εμπιστευτείτε  τους  Αιγύπτιους  επειδή  είναι  αδύναμοι  και
αναξιόπιστοι. Δεν μπορείτε να βασιστείτε στον Κύριο για βοήθεια,
επειδή  ο  Εζεκίας  Τον  πρόσβαλλε  αφαιρώντας  τους  υψηλούς
τόπους και τα θυσιαστήρια στον Ιούδα, για να πηγαίνει ο λαός να
λατρεύει  στον ναό στην Ιερουσαλήμ.  Για  την ακρίβεια,  ο Κύριος
είναι  με  το  μέρος  των  Ασσύριων  και  είπε  στον  Σεναχερείμ  να
καταστρέψει  τον  Ιούδα.  Δεν  έχετε  εκπαιδευμένους  άνδρες  να
μπορούν να διαχειριστούν 2000 ίππους. 
Για να αποφύγετε την πολιορκία στην οποία δεν θα έχετε τροφή και
νερό,  παραδοθείτε  και  θα  σας  φερθούμε  καλά.  Ο  Εζεκίας  δεν
μπορεί να σας σώσει, και επειδή οι θεοί των άλλων χωρών που η
Ασσυρία κατέκτησε δεν τους έσωσαν, μπορείτε να είστε σίγουροι
πως και ο δικός σας Θεός δεν θα σας σώσει.
Έλεγε ο Ραβ-σάκης την αλήθεια;
……………………………………………………………………………
Επειδή  σε  αυτά  που  έλεγε,  υπήρχε  αρκετή  δόση  αλήθειας,  τα
επιχειρήματα  του  ήταν  πειστικά.  Όμως,  υπήρχαν  και  άλλα  δύο
επιχειρήματα που στήριζαν τα λεγόμενα του. Πρώτον, μόλις είχε
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φτάσει  από  την  Λαχείς,  μόλις  40  χιλιόμετρα  μακριά,  όπου  οι
Ασσύριοι έδειχναν τι συνέβαινε σε μία ισχυρά οχυρωμένη πόλη, αν
αυτή  τολμούσε  να  τους  αντισταθεί.  Δεύτερον,  είχε  μαζί  του  ένα
ισχυρό τμήμα του Ασσυριακού στρατού, Ησ. 36/λς’2. Γνωρίζοντας
τη μοίρα των στρατών και των πόλεων (συμπεριλαμβανομένης και
της  Σαμάρειας,  της  πρωτεύουσας  του  Βόρειου  Ισραήλ:  Β’Βασ.
18/ιη’9,10) που είχαν υποκύψει στην Ασσυρία,  κανένας Ιουδαίος
δεν  θα  είχε  λόγο  να  αμφιβάλει  ότι  από  μία  ανθρώπινη  οπτική
γωνία,  η  Ιερουσαλήμ  ήταν  καταδικασμένη  (συγκρίνετε  με  Ησ.
10/ι’8-11). Επίσης, ο Ραβ-σάκης είχε δίκιο όταν είπε ότι ο Εζεκίας
είχε  καταστρέψει  διάφορα  θυσιαστήρια,  με  σκοπό  η  λατρεία  να
γίνεται στο ναό της Ιερουσαλήμ (Β’Βασ. 18/ιη’4, Β’Χρον. 31/λα’1).
Είχε, όμως, προσβάλει αυτή η μεταρρύθμιση τον Κύριο, ο οποίος
ήταν  η  μόνη  ελπίδα  που είχε  απομείνει  στο  λαό  Του;  Θα τους
έσωζε; Μπορούσε να τους σώσει; Μόνο ο Θεός θα έδινε απάντηση
σε αυτή την ερώτηση!
ΣΚΕΨΗ:  Έχετε  βρεθεί  ποτέ  σε  «παρόμοια»  κατάσταση,  στην
οποία από μία άποψη, όλα φαίνονταν να έχουν χαθεί; Ποια είναι η
μόνη σας πηγή; Αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε με την τάξη
αυτή σας την εμπειρία, πώς το αντιμετωπίσατε και ποιο ήταν το
τελικό αποτέλεσμα.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου

ΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ
Ησαΐας 36/λς’21-37/λζ’20

Πώς επηρέασε τον Εζεκία και τους αξιωματούχους του ο έξυπνος
ρητορικός  λόγος  του  Ραβ-σάκη;  Β’Βασ.  18/ιη’37  –  19/ιθ’4,  Ησ.
36/λς’21-37/λζ’4.
……………………………..………………………………………………
Βαθιά ταραγμένος και σε απόγνωση, ο Εζεκίας στράφηκε στο Θεό,
ζητώντας ταπεινά τη μεσολάβηση του Ησαΐα, του ίδιου δηλαδή του
προφήτη, τη συμβουλή του οποίου είχε αγνοήσει ο πατέρας του.
Πώς ενθάρρυνε ο Θεός τον Εζεκία; Ησ. 37/λζ’5-7
……………………………..………………………………………………
Το μήνυμα ήταν σύντομο, αλλά αρκούσε! Ο Θεός ήταν με το μέρος
του  λαού  Του!  Ο  Ησαΐας  προφήτευσε  πως  ο  Σενναχειρείμ  θα
άκουγε μία φημολογία που θα τον αποσπούσε από την επίθεση
του στον Ιούδα. Αυτό εκπληρώθηκε αμέσως.
Προσωρινά μπερδεμένος,  αλλά μη εγκαταλείποντας για  πολύ,  ο
Σανναχειρείμ έστειλε στον Εζεκία ένα απειλητικό μήνυμα: «ο Θεός
σου,  επί  τον  οποίον  θαρρείς,  ας  μη  σε  απατά,  λέγων,  ‘η
Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθή εις την χείρα του βασιλέως της
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Ασσυρίας’… Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους;» Ησ.
37/λζ’10,12 δείτε επίσης Β’Χρον. 32/λβ’17.
Αυτή τη φορά, ο Εζεκίας πήγε κατευθείαν στο ναό και παρουσίασε
το μήνυμα ενώπιον του Κυρίου των στρατιών, «τον καθήμενο επί
των χερουβείμ» Ησ. 37/λζ’14-16.
Πώς η προσευχή του Εζεκία προσδιόρισε τι διακυβεύονταν στην
κρίση της Ιερουσαλήμ; Ησ. 37/λζ’15-20
……………………………..………………………………………………
Ο  Σενναχειρείμ  είχε  επιτεθεί  οξύτατα  εναντίον  της  ισχυρότερης
άμυνας του  Εζεκία:  της  πίστης  του  στο  Θεό.  Αντί  να  λυγίσει  ο
Εζεκίας έκανε έκκληση στο Θεό να δείξει ποιος Εκείνος είναι, «δια
να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι σύ είσαι ο Κύριος, ο
μόνος» Ησ. 37/λζ’20.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε την προσευχή του Εζεκία, Ησ. 37/λζ’15-20. Σε
ποιες  απόψεις  για  το  Θεό  εστιάζει  την  προσοχή;  Ποια  αρχή
βλέπουμε σε αυτή την προσευχή, η οποία μπορεί να μας δώσει
ενθάρρυνση και δύναμη να παραμείνουμε πιστοί κατά τις δικές μας
προσωπικές κρίσεις;

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ησαΐας 37/λζ’21-28

Σύμφωνα με τον Σενναχειρείμ, όπως αναφέρεται και στα χρονικά
του,  κατέκτησε σαράντα έξι  οχυρωμένες πόλεις,  πολιόρκησε την
Ιερουσαλήμ και έκανε τον Εζεκία τον Ιουδαίο, «φυλακισμένο στην
Ιερουσαλήμ,  τη  βασιλική  του  κατοικία,  σαν  πουλί  στο  κλουβί.»
Παρά  την  έντονη  προτίμηση  του  για  την  προπαγάνδα,  ως
προέκταση  του  μνημειώδους  εγωισμού  του,  ούτε  σε  κάποιο
κείμενο,  αλλά ούτε  και  σε  καμία  εικόνα,  δεν  ισχυρίζεται  ότι  έχει
κατακτήσει  την Ιερουσαλήμ. Από μία άποψη, αυτή η παράλειψη
είναι  εκπληκτική,  δεδομένης  της  αμείλικτης  δύναμης  του
Σενναχειρείμ και του γεγονότος ότι ο Εζεκίας είχε πρωτοστατήσει
σε  μία  επανάσταση  εναντίον  του.  Οι  επαναστάτες  κατά  της
Ασσυρίας είχαν μπροστά τους σύντομη ζωή και φοβερό θάνατο.
Οι  μελετητές  παραδέχονται  πως,  ακόμη  και  αν  δεν  είχαμε  το
κείμενο της Αγίας Γραφής, πάλι θα αναγκαζόμασταν να δεχτούμε
πως  πρέπει  να  είχε  γίνει  κάποιο  θαύμα.  Το  γεγονός  ότι  ο
Σενναχειρείμ  επένδυσε  τους  τοίχους  του  παλατιού  του  με
ανάγλυφες,  χαραγμένες  εικόνες  που  απεικονίζουν
παραστατικότατα  την  επιτυχημένη  του  πολιορκία  στη  Λαχείς,
φαίνεται να οφείλεται στην ανάγκη του για κάποιο μηχανισμό που
θα έσωζε τη φήμη του. Αν δεν ήταν η χάρη του Θεού, τα ανάγλυφα
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αυτά θα  έδειχναν την  Ιερουσαλήμ!  Ο Σενναχειρείμ  δεν  είπε  την
υπόλοιπη ιστορία, αλλά την αναφέρει η Αγία Γραφή.
Ποια είναι η υπόλοιπη ιστορία; Ησ. 37/λζ’21-37.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Ως απάντηση στην προσευχή πλήρους πίστης του Εζεκία, ο Θεός
του έστειλε ένα μήνυμα πλήρους βεβαίωσης για τον Ιούδα, γεμάτο
οργή κατά του περήφανου Ασσύριου βασιλιά που είχε τολμήσει να
προκαλέσει  τον θεϊκό Βασιλέα των βασιλέων,  Ησ.  37/λζ’32.  Στη
συνέχεια,  ο  Θεός  εκπλήρωσε  άμεσα  την  υπόσχεση  Του  να
υπερασπίσει  την  Ιερουσαλήμ,  Β’Βασ.  19/ιθ’35-37,  Β’Χρον.
32/λβ’21,22, Ησ. 37/λζ’36-38.
Μία μεγάλη κρίση χρειάζεται ένα μεγάλο θαύμα και πράγματι, έτσι
έγινε!  Οι νεκροί ήταν πολλοί:  185.000. Έτσι,  ο Σενναχειρείμ δεν
μπορούσε  να  κάνει  τίποτα  άλλο,  παρά  να  γυρίσει  πίσω,  όπου
βρήκε το θάνατο (συγκρίνετε την προφητεία του Ησαΐα στο 37/λζ’7
με το εδ.38).
«Ο Θεός των Εβραίων είχε υπερισχύσει επάνω από τον υπερόπτη
Ασσύριο.  Η τιμή  του Κυρίου  είχε  αποκατασταθεί  στα  μάτια  των
γειτονικών εθνών. Στην Ιερουσαλήμ η καρδιά του λαού είχε γεμίσει
από ιερή χαρά.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 248,249.

Αν  ο  Σενναχειρείμ  είχε  κατακτήσει  την  Ιερουσαλήμ,  θα  είχε
διασκορπίσει  το  λαό κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  ο  Ιούδας θα είχε
χάσει  την ταυτότητα του, όπως συνέβη στο Βόρειο Ισραήλ. Από
μία άποψη, λοιπόν, δεν θα υπήρχε Ιουδαϊκός λαός από τον οποίον
θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Η ιστορία τους θα είχε τελειώσει εκεί. Ο
Θεός, όμως, κράτησε την ελπίδα ζωντανή.
ΣΚΕΨΗ: Τι θα λέγατε σε κάποιον ο οποίος, μη πιστεύοντας ακόμη
στην Αγία Γραφή ή το Θεό της Αγίας Γραφής, ρωτά το εξής: ήταν
δίκαιο αυτοί οι Ασσύριοι στρατιώτες, που απλά έτυχε να γεννηθούν
εκεί, να πεθάνουν έτσι μαζικά; Πώς κατανοείτε, εσείς προσωπικά,
τις πράξεις του Κυρίου εδώ; 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου

ΣΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ
Ησαΐας 38/λη’- 39/λθ’

Τα γεγονότα των κεφ. 38/λη’ και 39/λθ’ του Ησαΐα (Β’Βασ. 20/κ’)
συνέβησαν  χρονικά  πολύ  κοντά  στην  εποχή  που  ο  Θεός
απελευθέρωσε  τον  Εζεκία  από  τον  Σενναχειρείμ,  αν  και  η
απελευθέρωση,  όπως  απεικονίζεται  στο  κεφ.  37/λζ’  του  Ησαΐα
(δείτε επίσης Β’Βασ. 19/ιθ’) δεν είχε συμβεί ακόμη. Πράγματι,  το
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Ησ. 38/λη’5,6 και το Β’Βασ. 20/κ’6 δείχνουν ότι εξακολουθούσαν να
αντιμετωπίζουν την Ασσυριακή απειλή.
«Ο Σατανάς ήταν αποφασισμένος να πετύχει  και  το θάνατο του
Εζεκία και την πτώση της Ιερουσαλήμ, σκεπτόμενος, σίγουρα, ότι
αν  έβγαινε  από  τη  μέση  ο  Εζεκίας,  οι  μεταρρυθμιστικές  του
προσπάθειες  θα  σταματούσαν και  η  πτώση της  Ιερουσαλήμ θα
επιτελούνταν γρηγορότερα» B. C., σ.240.

Τι μας λέει το παραπάνω απόσπασμα για το πόσο σημαντική είναι
η σωστή ηγεσία για το λαό του Θεού;
Τι σημείο δίνει ο Κύριος στον Εζεκία για να επιβεβαιώσει την πίστη
του; Β’Βασ. 20/κ’8-10, Ησ. 38/λη’6-8.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Απορρίπτοντας σημεία που προσέφερε ο Θεός (Ησ. 7/ζ’) ο Άχαζ
είχε ξεκινήσει μία σειρά γεγονότων που οδήγησαν στα προβλήματα
με την Ασσυρία.  Τώρα όμως, ο Εζεκίας είχε ζητήσει  ένα σημείο
(Β’Βασ. 20/κ’8) και έτσι ο Θεός τον ενίσχυσε για να αντιμετωπίσει
την κρίση που είχε επιφέρει ο πατέρας του στον Ιούδα. Πράγματι, η
αντιστροφή της σκιάς στο ηλιακό ρολόι του Άχαζ,  μπορούσε να
συμβεί μόνο με θαύμα.
Οι Βαβυλώνιοι μελέτησαν τις κινήσεις ουράνιων σωμάτων και τις
κατέγραψαν με ακρίβεια. Έτσι, θα είχαν παρατηρήσει την περίεργη
συμπεριφορά  του  ήλιου  και  θα  αναρωτήθηκαν  τι  σημαίνει.  Το
γεγονός ότι ο βασιλιάς Μερωδάχ-βαλαδάν έστειλε απεσταλμένους
αυτή την περίοδο, δεν είναι τυχαίο. Οι Βαβυλώνιοι είχαν μάθει για
τη  σχέση  της  ανάρρωσης  του  Εζεκία  και  του  θαυματουργού
σημείου.
Τώρα  γνωρίζουμε  γιατί  επέλεξε  ο  Θεός  αυτό  το  συγκεκριμένο
σημείο. Όπως αργότερα χρησιμοποίησε το αστέρι της Βηθλεέμ για
να φέρει σοφούς από την Ανατολή, έτσι τώρα χρησιμοποίησε μία
ηλιακή  αλλαγή  για  να  φέρει  αγγελιοφόρους  από  τη  Βαβυλώνα.
Αυτή ήταν μία μοναδική ευκαιρία για να μάθουν για τον αληθινό
Θεό. Ο Μερωδάχ-βαλαδάν σε όλη του την πορεία προσπάθησε να
εξασφαλίσει  μία  διαρκή  ανεξαρτησία  από  την  Ασσυρία.
Χρειάζονταν ισχυρούς συμμάχους, πράγμα που εξηγεί ποιο ήταν
το κίνητρο του για να έρθει σε επαφή με τον Εζεκία. Αν ο ίδιος ο
ήλιος μπορούσε να μετακινηθεί όταν το ζητούσε ο Εζεκίας, τότε τι
θα μπορούσε ο Εζεκίας να κάνει στην Ασσυρία;
ΣΚΕΨΗ: Πώς έχασε ο Εζεκίας μία εκπληκτική ευκαιρία να δοξάσει
το Θεό και να στρέψει τους Βαβυλώνιους σε Εκείνον; Ποιο ήταν το
αποτέλεσμα; Ησ. 39/λθ’. Ο Εζεκίας, ο οποίος θα έπρεπε να τους
δώσει τη μαρτυρία του για τον Κύριο, τόνισε, αντίθετα, τη δική του
«δόξα». Ποιο είναι το μάθημα εδώ για εμάς;
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Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου                       Δύση Ηλίου: 18:00’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Μόνο με την άμεση παρέμβαση του Θεού μπορούσε η σκιά του
ηλιακού ωρολογίου να πάει πίσω δέκα βαθμούς. Και αυτό για τον
Εζεκία θα ήταν σημείο ότι ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του.
Έτσι λοιπόν, “εβόησεν ο Ησαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον, και
έστρεψεν οπίσω την σκιάν δέκα βαθμούς, διά των βαθμών τους
οποίους κατέβη διά των βαθμών του Άχαζ”.» Ε. Χουάιτ Π.Β. σ.236

«Η  επίσκεψη  των  αγγελιοφόρων  αυτών  σταλμένων  από  τον
κυβερνήτη  μιας  μακρινής  χώρας,  παρουσίαζε  στον  Εζεκία  την
ευκαιρία  να  εγκωμιάσει  το  ζώντα  Θεό.  Πόσο  εύκολο  θα  ήταν
γι’αυτόν να τους μιλήσει για το Θεό ο οποίος υποβαστάζει όλα τα
δημιουργημένα πράγματα, και με τη χάρη του οποίου αυτή η ίδια η
ζωή  του  διαφυλάχθηκε  όταν  κάθε  άλλη  ελπίδα  είχε  χαθεί!…  Η
καρδιά  όμως  του  Εζεκία  καταλήφθηκε  από  περηφάνια  και  με
αυτοεξύψωση  εξέθεσε  μπροστά  σε  μάτια  λαίμαργα  τους
θησαυρούς με τους οποίους ο Θεός είχε πλουτίσει το λαό Του. Ο
βασιλιάς “έδειξεν εις αυτούς τον οίκον των πολύτιμων πραγμάτων
αυτού, και πάσαν την οπλοθήκην αυτού, και παν ο,τι ευρίσκετο εν
τοις θησαυροίς αυτού. Δεν ήτο ουδέν εν τω οίκω αυτού, ουδέ υπό
πάσαν την εξουσίαν αυτού,  το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις
αυτούς.” (Ησ. 39/λθ’2). Αυτό δεν το έκανε για να δοξάσει το Θεό,
αλλά  για  να  εξυψώσει  τον  εαυτό  του  στα  μάτια  των  ξένων
αρχόντων.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ.238

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Πώς μοιάζει  ο  Σατανάς  με  τον  Ασσύριο  Ραβ-σάκη;  Λέει  την

αλήθεια όταν λέει ότι έχετε αμαρτήσει, Ζαχ. 3/γ’1; Πώς απαντά ο
Θεός; Δείτε Ζαχ. 3/γ’2-5. Ποια είναι η μόνη ελπίδα εναντίον αυτών
των κατηγοριών; Ρωμ. 8/η’1

2.Ο  Σατανάς  παύει  να  κατηγορεί  όταν  έχετε  συγχωρεθεί;  Δείτε
Αποκ.  12/ιβ’10.  Αφού  έχετε  συγχωρεθεί,  όταν  ο  Σατανάς
συνεχίζει να λέει ότι του ανήκετε λόγω της αμαρτίας σας, ποια
είναι η φύση της κατηγορίας του; Δείτε Δευτ. 19/ιθ’16-21 (νόμος
ενός κακεντρεχούς ψευδομάρτυρα).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εις απόκριση στην επίκληση ενός πιστού βασιλιά, ο
Θεός έσωσε το λαό Του και  έδειξε  ποιος είναι  ο παντοδύναμος
Βασιλιάς του Ισραήλ. Ο οποίος ελέγχει το μέλλον της γης και όχι
μόνο καταστρέφει εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν το
λαό Του, αλλά προσφέρει ευκαιρίες και σε άλλους να γίνουν λαός
Του, ανεξαρτήτως από το πόσο «Βαβυλώνιοι» είναι.
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13 Φεβρουαρίου – 19 Φεβρουαρίου            Σάββατο απόγευμα

8.  «ΠΑΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟΥ»

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Συ, ο φέρων εις την Σιών αγαθάς αγγελίας,
ανάβα εις το όρος το υψηλόν· συ, ο φέρων αγαθάς αγγελίας εις την
Ιερουσαλήμ,  ύψωσον  ισχυρώς  την  φωνήν  σου·  ύψωσον·  μη
φοβού·  ειπέ  προς  τας  πόλεις  του  Ιούδα,  Ιδού,  ο  Θεός  υμών!»
Ησαΐας 40/μ’ 9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 40/μ’ 1,2, 3-
8, 9-11, 12-31.

ΤΕΛΟΣ!  Ο  Β’  Παγκόσμιος  πόλεμος  έληξε  το  1945.  Eνώ  ένας
Ιάπωνας στρατιώτης, ο Σοϊτσι Γιοκόι, κρύβονταν στη ζούγκλα, στη
νήσο  Γκουάμ,  Αμερικάνικα  αεροπλάνα  πέταξαν  φυλλάδια  που
ανακοίνωναν  την  ειρήνη,  αλλά  ο  Γιοκόι  νόμισε  ότι  ήταν  κόλπο.
Ήταν πατριώτης, ένας πιστός στον αυτοκράτορα στρατιώτης που
είχε ορκιστεί να μη παραδοθεί ποτέ. Επειδή, λοιπόν, δεν είχε καμία
επαφή  με  τον  πολιτισμό,  ζούσε  με  ότι  μπορούσε  να  βρει  στη
ζούγκλα, κάνοντας πραγματικά, μία ασκητική, δύσκολη ζωή.
«Το 1972, 27 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου πολέμου,
κάποιοι κυνηγοί συνάντησαν τον Γιοκόι ενώ αυτός ψάρευε και μόνο
τότε έμαθε ότι το μήνυμα ειρήνης ήταν αληθινό. Ενώ οι υπόλοιποι
συμπατριώτες του απολάμβαναν την ειρήνη για δεκαετίες, ο Γιοκόι
υπέμενε τις στερήσεις και τις δυσκολίες.» Roy Gane, Altar Call, σ. 304.

Πολλούς  αιώνες  νωρίτερα,  μέσω  του  προφήτη  Ησαΐα,  ο  Θεός
ανακοίνωσε  ότι  η  περίοδος  των  δυσκολιών  του  λαού  Του  είχε
πραγματικά τελειώσει:  «Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου,
λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ,
και φωνήσατε προς αυτήν,  ότι  ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής
επληρώθη,  ότι  η ανομία αυτής  συνεχωρήθη διότι  έλαβεν εκ της
χειρός  Κυρίου  διπλάσιον  διά  πάσας  τας  αμαρτίας  αυτής.»  Ησ.
40/μ’1,2. 
Ας δούμε τι σημαίνει.
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Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στο Ησ. 40/μ’1,2, ο Θεός παρηγορεί το λαό Του. Η περίοδος της
τιμωρίας τους, έχει επιτέλους λήξει. Ποια είναι αυτή η τιμωρία;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Υπάρχουν πολλές  απαντήσεις  σε  αυτή την  ερώτηση.  Υπήρχε  η
τιμωρία που ήρθε από την Ασσυρία, τη ράβδο της οργής του Θεού
(Ησ.  10/ι’)  από  την  οποία  απελευθέρωσε  ο  Θεός  τον  Ιούδα,
καταστρέφοντας το στρατό του Σενναχειρείμ το 701 π.Χ. (Ησ. κεφ.
37/λζ’). Υπήρχε η τιμωρία που επήλθε από τη Βαβυλώνα, η οποία
θα απομάκρυνε αγαθά και  ανθρώπους από τον Ιούδα επειδή ο
Εζεκίας είχε  επιδείξει  τον πλούτο του στους απεσταλμένους του
Μερωδάχ-βαλαδάν (Ησ. 39/λθ’). Και υπήρχε η τιμωρία που επήλθε
από ένα από τα άλλα έθνη εναντίον των οποίων έγραψε μηνύματα
ο Ησαΐας (Ησ. 14/ιδ’-23/κγ’). Εν τω μεταξύ και ενώ η «Ασσυρία»
και οι «Ασσύριοι» αναφέρονται 43 φορές στο Ησ. 7/ζ’17 – 38/λη’6,
αυτό το έθνος εμφανίζεται μόνο μία φορά στο υπόλοιπο βιβλίο του
Ησαΐα, στο 52/νβ’4, όπου αναφέρεται στην καταδυνάστευση κατά
το παρελθόν από την Αίγυπτο και μετά από τους «Ασσύριους».
Στο  τελευταίο  τμήμα  του  βιβλίου  του  Ησαΐα,  αναφέρεται  η
απελευθέρωση  από  την  εξορία  της  Βαβυλώνας  (Ησ.  43/μγ’14,
47/μζ’1,  48/μη’14,20)  και  αυτός  που  απελευθερώνει  τους
εξόριστους του Ιούδα (Ησ. 44/μδ’28, 45/με’1,13) είναι ο Κύρος, ο
Πέρσης που κατέκτησε τη Βαβυλώνα το 539 π.Χ.
Τα  κεφάλαια  1/α’-39/λθ’  του  Ησαΐα  τονίζουν  τα  γεγονότα  που
οδηγούν στην απελευθέρωση από τους Ασσύριους το 701 π.Χ.
αλλά  στην  αρχή  του  40ου/μ’  κεφαλαίου,  το  βιβλίο  μεταφέρεται
ενάμιση αιώνα μπροστά, στο τέλος της Βαβυλώνας το 539 π.Χ. και
στην επιστροφή των Ιουδαίων λίγο αργότερα.
Το θέμα της επιστροφής από τη Βαβυλώνα, συνδέεται με κάτι που
είδαμε νωρίτερα στον Ησαΐα; Αν ναι με τι;
….………..…………….………………………………………………….
Το κεφ. 39/λθ’ του Ησαΐα λειτουργεί ως μετάβαση στα ακόλουθα
κεφάλαια,  προβλέποντας  μία  Βαβυλωνιακή  αιχμαλωσία,  για
κάποιους τουλάχιστον απογόνους του Εζεκία (εδ.6,7). Επίσης, οι
προφητείες των κεφ. 13/ιγ’-14/ιδ’ και κα’ του Ησαΐα προβλέπουν
την πτώση της Βαβυλώνας και την ελευθερία που αυτή θα επιφέρει
στο λαό του Θεού: «Διότι ο Κύριος θέλει  ελεήσει τον Ιακώβ, και
θέλει  έτι  εκλέξει  τον  Ισραήλ,  και  καταστήσει  αυτούς  εν  τη  γη
αυτών… και καθ’ην ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από της
θλίψεως  σου,  και  από  του  φόβου  σου,  και  από  της  σκληράς
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δουλείας  εις  την  οποίαν  ήσο  καταδεδουλωμένος,  θέλεις
μεταχειρισθή  την  παροιμίαν  ταύτην  κατά  του  βασιλέως  της
Βαβυλώνος» Ησ.  14/ιδ’1-4.  Παρατηρήστε  τη  στενή σχέση με  το
Ησ.  40/μ’1,2  όπου ο Θεός υπόσχεται  στο λαό  Του ότι  υπάρχει
τέλος στα βάσανα τους.
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνουν οι υποσχέσεις της Αγίας Γραφής σχετικά με
το  τέλος  των  δεινών  για  εσάς,  τώρα,  κατά  τη  διάρκεια  των
παρόντων δεινών σας; Τι αξία θα είχε η πίστη μας χωρίς αυτές τις
υποσχέσεις;  Γιατί,  λοιπόν,  είναι  τόσο  σημαντικό  να
προσκολληθούμε σε αυτές ότι και αν συμβαίνει;

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ησαΐας 40/μ’3-8

Πώς παρηγορείται ο λαός του Θεού; Ησ. 40/μ’1-8
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Ένας αγγελιοφόρος, που δεν κατονομάζεται,  ανακοινώνει πως ο
Θεός έρχεται για να αποκαλύψει τη δόξα Του (εδ. 3-5). Μία άλλη
φωνή διακηρύσσει ότι  παρόλο που οι  άνθρωποι είναι παροδικοί
σαν το φύλλωμα δέντρου «ο λόγος του Θεού ημών μένει εις τον
αιώνα» (εδ.8)
Μετά την εξορία, ο λαός του Θεού αποκτά ξανά ότι είχε λάβει στο
Όρος Σινά και στη συνέχεια απέρριψε με την αποστασία, για την
οποία τιμωρήθηκαν, την παρουσία του Θεού και το λόγο Του. Αυτά
είναι τα βασικά συστατικά της διαθήκης του Θεού με το Ισραήλ, τα
οποία φυλάσσονταν ευλαβικά στο αγιαστήριο Του (Έξ. 25/κε’8,16).
Επειδή,  όμως,  είχαν  παραβιάσει  το  λόγο  Του,  ο  Θεός  είχε
εγκαταλείψει το ναό Του (Ιεζ. 9/θ’-11/ια’) τώρα όμως επιστρέφει. Η
παρουσία  Του  και  ο  πλήρως  αξιόπιστος  Λόγος  Του  φέρνουν
παρηγοριά, απελευθέρωση και ελπίδα.
Ποια  προετοιμασία  χρειάζεται  για  τον  ερχομό  του  Κυρίου;  Ησ.
40/μ’3-5
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
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Δεν είναι δυνατόν ένας βασιλιάς να κινδυνεύει να τρανταχτεί από
έναν τραχύ δρόμο. Επομένως, πριν την έλευσή του γίνονται έργα
στο  δρόμο.  Πόσο  μάλλον  όταν  πρόκειται  για  τον  Βασιλέα  των
βασιλέων! Για την έλευσή Του, προφανώς από την ανατολή, όπου
ήταν  στην  εξορία  με  τον  λαό  Του,  καθώς  ήταν  αγιαστήριο  γι’
αυτούς (Ιεζ. 11/ια’ 16), θα χρειαστεί  να γίνει μεγάλη προεργασία
εδάφους. Η κατασκευή κυριολεκτικών αυτοκινητόδρομων ανάμεσα
στους  απότομους  λόφους  ανατολικά  της  Ιερουσαλήμ  θα  ήταν
μεγάλη  πρόκληση,  ακόμη  και  με  τη  χρήση  δυναμίτη  και
οδοστρωτήρων. Ο Θεός είναι ο Μόνος που μπορεί να κάνει αυτό
το έργο, είναι Εκείνος που μπορεί να κάνει «τα σκολιά ευθέα» (Ησ.
42/μβ’ 16). Ωστόσο, δεν χρειάζεται κάποιον δρόμο για τη μεταφορά
Του,  μιας  και  έχει  ιπτάμενη  άμαξα  από  Χερουβείμ  (Ιεζ.  1/α’,
9-11/θ’-ια’).
Η Καινή Διαθήκη εφαρμόζει σαφέστατα την προφητεία του Ησαΐα
στην  πνευματική  προετοιμασία  που  επιτελείται  μέσω  του
κηρύγματος του Ιωάννη του Βαπτιστή, Ματθ. 3/γ’3. Το μήνυμα του
ήταν: «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» εδ.2
και  η  βάπτιση  που έκανε  ήταν  «βάπτισμα μετανοίας  εις  άφεσιν
αμαρτιών»  Μαρκ.  1/α’4.  Έτσι,  αυτό  που  χρειάζονταν  ήταν
μετάνοια,  προθυμία  να  αποστραφούν  από  την  αμαρτία,  για  να
λάβουν την  παρηγοριά της συγχώρεσης και  της  παρουσίας  του
Θεού.
Ο  Ιερεμίας  31/λα’31-34,  διακήρυξε  το  ίδιο  πνευματικό  μήνυμα,
δίνοντας  αρκετό  χρόνο  στους  εξόριστους  του  Ιούδα  να
κατανοήσουν την πνευματική φύση του έργου για το Θεό. Σε αυτή
την περικοπή, ο Θεός υπόσχεται σε όσους είναι πρόθυμοι, μία νέα
αρχή: μία «νέα διαθήκη», στην οποία τοποθετεί το νόμο Του στην
καρδιά  τους  και  υπόσχεται  να  είναι  ο  Θεός  τους.  Γνωρίζουν
Εκείνον και τον χαρακτήρα Του, γιατί τους έχει συγχωρήσει.
ΣΚΕΨΗ:  Διαβάστε  προσεκτικά  το  Ησ.  40/μ’6-8.  Ποια  ελπίδα
μπορείτε  να  αντλήσετε  από  αυτά  που  λένε  αυτά  τα  εδάφια;
Εναντίον ποιου πράγματος θα πρέπει να μας προειδοποιήσουν,
στο οποίο δεν θα πρέπει να βασίζουμε την εμπιστοσύνη μας;

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Ποιο γεγονός περιγράφεται στο Ησ. 40/μ’9-11;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
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Αργότερα  στον  Ησαΐα  εμφανίζεται  ένας  αγγελιοφόρος  καλών
αγγελιών για την Ιερουσαλήμ (Ησ. 41/μα’ 27, 52/νβ’ 7). Αλλά στο
Ησ. 40/μ’ 9 ο αγγελιοφόρος που αναγγέλλει «Ιδού, ο Θεός υμών!»,
στα Εβραϊκά φαίνεται πως είναι γυναίκα. 
Στον Ψαλμ. 68/ξη’ 6 ο Δαβίδ δοξάζει τον Θεό επειδή «κατοικίζει εις
οικογένειαν  τους  μεμονωμένους·  εξάγει  τους  δεσμίους  εις
αφθονίαν». Αν και αυτά τα λόγια βρίσκουν εφαρμογή στην Έξοδο
από τα Αιγυπτιακά δεσμά, ο Ησαΐας χρησιμοποιεί την ίδια ιδέα για
την  διακήρυξη  της  δεύτερης  «Εξόδου»  από  την  Βαβυλωνιακή
αιχμαλωσία.
Στο  μεταξύ,  η  περικοπή  Ησ.  40/μ’  3-5  βρίσκει  εφαρμογή  στον
Ιωάννη τον Βαπτιστή,  ο οποίος προετοίμασε τον δρόμο για  τον
Χριστό, τον αιώνιο Λόγο που ενσαρκώθηκε για να κατοικίσει μαζί
με τους ανθρώπους (Ιωάν. 1/α’ 14). 
Νωρίτερα και από τον Ιωάννη, υπήρχαν και άλλοι που μετέφεραν
τα  καλά  νέα  για  την  έλευσή  Του.  Από  τους  πρώτους  ήταν  ο
Συμεών και η Άννα, οι ηλικιωμένοι που είδαν τον Ιησού στον ναό
όταν ήταν βρέφος (Λουκ. 2/β’ 25-38). Όπως οι αγγελιοφόροι του
Ησαΐα, έτσι και εδώ έχουμε έναν άνδρα και μία γυναίκα. Ο Συμεών
ανυπομονούσε για την παρηγοριά που θα λάμβανε ο Ισραήλ στο
πρόσωπο του Μεσσία (εδ. 25,26). 
Υπό το φως της προφητείας του Ησαΐα, δεν είναι τυχαίο ότι η Άννα
η προφήτισσα ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε δημόσια στο ναό
στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ότι ο Κύριος είχε έρθει: «Και αύτη
φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγει τον Κύριον και ελάλει περί
αυτού προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ»
(εδ. 38). Εδώ έχουμε τη γέννηση του Χριστιανικού ευαγγελισμού
όπως τον γνωρίζουμε: τη διακήρυξη δηλαδή του ευαγγελίου, της
καλής αγγελίας ότι ο Ιησούς Χριστός φέρνει τη σωτηρία. Αργότερα,
ο  Χριστός  εμπιστεύτηκε  σε  μία  άλλη  γυναίκα,  τη  Μαρία  τη
Μαγδαληνή, τα καλά νέα της θριαμβευτικής Του ανάστασης (Ιωάν.
20/κ’  17,18)  που  πιστοποιούν  ότι  η  αποστολή  Του  στη  γη
εκπληρώθηκε. Η σάρκα είναι όπως το χορτάρι, αλλά ο Λόγος του
Θεού που έγινε σάρκα, είναι αιώνιος! (δείτε Ησ. 40/μ’6-8)
ΣΚΕΨΗ: Δείτε Ησ. 40/μ’11. Τι είδους εικόνες παρουσιάζονται εδώ;
Γράψτε μία παράγραφο για το πώς εσείς, προσωπικά, έχετε βιώσει
την καθοδήγηση από τον Κύριο. Γιατί είναι καλό να θυμάστε τον
τρόπο που σας έχει καθοδηγήσει ο Κύριος;

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου
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ΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ησαΐας 40/μ’12-31

Πώς αναπτύσσει το κεφ. 40/μ’ του Ησαΐα τα θέματα του ελέους και
της δύναμης του Θεού; 
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Σε όλο  αυτό  το  κεφάλαιο,  δύναμη και  έλεος  είναι  συνυφασμένα
(δείτε παρακάτω) ακόμη και αναμεμειγμένα μεταξύ τους, γιατί είναι
και τα δύο αναγκαία για να σώσει ο Θεός το λαό Του. Θέλει να τους
σώσει  γιατί  είναι  ελεήμων,  μπορεί  να  τους  σώσει  γιατί  είναι
ισχυρός.
Έλεος  (εδ.  1-5):  παρηγοριά,  ερχομός  του  Κυρίου  για  να
απελευθερώσει.
Δύναμη (εδ.3-8): δόξα, μονιμότητα κατά ανθρώπινης αδυναμίας.
Έλεος  (εδ.9-11):  καλά  νέα  απελευθέρωσης,  Ποιμένας  του  λαού
Του.
Δύναμη (εδ.12-26): ασύγκριτος Δημιουργός.
Έλεος (εδ.27-31): ως Δημιουργός, δίνει δύναμη στους αδύναμους.
Έχοντας παρουσιάσει την ισχύ του Θεού σχετικά με τη δόξα και τη
μονιμότητα  Του  (εδ.3-8),  ο  Ησαΐας  αναλύει  τη  δύναμη  και  την
ανώτερη σοφία Του, που κάνουν τη γη και  τους ανθρώπους να
φαίνονται  ασήμαντοι.  Το  ύφος  εδώ  του  Ησαΐα,  με  ρητορικές
ερωτήσεις και ζωηρές αναλογίες που αναφέρονται στη γη και τα
μέρη αυτής, φαίνεται σαν την απάντηση του Θεού στον Ιώβ (Ιώβ
38/λη’ – 41/μα’).
Ποια είναι η απάντηση στη ρητορική ερώτηση του Ησαΐα «Με τίνα
λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν;» Ησ. 40/μ’18
……………………………..………………………………………………
Για τον Ησαΐα, όπως και για τον Ιώβ, η απάντηση είναι αυτονόητη:
με  κανέναν.  Ο  Θεός  είναι  ασύγκριτος.  Ο  Ησαΐας,  όμως,
συνεχίζοντας αναφέρεται στην απάντηση που πολλοί αρχαίοι λαοί
υπονόησαν με τις πράξεις τους, ότι δηλαδή, ο Θεός είναι σαν ένα
είδωλο (εδ. 19,20).
Ο Ησαΐας αντιδρά σε αυτή την αντίληψη. Αν και από μόνη της η
χρήση ενός ειδώλου ως ομοίωμα του Θεού είναι ανόητη, για να
σιγουρευτεί  πως  οι  άνθρωποι  θα  καταλάβουν  τι  θέλει  να  πει,
αναλύει τη μοναδικότητα του Θεού και παρουσιάζει το αδιάσειστο
επιχείρημα ότι είναι ο Άγιος Δημιουργός (εδ.21-26).
Πώς  αποκαλύπτει  το  εδ.  27  τη  στάση  των  ανθρώπων  στους
οποίους απευθύνονταν το μήνυμα του Ησαΐα; Με ποιους τρόπους
είμαστε και εμείς ένοχοι για την ίδια στάση;
……………………………..………………………………………………
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Ο  σκοπός  του  μηνύματος  του  Θεού  είναι  να  παρηγορήσει
ανθρώπους που το χρειάζονται! Όπως και τον Ιώβ, τα δεινά τους,
τους είχαν μπερδέψει και αποθαρρύνει σχετικά με το χαρακτήρα
Του.
ΣΚΕΨΗ:  Διαβάστε  τα σημερινά εδάφια.  Δεν μιλούν μονό για  το
έλεος και τη δύναμη του Θεού, αλλά και για το γεγονός ότι είναι
Δημιουργός.  Γιατί  είναι  τόσο  σημαντικό  να  κατανοηθεί  αυτή  η
αλήθεια;  Πώς  βοηθά το  Σάββατο,  κάθε  εβδομάδα,  να  ενισχυθεί
αυτό το σημείο;

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ
Ησαΐας 40/μ’19,20

Η ειδωλολατρία καταστρέφει μία μοναδική, στενή σχέση με το Θεό,
αντικαθιστώντας  Τον  με  κάτι  άλλο  (Έξ.  20/κ’4,5,  Ησ.  42/μβ’8).
Έτσι, οι προφήτες αναφέρονται σε αυτή ως πνευματική «μοιχεία»
(Ιερ. 3/γ’6-9, Ιεζ. 16/ις’15-19).
Διαβάστε  Ησ.  41/μα’29.  Πώς  χαρακτηρίζει  τα  είδωλα  ο  Ησαΐας;
Πώς κατανοείτε αυτό που λέει εκεί σχετικά με τα είδωλα; Γιατί αυτή
αποτελεί  μία  τόσο  ακριβή  απεικόνιση  οποιουδήποτε  ειδώλου,
όποιο και αν είναι αυτό;
…….………..…………….………………………………………………
Οι  αρχαίοι  ειδωλολάτρες  πίστευαν  πως  λάτρευαν  ισχυρά  θεϊκά
όντα,  μέσω εικόνων ή συμβόλων τους.  Η λατρεία ενός ειδώλου
που αναπαριστά έναν άλλο θεό,  παραβαίνει  την πρώτη εντολή:
«Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού» Εξ. 20/κ’3. Αν ένα είδωλο έχει
σκοπό  να  αντιπροσωπεύσει  τον  αληθινό  Θεό,  όπως  ο  χρυσός
μόσχος, Έξ. 32/λβ’4,5, ο Κύριος το απορρίπτει ως ομοίωμα Του
γιατί κανείς δεν ξέρει πώς να Τον απεικονίσει, Δευτ. 4/δ’15-19 και
τίποτα δεν μπορεί  να αντιπροσωπεύσει  την ασύγκριτη  δόξα και
μεγαλείο Του. Έτσι, ένα είδωλο λειτουργεί ως ένας άλλος θεός και
η λατρεία του παραβιάζει τις δύο πρώτες εντολές.
Ο  λαός  του  Θεού  δεν  χρειάζεται  είδωλα,  γιατί  έχουν  την
πραγματική παρουσία Του μαζί τους στο αγιαστήριο. Λατρεύοντας
ένα είδωλο, σημαίνει αντικατάσταση και ως εκ τούτου, άρνηση της
πραγματικής παρουσίας Του.
Ποια  είδη  ειδωλολατρίας  αντιμετωπίζουμε  εμείς  σήμερα,  σαν
εκκλησία;  Η  ειδωλολατρία  εμφανίζεται  σήμερα  με  πιο  αφανείς,
ύπουλες μορφές στην εκκλησία; Αν ναι πώς;
……………………………..………………………………………………
«Πολλοί  που  ονομάζονται  Χριστιανοί,  υπηρετούν  άλλους  θεούς
εκτός  του  Κυρίου.  Ο  Δημιουργός  μας,  απαιτεί  την  υπέρτατη

76



αφοσίωσή  μας,  την  πρώτη  μας  πίστη.  Οτιδήποτε  τείνει  να
μετριάσει  την  αγάπη  μας  για  το  Θεό,  ή  να  παρεμποδίσει  την
υπηρεσία που Του οφείλουμε, γίνεται είδωλο» Ε. Χουάιτ,  B.  C., τομ. 2, σ.
1011,1012.

Γνωρίζουμε  από  αρχαία  γραπτά  ότι  η  ειδωλολατρία  ήταν
ελκυστική,  γιατί  είχε  να  κάνει  με  τον  υλισμό:  χρησιμοποιώντας
τρόπους λατρείας με τους οποίους μπορούσαν να οικειοποιηθούν
οι ειδωλολάτρες τιμούσαν δυνάμεις που πίστευαν ότι μπορούσαν
να τους δώσουν γονιμότητα και  ευημερία.  Ήταν θρησκεία αυτό-
βοήθειας. Σας θυμίζει κάτι;
ΣΚΕΨΗ: Λίγο πριν έρθει πάλι ο Κύριος, έχοντας προετοιμασμένο
το  έδαφος  με  το  έργο  ενός  τελικού  μηνύματος  του  Ηλία  για
συμφιλίωση (Μαλ. 4/δ’), η επιλογή θα είναι η ίδια όπως και στην
εποχή του Ησαΐα: Θα λατρέψετε τον Δημιουργό, ή θα λατρέψετε
κάτι  άλλο;  (Αποκ.  13/ιγ’-14/ιδ’).  Γιατί,  τελικά,  πάντα  κάτι
λατρεύουμε.
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Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου                       Δύση Ηλίου: 18:08’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Β. κεφ. 26.
«Στην εποχή του Ησαΐα η πνευματική κατανόηση των ανθρώπων
είχε σκοτισθεί εξαιτίας της εσφαλμένης αντίληψης που είχαν για το
Θεό.  Αιώνες  είχε  ο  Σατανάς  προσπαθήσει  να  κάνει  τους
ανθρώπους να θεωρούν τον Πλάστη τους υπαίτιο της αμαρτίας,
της συμφοράς και του θανάτου. Εκείνοι που είχαν με τον τρόπο
αυτό εξαπατηθεί, φαντάζονταν το Θεό απαιτητικό και σκληρό. Τον
θεωρούσαν  σαν  να  παρατηρεί  και  να  κατηγορεί,  απρόθυμο  να
δεχθεί τον αμαρτωλό όσο υπήρχε κάποια βάσιμη δικαιολογία για
να αφεθεί αυτός αβοήθητος. Ο νόμος της αγάπης που κυβερνά τον
ουρανό είχε παρουσιασθεί από τον αρχιαπατεώνα παραποιημένος
για να περιορίσει  την ευτυχία του ανθρώπου, ένας βαρύς ζυγός
από  τον  οποίο  θα  έπρεπε  να  απαλλαγούν.  Ανήγγειλε  ότι  τα
προστάγματα του δεν ήταν δυνατό να τηρηθούν και ότι οι κυρώσεις
της παράβασης είχαν αυθαίρετα επιβληθεί.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ.215

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Συνοψίστε με δικά σας λόγια το μήνυμα του Ησαΐα 40/μ’12-31.

Χρησιμοποιήστε  σύγχρονες  εικόνες,  όπως  π.χ.  σύγχρονες
επιστημονικές  ανακαλύψεις  που  δείχνουν  ακόμη  πιο
παραστατικά τη δύναμη του Θεού μας. 

2.Πώς επηρεάζει η περιγραφή από τον Ησαΐα της μονιμότητας του
Λόγου  του  Θεού  εναντίον  της  εύθραυστης  παροδικότητας  της
ανθρώπινης  ζωής,  Ησ.  40/μ’6-8,  το  φόβο σας για  το  θάνατο;
Πώς σχετίζεται με την ελπίδα σας για ανάσταση; Ιώβ 19/ιθ’25-27,
Δαν. 12/ιβ’2, Α’Κορ. 15/ιε’51-57, Α’Θεσ. 4/δ’13-18.

3.Εφαρμόζοντας κανείς το Ησ. 40/μ’12-31 στην καρδιά του, πώς
θα  μπορούσε  να  θεραπευτεί  από  την  υπερηφάνεια  και  την
αλαζονεία;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέσω του Ησαΐα, ο Θεός παρηγόρησε εκείνους που
υπέφεραν.  Η  περίοδος  των  βασάνων  τους  είχε  τελειώσει  και  ο
Θεός  επέστρεφε  σε  αυτούς.  Αντί  να  αποθαρρύνονται  και  να
μπερδεύονται,  μπορούσαν  να  εμπιστευτούν  το  Θεό  για  να
χρησιμοποιήσει τη δημιουργική Του δύναμη για εκείνους.
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20 Φεβρουαρίου – 26 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα

9.  ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΖΕΙ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα·
ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· έθεσα το
πνεύμα μου επ' αυτόν· θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη.» Ησαΐας
42/μβ’ 1.

Για  τη  μελέτη  αυτής  της  εβδομάδας,  διαβάστε: Ησ.  41/μα’,
42/μβ’ 1-7, 44/μδ’ 26-45/με’ 6, 49/μθ’ 1-12. 

«Πολλοί  θεωρούν μεγάλο προνόμιο  το να επισκεφθούν τα μέρη
όπου ο Χριστός έζησε στη γη, να περπατήσουν εκεί όπου Αυτός
βάδισε,  να  ιδούν  τη  λίμνη  στην  όχθη  της  οποίας  συνήθιζε  να
διδάσκει και τους λόφους και τις κοιλάδες όπου συχνά ξεκούραζε
το βλέμμα Του. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στη Ναζαρέτ, στην
Καπερναούμ ή στη Βηθανία προκειμένου να ακολουθήσουμε τα
ίχνη του Ιησού. Θα βρούμε τα αχνάρια Του δίπλα στο κρεββάτι του
αρρώστου, στις τρώγλες της φτωχολογιάς, στα άθλια σοκάκια των
μεγαλουπόλεων,  σε  κάθε  μέρος  όπου  οι  ανθρώπινες  καρδιές
έχουν  ανάγκη  από  παρηγοριά.  Αν  φερόμαστε  όπως  ο  Χριστός
φέρθηκε όταν ήταν εδώ στη γη, τότε βαδίζουμε στα βήματά Του.»
Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 614.

Ο Ησαΐας μίλησε για  τον δούλο του Κυρίου που είχε  παρόμοια
αποστολή ελέους: «Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει,
και  λινάριον  καπνίζον  δεν  θέλει  σβύσει…  διά  να  ανοίξης  τους
οφθαλμούς  των  τυφλών,  να  εκβάλης  τους  δεσμίους  εκ  των
δεσμών,  τους καθημένους εν σκότει  εκ του οίκου της φυλακής»
(Ησ. 42/μβ’ 3,7).
Ας εξετάσουμε αυτόν τον Δούλο. Ποιος είναι, και τι έκανε;
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Κυριακή 21 Φεβρουαρίου

ΕΘΝΟΣ, ΔΟΥΛΟΣ
Ησαΐας 41/μα’  

Στο Ησ. 41/μα’8, ο Θεός αναφέρει «Ισραήλ, δούλε μου» και στο
42/μβ’1 παρουσιάζει τον «δούλο» Του. Ποιος είναι αυτός ο δούλος;
……………………………..………………………………………………
Είναι το Ισραήλ/Ιακώβ, ο πρόγονος των Ισραηλιτών; Το έθνος του
Ισραήλ;  Ο  Μεσσίας/Χριστός,  που  στην  Καινή  Διαθήκη
αναγνωρίζεται ως Ιησούς;
Υπάρχουν  δύο  ειδών  αναφορές  σε  δούλους  του  Θεού,
συνυφασμένες στα κεφ. 41/μα’ – 53/νγ’ του Ησαΐα. Ο ένας δούλος
ονομάζεται «Ισραήλ» ή «Ιακώβ», όπως στα 41/μα’8, 44/μδ’1,2,21,
45/με’4, 48/μη’20. Επειδή ο Θεός απευθύνεται στο Ισραήλ/Ιακώβ
σε ενεστώτα χρόνο, είναι προφανές ότι αντιπροσωπεύει το έθνος
που προήλθε από αυτόν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός
ότι η λύτρωση για τον «δούλο Ιακώβ» του Κυρίου εκπληρώνεται
την περίοδο που θα εξέλθει από τη Βαβυλώνα, Ησ. 48/μη’20.
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Ησ. 42/μβ’1, 50/ν’10, 52/νβ’13,
53/νγ’11, ο δούλος του Θεού δεν κατονομάζεται. Όταν αναφέρεται
πρώτη φορά στο Ησ.  42/μβ’1,  η  ταυτότητα του δεν είναι  άμεσα
εμφανής. Όμως, καθώς ο Ησαΐας σχηματίζει το πορτραίτο του σε
άλλες  περικοπές,  καθίσταται  σαφές  ότι  είναι  ένα  άτομο  που
αποκαθιστά τις φυλές του Ιακώβ (Ισραήλ) στο Θεό, Ησ. 49/μθ’5,6
και  θυσιάζεται  για  λογαριασμό  των  αμαρτωλών,  Ησ.
52/νβ’13-53/νγ’12,  δείτε  επίσης  49/μθ’5,6.  Ως  εκ  τούτου,  δεν
μπορεί να ταυτίζεται με το έθνος. Έτσι, είναι σαφές ότι ο Ησαΐας
μιλά για δύο δούλους του Θεού. Ο ένας είναι συλλογικός (το έθνος)
και ο άλλος είναι ένα άτομο.
Ποιος ο ρόλος του δούλου-έθνους; Ησ. 41/μα’8-20.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Ο Θεός βεβαιώνει ότι το Ισραήλ, το έθνος, εξακολουθεί να είναι ο
δούλος  του  Κυρίου:  «εγώ  σε  έκλεξα,  και  δεν  θέλω  σε
απορρίψει»Ησ.  μα’9.  Στη συνέχεια  ο Θεός δίνει  στο Ισραήλ μία
από τις  μεγαλοπρεπέστερες υποσχέσεις  της Αγίας  Γραφής:  «μη
φοβού διότι εγώ είμαι μετά σου, μη τρόμαζε διότι εγώ είμαι ο Θεός
σου,  σε  ενίσχυσα,  μάλιστα  σε  εβοήθησα,  μάλιστα  σε
υπερασπίσθην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου» εδ.10. Εδώ και
στα ακόλουθα εδάφια, ένας από τους βασικούς ρόλους του Ισραήλ
είναι να εμπιστευθεί τον αληθινό Θεό για να τους σώσει (ότι δεν
έκανε ο βασιλιάς Άχαζ) παρά να εμπιστεύεται άλλους θεούς και τα
είδωλα αυτών, όπως κάνουν άλλα έθνη (Ησ. 41/μα’7,21-24,28,29)
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ΣΚΕΨΗ: Παρατηρήστε πώς στο Ησ. 41/μα’14, ο Κύριος αποκαλεί
το έθνος «σκώληξ.» Τι ήθελε να πει; Δείτε τα συμφραζόμενα για να
σας βοηθήσουν στην απάντηση σας. Τι θα έπρεπε να διδάξει αυτό
και σε μας, σχετικά με την ανάγκη μας να εξαρτόμαστε πλήρως
από τον Κύριο;

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου

Ο ΔΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
Ησαΐας 42/μβ’1-7

Ποιος ο ρόλος και ο χαρακτήρας του δούλου του Θεού που δεν
κατονομάζεται, τον οποίον Εκείνος επιλέγει και στον οποίον δίνει
το πνεύμα Του; Ησ. 42/μβ’1-7.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Επιλέξτε την καλύτερη απάντηση ή συνδυασμό απαντήσεων.
1. Παρέχει δικαιοσύνη για τα έθνη.
2. Υλοποιεί τους στόχους του ήσυχα και ήρεμα, αλλά επιτυχώς.
3. Είναι ένας διδάσκαλος.
4. Λειτουργεί ως διαθήκη μεταξύ Θεού και λαού.
5. Δίνει  φως  και  ελπίδα  θεραπεύοντας  την  τύφλωση  και

απελευθερώνοντας τους δέσμιους.
6. Όλα τα παραπάνω.
Πώς συγκρίνεται ο ρόλος και ο χαρακτήρας αυτού του δούλου με
το ρόλο και το χαρακτήρα της «ράβδου εκ του κορμού του Ιεσσαί»,
στην οποία επίσης υπάρχει το πνεύμα το Κυρίου; Ησ. 11/ια’1
……………………………..………………………………………………
Όπως και στο Ησ. 42/μβ’ ο ηγέτης του κεφ. 11/ια’ από το γένος του
Δαβίδ  δρα  σε  αρμονία  με  το  Θεό,  παρέχοντας  δικαιοσύνη  και
απελευθέρωση για τους καταδυναστευομένους, καθώς και σοφία
και γνώση για το Θεό. Ανακαλύψαμε ότι αυτή η «ράβδος» και η
«ρίζα» του Ιεσσαί είναι ο Μεσσίας, το θεϊκό τέκνο του Ησ. 9/θ’6,7,
το οποίο φέρνει επίσης «ειρήνη… επί τον θρόνον του Δαβίδ, και
επί  την  βασιλείαν  αυτού»  με  «κρίσει  και  δικαιοσύνη»  εδ.7.  Ο
δούλος στο Ησ. 42/μβ’ είναι προφανώς ο Μεσσίας.
Πώς η Καινή Διαθήκη προσδιορίζει την ταυτότητα του δούλου στο
Ησ. 42/μβ’1-7, ο οποίος παρέχει δικαιοσύνη; Ματθ. 12/ιβ’15-21.
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
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Το κεφ. 12/ιβ’ του Ματθαίου αναφέρει περικοπές από το Ησ. 42/μβ’
και τις εφαρμόζει στην ταπεινή διακονία θεραπείας του Ιησού, του
αγαπημένου  Υιού  του  Θεού,  εις  Τον  οποίο  «ευηρεστήθη»  (Ησ.
42/μβ’1,  Ματθ.  3/γ’16,17,  17/ιζ’5).  Εκείνου η διακονία είναι  αυτή
που επανιδρύει τη σχέση διαθήκης του Θεού με το λαό Του, Ησ.
42/μβ’6, Δαν. 9/θ’27.
Ο  Ιησούς  κέρδισε,  απέκτησε  δικαιοσύνη  για  τους  ανθρώπους
απελευθερώνοντας τους από τα δεινά, την άγνοια για το Θεό και τα
δεσμά των κακών πνευμάτων που προκάλεσε  η  καταπίεση του
Σατανά, Λουκ. 10/ι’19. Στη συνέχεια, ο Ιησούς θυσιάστηκε για να
επικυρώσει  την  «καινή  διαθήκη»  Ματθ.  26/κς’28  και  για  να
αποκτήσει δικαιοσύνη για τον κόσμο, διώχνοντας τον Σατανά, τον
ξένο  που  είχε  σφετεριστεί  τη  θέση  του  «άρχοντα  αυτού  του
κόσμου» Ιωάν. 12/ιβ’31-33.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε στο Ησ. 42/μβ’ 1-4 την περιγραφή του Χριστού.
Αφιερώστε  χρόνο  στη  ζωή  του  Ιησού.  Ποια  συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά  της  διακονίας  Του  εκπλήρωσαν  αυτήν  την
προφητεία; Τι μπορούμε να διδαχθούμε ως προς τη διακονία μας
στους άλλους;

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΠΕΡΣΗΣ «ΜΕΣΣΙΑΣ»
Ησαΐας 44/μδ’26-45/με’6

Ποια εκπληκτική πρόβλεψη βλέπουμε στο Ησ. 44/μδ’26-45/με’6;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Η υπηρεσία του Ησαΐα διήρκησε περίπου από το 745 π.Χ. μέχρι το
685 π.Χ. Αφού αναφέρθηκε σε έναν κατακτητή από την ανατολή
και από τον βορρά (Ησ. 41/μα’ 2,3,25) αφήνοντας να εννοηθεί πως
αυτά  ήταν  καλά  νέα  για  την  Ιερουσαλήμ  (εδ.  27),  ο  Ησαΐας
προφήτευσε  με  ακρίβεια,  ονομαστικά,  για  τον  Κύρο,  και  τις
δραστηριότητές του. Όντως ήρθε από το βορρά και ανατολικά της
Βαβυλώνας για να την κατακτήσει το 539 π.Χ., και υπηρέτησε τον
Θεό  απελευθερώνοντας  τους  Ιουδαίους  από  την  Βαβυλωνιακή
εξορία. Τέλος, έδωσε την εντολή για την ανοικοδόμηση του ναού
της Ιερουσαλήμ (Έσδρας 1/α’).
Δείτε την προφητεία. Μεσολαβούν 146 χρόνια από τον θάνατο του
Ησαΐα  και  την  πτώση  της  Βαβυλώνας,  και  παρόλα  αυτά  η
προφητεία  εκπληρώθηκε.  Επειδή  οι  δραστηριότητες  του  Κύρου
αναφέρονται  σε  διάφορες  αρχαίες πηγές,  συμπεριλαμβανομένου
των  Βαβυλωνιακών  χρονικών,  της  δικής  του  αναφοράς  «ο
Κύλινδρος  του  Κύρου»,  και  της  Αγίας  Γραφής  (Β’Χρον.  36/λς’
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22,23,  Έσδρα  1/α’,  Δαν.  5/ε’,  6/ς’28,  10/ι’  1),  η  ακρίβεια  της
προφητείας του Ησαΐα δεν αμφισβητείται.  Αυτό επιβεβαιώνει  την
πίστη  πολλών  ότι  οι  αληθινοί  προφήτες  λαμβάνουν  ακριβείς
προβλέψεις  από  τον  Ίδιο  τον  Θεό  που  γνωρίζει  από  πριν  το
μέλλον. 
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Γιατί αποκαλεί ο Θεός τον Κύρο «κεχρισμένο» Του; Ησ. 45/με’1
……………………………..………………………………………………
Η Εβραϊκή λέξη για τον «κεχρισμένο» εδώ, είναι η λέξη από την
οποία  προκύπτει  ο  «Μεσσίας».  Σε  άλλο  σημείο  στην  Παλαιά
Διαθήκη,  αυτή  η  λέξη  θα  μπορούσε  να  αναφέρεται  σε  έναν
χρισμένο  αρχιερέα  (Λευτ.  4/δ’3,5,16,  6/ς’22)  έναν  χρισμένο
Ισραηλίτη βασιλιά (Α’Σαμ. 16/ις’6, 24/κδ’6,10, Β’Σαμ. 22/κβ’51) ή
στον Μεσσία, έναν μελλοντικό ιδανικό βασιλιά και απελευθερωτή
από το γένος Δαβίδ (Ψαλμ. 2/β’2, Δαν. 9/θ’25,26). Από την άποψη
του Ησαΐα,  ο Κύρος ήταν ένας μελλοντικός βασιλιάς,  σταλμένος
από το Θεό για να απελευθερώσει το λαό Του. Ήταν όμως ένας
ασυνήθιστος  «Μεσσίας»,  γιατί  δεν  ήταν  Ισραηλίτης.  Θα  έκανε
κάποια πράγματα που θα έκανε ο Μεσσίας, όπως να νικήσει τους
εχθρούς του Θεού και να απελευθερώσει τον αιχμάλωτο λαό Του,
αλλά  δεν  θα  μπορούσε  να  είναι  ίδιος  με  τον  Μεσσία,  γιατί  δεν
κατάγονταν από τον Δαβίδ.
Προφητεύοντας για τον Κύρο, ο Θεός απέδειξε τη μοναδική Του
θεϊκότητα επιδεικνύοντας ότι μόνο Εκείνος γνωρίζει το μέλλον (Ησ.
41/μα’4,21-23,26-28,  44/μδ’26.)  Προσέγγισε,  επίσης,  τον  Κύρο:
«θέλω σοί δώσει θησαυρούς φυλαττομένους εν σκότει, και πλούτη
κεκρυμμένα  εν  αποκρύφοις,  δια  να  γνωρίσης  ό,τι  εγώ  είμαι  ο
Κύριος, ο καλών σε κατ’ όνομα» Ησ. 45/με’3.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε  κάποιες άλλες προφητείες  της Αγίας Γραφής
που έχουν εκπληρωθεί (όπως όλα τα βασίλεια του Δαν. 2/β’ εκτός
του τελευταίου, Δαν. 7/ζ’ ή σχετικά με την εποχή του Χριστού, στο
Δαν. 9/θ’24-27.) Τι είδους ελπίδα προσφέρουν αυτές οι προφητείες
σε μας προσωπικά;

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου

ΕΛΠΙΔΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
Το  γεγονός  ότι  ο  Ησαΐας  προφήτευσε  με  ακρίβεια  τον  Κύρο
ονομαστικά,  προβληματίζει  τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν
ότι  οι  προφήτες  λαμβάνουν  μηνύματα  από  το  Θεό.  Για  να  το
εξηγήσουν,  δέχονται  τη  θεωρία ότι  κάποιος «δεύτερος Ησαΐας»,
ένας άλλος προφήτης που ζούσε την εποχή του Κύρου, έγραψε τα
κεφάλαια 40/μ’-66/ξς’. Έτσι, το βιβλίο του Ησαΐα είναι «χωρισμένο
στη μέση», όπως με το μέλλον που θεωρούνταν ότι είχε ο ίδιος ο
προφήτης (συγκρίνετε με Εβρ. 11/ια’37).
Δεν υπάρχει όμως, καμία ιστορική μαρτυρία που να αποδεικνύει
την ύπαρξη ενός δεύτερου «Ησαΐα». Αν υπήρχε, θα ήταν περίεργο
να μη τον αναφέρει η Αγία Γραφή γιατί το μήνυμα του είναι πολύ
σημαντικό  και  η  λογοτεχνική  του  επιδεξιότητα  φανερή.  Ούτε  το
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παλαιότερο χειρόγραφο της Αγίας Γραφής, ο πάπυρος του Ησαΐα
από το Qumran, δεν έχει κάποια διαφορά μεταξύ των κεφ. 39/λθ’
και  40/μ’  που  να  υποδείκνυε  κάποια  μετάβαση  στο  έργο  ενός
άλλου συγγραφέα.
Το βασικό μήνυμα του Ησαΐα είναι σταθερό σε όλο του το βιβλίο:
Εμπιστευτείτε  τον  αληθινό  Θεό,  συμπεριλαμβανομένου  και  του
μεσσιανικού  Του  απελευθερωτή,  παρά  τις  άλλες  δυνάμεις.  Οι
μελετητές τονίζουν,  δικαίως,  τη  μετατόπιση του  επίκεντρου τους
ενδιαφέροντος από την Ασσυριακή περίοδο στο Ησαΐα κεφ. 1/α’ –
39/λθ’,  στη Βαβυλωνιακή περίοδο στα κεφ. μ’ και μετά. Έχουμε,
όμως,  δει  ότι  τα  κεφ.  13/ιγ’-14/ιδ’  και  39/λθ’  του  Ησαΐα,
οραματίζονται ήδη μία Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Αληθεύει ότι τα
κεφ.  1/α-39/λθ’  τονίζουν  την  κρίση  και  τα  κεφ.  40/μ’-66/ξς’  την
παρηγοριά. Όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια αφθονεί η θεϊκή
παρηγοριά  και  επιβεβαίωση,  όπως και  σε  μετέπειτα  περικοπές,
όπως  στο  Ησ.  42/μβ’18-25,  43/μγ’22-28  και  48/μη’1-11,  που
μιλούν  για  τις  κρίσεις  του  Θεού  επί  τον  Ιούδα  επειδή  Τον
εγκατέλειψαν. Στην πραγματικότητα, οι προφητείες του Ησαΐα για
μελλοντική παρηγοριά, υπονοούν βάσανα.
Αν  και  το  έθνος  αντιμετώπισε  πράγματι  τρομερές  καταστροφές
λόγω  των  αμαρτιών  τους,  κάποιοι  άνθρωποι  από  αυτούς,  δεν
εγκατέλειψαν την ελπίδα.  Προσκολλήθηκαν στις  υποσχέσεις  του
Θεού,  όπως  στο  Λευιτ.  26/κς’40-45.  Διαβάστε  τα  εδάφια
προσεκτικά. Ελάτε στη θέση εκείνων των Εβραίων που ζουν μετά
την  ήττα  του  έθνους  τους  από  τη  Βαβυλώνα.  Ποια  ελπίδα  θα
μπορούσατε να βρείτε σε αυτά τα λόγια;
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Λευιτ. 26/κς’ 40-45. Ποια πνευματική αρχή
βλέπετε να ενεργεί σε αυτά τα εδάφια; Τι τους λέει εκεί ο Κύριος;
Πώς ενεργεί η ίδια αρχή και στη δική μας ζωή;

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου

ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΣΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΦΕΡΩΝ ΔΟΥΛΟΣ
Ησαΐας 49/μθ’1-12

Ποιος είναι ο δούλος του Θεού στο Ησ. 49/μθ’1-12;
……………………………..………………………………………………
Ο Θεός τον καλεί και τον κατονομάζει πριν από τη γέννησή του,
κάνει το στόμα του σαν κοφτερό μαχαίρι και θα δοξαστεί μέσα από
αυτόν. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον δούλο για να φέρει κοντά Του το
λαό Ισραήλ, να είναι φως σωτηρίας σε όλον τον κόσμο, να είναι
διαθήκη,  και  να  απελευθερώσει  τους  φυλακισμένους.  Υπάρχει
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αρκετή επικάλυψη μεταξύ αυτής της περιγραφής και του Ησ. 42/μβ’
όπου ο δούλος ταυτοποιείται ως ο Μεσσίας. Στην Καινή Διαθήκη,
τα χαρακτηριστικά του δούλου αποδίδονται στον Ιησού Χριστό και
στις δύο ελεύσεις: Ματθ. 1/α’ 21, Ιωάν. 8/η’ 12, 9/θ’5, 17/ιζ’ 1-5,
Αποκ. 1/α’ 16, 2/β’ 16, 19/ιθ’15.
Αν αυτός ο δούλος είναι ο Μεσσίας, γιατί Τον αποκαλεί εδώ ο Θεός
«Ισραήλ»; Ησ. 49/μθ’3
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Νωρίτερα, είδαμε σε αυτή την περικοπή του Ησαΐα, ότι ο δούλος
του Θεού «Ισραήλ/Ιακώβ» αναφέρεται στο έθνος. Εδώ, όμως, το
όνομα  «Ισραήλ»  (χωρίς  παράλληλη  αναφορά  στο  «Ιακώβ»)
εφαρμόζεται  σαφώς στον δούλο-άτομο, ο οποίος αποκαθιστά το
έθνος του Θεού, Ησ. 49/μθ’5. Το άτομο-δούλος έχει γίνει η ιδανική
ενσωμάτωση  ή  αντιπροσώπευση  του  έθνους,  η  αποτυχία  του
οποίου έθεσε σε κίνδυνο τη χρήση του ονόματος «Ισραήλ» Ησ.
48/μη’1.
Ποιο νέο στοιχείο εμφανίζεται εδώ; Ησ. 49/μθ’4,7
……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Εδώ βλέπουμε τον πρώτο υπαινιγμό για τη δυσκολία του έργου
του δούλου. Θρηνεί, λέγοντας «ματαίως εκοπίασα εις ουδέν, και εις
μάτην ανάλωσα την δύναμίν μου» εδ.4, μία ιδέα που αντηχείται και
στο  Δαν.  9/θ’26:  «…θέλει  εκκοπή  ο  Χριστός…»  Μένει,  όμως,
προσκολλημένος στην πίστη:  «πλην η κρίσις μου είναι μετά του
Κυρίου,  και  το  έργον  μου  μετά  του  Θεού  μου» Ησ.  49/μθ’4.  Ο
J.Alec Motyer παρατηρεί:  «Έτσι,  ο  Ησαΐας  προφήτευσε  για  ένα
Δούλο με αληθινή ανθρώπινη φύση, που δοκιμάστηκε όπως και
εμείς,  αποδεικνύοντας  ότι  είναι  ο  τελειωτής  της  πίστης,  μιας
πραγματικής,  προσωπικής  πίστης,  η  οποία  μπορεί  ακόμη  να
αναφωνήσει ‘Θεέ μου’, όταν τίποτα πια δεν φαίνεται να έχει αξία.»
Το Ησ. 49/μθ’7 ξαφνιάζει Τον δούλο «βδελύττεται έθνος, προς τον
δούλον  των  εξουσιαστών»  αλλά  ο  Κύριος  Του  λέει:  «Βασιλείς
θέλουσι ιδεί  και  σηκωθή, ηγεμόνες και  θέλουσι σε προσκυνήσει,
ένεκεν του Κυρίου, όστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ, όστις
σε έκλεξεν.»
ΣΚΕΨΗ:  Δείτε τη διακονία του Χριστού. Δεν είχε, μέχρι το τέλος,
λόγους  να  αποθαρρυνθεί;  Όμως,  παρέμεινε  πιστός,  παρά  τους
εξωτερικούς παράγοντες. Τι μάθημα παίρνουμε από αυτό για να
κάνουμε το ίδιο, παρά τους εξωτερικούς παράγοντες;
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Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου                       Δύση Ηλίου: 18:15’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Διαβάστε την περιγραφή από την Ε. Χουάιτ, της θεραπευτικής και
διδακτικής διακονίας του Ιησού στο Ζ.Χ. σ.219.
Στο έργο για τη σωτηρία ψυχών, χρειάζεται μεγάλη διακριτικότητα
και σοφία. Ο Σωτήρας δεν απέκρυψε ποτέ την αλήθεια, αλλά την
έλεγε πάντα με αγάπη. Στη συναναστροφή Του με άλλους,  είχε
πάντα πολλή διακριτικότητα και  ήταν πάντα ευγενικός.  Δεν ήταν
ποτέ  αγενής,  ούτε  μιλούσε  αυστηρά  αν  δεν  χρειάζονταν,  ούτε
προκαλούσε  πόνο  σε  ευαίσθητες  ψυχές.  Δεν  επέκρινε  την
ανθρώπινη αδυναμία. Αποκήρυξε χωρίς φόβο την υποκρισία, την
απιστία και την κακία, αλλά στη φωνή Του υπήρχαν δάκρυα καθώς
εξέφραζε τις καυστικές Του επικρίσεις. Δεν έκανε ποτέ την αλήθεια
σκληρή,  αλλά  πάντα  εκδήλωνε  βαθιά  τρυφερότητα  για  την
ανθρωπότητα.  Στα  μάτια  Του,  κάθε  ψυχή  ήταν  πολύτιμη.  Ήταν
γεμάτος Θεϊκή αξιοπρέπεια, αλλά έσκυβε με τρυφερή συμπόνια και
σεβασμό  πάνω  από  κάθε  μέλος  της  οικογένειας  του  Θεού.  Σε
όλους έβλεπε ψυχές, τις οποίες είχε ως αποστολή να σώσει»  Ε.
Χουάιτ, Gospel Workers.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1.  Σαν  ομάδα  διαβάστε  ξανά  το  παραπάνω  απόσπασμα  της

Χουάιτ,  για  το  πώς  υπηρετούσε  ο  Χριστούς  τους  άλλους.
Συζητήστε  τις  αρχές  που  αναφέρονται,  και  πως  μπορείτε  ως
εκκλησία συλλογικά να τις αντικατοπτρίσετε.

2. Ξέρετε κάποιον που είναι σαν «κάλαμον συντεθλασμένον» και
«λινάριον καπνίζον» (Ησ. 42/μβ’3); Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
αυτό  το  πρόσωπο  χωρίς  να  τον  «συντρίψετε»  ή  να  τον
«σβύσετε»;  Πώς  μπορείτε  να  οδηγήσετε  αυτούς  τους
ανθρώπους στον Κύριο; Τι θα τους λέγατε για να αναζητήσουν
θεραπεία και βοήθεια;

3. Η  άποψη  ότι  το  βιβλίο  του  Ησαΐα  είχε  πολλούς  συγγραφείς
βασιζόταν στην προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να
προβλέψουν  το  μέλλον  όπως  έκανε  ο  Ησαΐας.  Ποιο  είναι  το
θεμελιώδες  πρόβλημα  αυτού  του  επιχειρήματος  και  γιατί  ως
Χριστιανοί πρέπει να απορρίψουμε αυτήν την προϋπόθεση;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η  απελευθέρωση  απαιτεί  έναν  Απελευθερωτή.  Το
έθνος-δούλος  του  Θεού  θα  απελευθερώνονταν  από  δύο
απελευθερωτές:  τον  Κύρο,  ο  οποίος  θα  ελευθέρωνε  τους
αιχμαλώτους από τη Βαβυλωνιακή εξορία και έναν Δούλο που δεν
κατονομάζεται  και  του  οποίου  η  ταυτότητα  ως  Μεσσία
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αποκαλύπτεται σταδιακά. Ο Δούλος αυτός θα αποκαθιστούσε τη
δικαιοσύνη και θα έφερνε πίσω τους πιστούς στο Θεό.

88



27 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου                        Σάββατο απόγευμα

10.  ΚΆΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ

ΕΔΆΦΙΟ  ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλ'  αυτός  ετραυματίσθη  διά  τας
παραβάσεις  ημών,  εταλαιπωρήθη  διά  τας  ανομίας  ημών·  η
τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των
πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.» Ησαΐας 53/νγ’ 5.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 50/ν’ 4-10,
52/νβ’ 13- 53/νγ’ 12, 53/νγ’ 3-9, 10-12.

Ο  Lough Fook,  ένας  Κινέζος  Χριστιανός,  πονούσε  για  τους
συμπατριώτες  του  που  δούλευαν  ως  σκλάβοι  στα  ορυχεία  της
Αφρικής.  Ήθελε  να  τους  μεταφέρει  την  ελπίδα  του  ευαγγελίου,
αλλά πώς; Σκέφτηκε λοιπόν να πουληθεί ως σκλάβος και για πέντε
χρόνια να εργαστεί στα ορυχεία. Μεταφέρθηκε στη Ντεμεράρα και
από κει στα ορυχεία όπου μιλούσε στους συμπατριώτες του για τον
Ιησού. Εντέλει ο  Lough Fook πέθανε. Πρώτα όμως βοήθησε 200
ανθρώπους να ελευθερωθούν από την απελπισία και να δεχτούν
τον Ιησού ως Σωτήρα τους. 
Τι  απίστευτη αυτοθυσία για το καλό των άλλων! Τι  παράδειγμα!
Κάνοντας το αδιανόητο, λαμβάνοντας με ταπεινοφροσύνη «δούλου
μορφήν» (Φιλιπ.  2/β’  7),  ο  Ιησούς πλησίασε  εκείνους  που ήταν
μακριά,  εσένα και  εμένα και  όλον τον κόσμο που είναι  χαμένος
στην άβυσσο της αμαρτίας. 
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός
το οποίο προφητεύθηκε εκατοντάδες χρόνια πριν συμβεί.
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Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪ́Α
Ησαΐας 50/ν’4-10  

Αν ο Ησαΐας σκόπευε να μεταδώσει απλά πληροφορίες, θα έδινε
αμέσως  όλες  τις  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τον  Μεσσία.  Για  να
διδάξει,  όμως,  να  πείσει  και  να  δώσει  στο  ακροατήριο  του  μία
«συνάντηση» με τον Δούλο του Κυρίου, αναπτύσσει έναν πλούσιο
καμβά επαναλαμβανόμενων θεμάτων.  Αποκαλύπτει  σταδιακά το
μήνυμα του Θεού, έτσι ώστε κάθε άποψη του να μπορεί να γίνει
κατανοητή σε σχέση με την υπόλοιπη εικόνα. Ο Ησαΐας είναι ένας
καλλιτέχνης, καμβάς του οποίου είναι η ψυχή του ακροατή του.
Διαβάστε Ησ. 50/ν’4-10. Συνοψίστε το νόημα αυτών των εδαφίων.
Πώς βλέπετε σε αυτά τον Ιησού;
……………………………..………………………………………………
Είδαμε στο Ησ.  59/νθ’7  πως ο δούλος του Θεού περιφρονείται,
αποτροπιάζεται και θεωρείται ο «δούλος των εξουσιαστών» αλλά
«βασιλείς  θέλουσι  σε  ιδεί  και  σηκωθή,  ηγεμόνες  θέλουσι  σε
προσκυνήσει».  Στο  κεφ.  50/ν’,  βλέπουμε  ότι  η  ταπείνωση  είναι
μεγαλύτερη  για  τον  ευγενικό  διδάσκαλο,  τα  λόγια  του  οποίου
στηρίζουν τους «βεβαρημένους» εδ.4: ο δρόμος προς τη δικαίωση
περνά μέσα από τη σωματική κακοποίηση Του, εδ.6.
Η  κακοποίηση  αυτή  φαίνεται  άσχημα  σε  όσους  από  μας
προερχόμαστε από Δυτικούς πολιτισμούς. Όμως, σε έναν αρχαίο
πολιτισμό στην Εγγύς Ανατολή, η τιμή αποτελούσε ζήτημα ζωής
και θανάτου για κάποιον και τον περίγυρο του. Αν πρόσβαλες και
κακομεταχειριζόσουν κάποιον έτσι,  τότε καλά θα ήταν να ήσουν
πολύ καλά προστατευμένος γιατί αν τους δίνονταν η ευκαιρία, το
θύμα και οι συγγενείς του σίγουρα θα στο ανταπέδιδαν.
Ο βασιλιάς  Δαβίδ  επιτέθηκε  και  κατέκτησε τη  χώρα του Αμωνά
(Β’Σαμ. 10/ι’ 1-12) απλά και μόνο επειδή ο βασιλιάς της είχε πιάσει
τους  δούλους  του  Δαβίδ  και  «εξύρισε  το  ήμισυ  του  πώγωνος
αυτών,  και  απέκοψε  το  ήμισυ  των  ιματίων  αυτών,  μέχρι  των
γλουτών αυτών, και απέπεμψεν αυτούς.» (Β’Σαμ. 10/ι’4). Στο Ησ.
50/ν’ όμως, οι άνθρωποι χτυπούν τον δούλο, βγάζουν με οδυνηρό
τρόπο τρίχες από τα γένια του και τον φτύνουν. Αυτό που καθιστά
τις  συγκεκριμένες  πράξεις  ένα  υπερκόσμιο  συμβάν,  είναι  το
γεγονός ότι το θύμα είναι ο απεσταλμένος του Θεϊκού Βασιλέα των
βασιλέων. Στην πραγματικότητα, συγκρίνοντας το Ησ. 9/θ’6,7 και
11/ια’1-16  με  άλλες  περικοπές  σχετικά  με  τον  «δούλο»
ανακαλύπτεται  πως  ο  δούλος  είναι  ο  Βασιλιάς,  ο  ισχυρός
Απελευθερωτής!  Με όλη,  όμως,  αυτή την ισχύ και  την τιμή,  για
κάποιον αδιανόητο λόγο, δεν σώζει τον εαυτό Του! Αυτό είναι τόσο
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παράξενο,  που  οι  άνθρωποι  δεν  το  πίστεψαν.  Στο  σταυρό  του
Ιησού,  οι  άρχοντες  Τον  χλεύαζαν:  «Άλλους  έσωσεν  ας  σώση
εαυτόν,  εάν ούτος ήναι  ο Χριστός,  ο εκλεκτός του Θεού» Λουκ.
23/κγ’35,  «ας  καταβή  τώρα  από  του  σταυρού,  και  θέλομεν
πιστεύσει εις αυτόν» Ματθ. 27/κζ’42.

Δευτέρα 1 Μαρτίου

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ
Η περικοπή Ησ. 52/νβ’ 13 – 53/νγ’ 12, είναι γνωστή ως «Το ποίημα
για τον Δούλο που υποφέρει», επιβεβαιώνοντας έτσι τη φήμη του
Ησαΐα ως «προφήτης του ευαγγελίου». Αν και μικρό, κάθε φράση
του  ποιήματος  έχει  ξεκάθαρο  μήνυμα  που  φανερώνει  την
αδιανόητη αναζήτηση από τον Θεό να σώσει  τη  φυλή που έχει
χαθεί  στην  αμαρτία.  Αυτό  δεν  είναι  το  «γάλα»  των  λόγων  του
Ησαΐα.  Έχει  ήδη προετοιμάσει  τους αναγνώστες για τον Μεσσία
από την αρχή του βιβλίου του. Ακολουθώντας τη συνολική πορεία
της ζωής του Μεσσία στη γη, ο προφήτης ξεκίνησε με τη σύλληψη
και τη γέννησή Του (Ησ. 7/ζ’ 14), Τον σύστησε ως τον Θείο βασιλιά
από τη γενιά του Δαβίδ (9/θ’ 6,7), αναφέρθηκε στο έργο Του για
την αποκατάσταση του Ισραήλ (Ησ. 11/ια’  1-16) και  στην ήρεμη
διακονία  για  την  απελευθέρωση  από  την  αδικία  και  την  θλίψη
(42/μβ’ 1-7). Στη συνέχεια, ο Ησαΐας φανέρωσε το μεγάλο δράμα
του Μεσσία,  περιλαμβάνοντας την αντίθεση της τραγωδίας  πριν
την  εξύψωση  (49/μθ’  1-12,  50/ν’  6-10).  Τώρα,  το  ποίημα  του
Δούλου που υποφέρει εμβαθύνει σ’ αυτήν την τραγωδία. 
Δείτε ξανά τι λένε οι παραπάνω περικοπές για τον Μεσσία-Ιησού.
Πώς μας προετοιμάζουν γι’ αυτά που διαβάζουμε στο Ησαΐα 52/νβ’
και 53/νγ’; Ή μήπως κάνουν ακόμη πιο έντονα τα γεγονότα που
βλέπουμε σ’ αυτά τα δύο κεφάλαια;
……………………………..………………………………………………
Στο Ησ. 52/νβ’ 13 – 53/νγ’ 1 έχουμε την εισαγωγή του ποιήματος
και μία έντονη αντίθεση: Ο Δούλος θα ευοδωθεί και  θα υψωθεί,
αλλά το πρόσωπό Του θα είναι άδοξο. Πώς είναι δυνατόν;
Στο Ησ. 53/νγ’ 2,3 γίνεται αναφορά στην προέλευση του Δούλου,
στην εμφάνισή Του, στην θλίψη και την απόρριψη που θα δεχόταν.
Στα εδ. 4-6 γίνεται μία παύση για να διευκρινιστεί πως η θλίψη Του
στην  πραγματικότητα  είναι  η  δική  μας  ποινή,  την  οποία  και
επιφορτίστηκε  για  να  μας  θεραπεύσει.  Στα  εδ.  7-9  ο  Δούλος
οδηγείται  στον  τάφο.  Στα  εδ.  10-12  γίνεται  η  ανάληψη  και  η
εξύψωση του Δούλου,  και  έτσι  φτάνουμε στο σημείο  από όπου
ξεκίνησε το ποίημα στο Ησ. 52/νβ’ 13, προσθέτοντας ότι η θυσία
Του για να σώσει τους άλλους ήταν θέλημα Θεού.
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Συγκρίνετε αυτό το ποίημα με την Φιλιπ. 2/β’ 5-11 όπου ο Ιησούς
εμφανίζεται ως Θεός αλλά στη συνέχεια κενώνει τον εαυτό Του για
να  λάβει  τα  δεσμά  των  ανθρώπων,  και  ταπεινώνεται  μέχρι
θανάτου, και μάλιστα του πιο ατιμωτικού, του σταυρικού. Γι’ αυτό, ο
Θεός Τον εξυψώνει  ώστε  όλοι  να  Τον  αναγνωρίσουν ως Κύριο
(συγκρίνετε με Ησ. 49/μθ’ 7).
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ησ. 52/νβ’ 13 – 53/νγ’ 12. Γράψτε όλα αυτά που
έκανε ο Ιησούς για εμάς. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για εμάς. 

Τρίτη 2 Μαρτίου

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΕΨΕΙ;
Στο Ησ. 52/νβ’13, ο Δούλος του Θεού εξυψώνεται ιδιαίτερα, αλλά
το επόμενο εδάφιο απροειδοποίητα, περιγράφει την εμφάνιση Του
ως τόσο παραμορφωμένη ώστε δεν μπορεί να αναγνωριστεί σαν
«Υιός ανθρώπου». Η Καινή Διαθήκη περιγράφει τους παράγοντες
που  παραμόρφωσαν  την  εμφάνιση  του  Ιησού,
συμπεριλαμβανομένων  και  του  μαστιγώματος,  του  αγκάθινου
στεφανιού,  της σταύρωσης,  αλλά πάνω από όλα,  το  βάρος της
αμαρτίας  του  ανθρώπινου  γένους.  Η αμαρτία  δεν  προορίζονταν
ποτέ  να  είναι  κάτι  το  φυσικό  για  τους  ανθρώπους.  Το  να  τη
βαστάζει  έκανε  τον  «Υιό  του  Ανθρώπου»,  να  φαίνεται
απάνθρωπος.
Συγκρίνετε  με  την  ιστορία  του  Ιώβ,  ο  οποίος  καταποντίστηκε
ξαφνικά από μία θέση μεγάλου πλούτου, τιμής και ισχύος σε αυτή
ενός  άθλιου  ράκους,  καθισμένος  στις  στάχτες  του  εδάφους  και
ξύνοντας τις οδυνηρές πληγές του με ένα όστρακο (Ιώβ 1/α’ και
2/β’). Η αντίθεση ήταν τόσο μεγάλη, που στην αρχή ούτε οι φίλοι
του  δεν  τον  αναγνώρισαν,  Ιώβ  2/β’12.  Το  ερώτημα  είναι:  Γιατί
υποφέρει ο Ιώβ; Γιατί πρέπει να υποφέρει ο Μεσσίας του Θεού;
Κανείς από τους δύο δεν το αξίζει  και  οι δύο είναι αθώοι.  Γιατί,
λοιπόν αυτά τα βάσανα;
Διαβάστε  τα  σημερινά  εδάφια  και  καταγράψτε  τα  σημεία  όπου
εμφανίζεται το θέμα του αθώου που υποφέρει για τον ένοχο. Ποιο
είναι το ουσιώδες μήνυμα για μας;
……………………………..………………………………………………
Δείτε τα ερωτήματα του Ησ. 53/νγ’1. Τονίζουν την πρόκληση να
πιστέψουμε το απίστευτο (συγκρίνετε με Ιωάν. 12/ιβ’37-41) και μας
προειδοποιούν  να  προσέξουμε  την  υπόλοιπη  ιστορία.  Τα
ερωτήματα υπαινίσσονται όμως και μία έκκληση. Στο πλαίσιο αυτό,
ο  παραλληλισμός  των  δύο  ερωτημάτων  υπονοεί  ότι  ο
βραχίονας/δύναμη της  σωτηρίας  του  Κυρίου  (συγκρίνετε  με  Ησ.
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52/νβ’10) αποκαλύπτεται σε εκείνους που πιστεύουν την αναφορά.
Θέλετε να βιώσετε τη δύναμη σωτηρίας του Θεού; Τότε πιστέψτε.
ΣΚΕΨΗ:  Δείτε  προσεκτικά  το  Ησ.  53/νγ’6.  Ποιο  είναι  το
συγκεκριμένο μήνυμα εκεί;  Τι  μας λένε αυτά τα εδάφια,  που θα
έπρεπε να μας δίνει ελπίδα, παρά τις αμαρτίες και τις αποτυχίες
μας στο παρελθόν;

Τετάρτη 3 Μαρτίου

ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!
Σαν ένα ευαίσθητο φυτό, καμίας προφανούς αξίας και μισούμενος
(Ησ. 53/νγ’2,3), έτσι απεικονίζεται εδώ ο «δούλος που υποφέρει».
Ο Ησαΐας μας μεταφέρει  από την αθώα νεότητα στο χείλος της
αβύσσου.  Παρόλα  τα  στοιχεία  που  έχουμε  δει  νωρίτερα  δεν
είμαστε προετοιμασμένοι, υπό την έννοια ότι είμαστε υποταγμένοι
στη μοίρα του Δούλου. Αντιθέτως! Ο Ησαΐας μας έχει διδάξει να
αγαπάμε το τέκνο που γεννήθη εις ημάς, τον υπέρτατο Άρχοντα
της Ειρήνης. Άλλοι Τον μισούν, όμως εμείς γνωρίζουμε ποιος είναι
στην  πραγματικότητα.  Όπως  έχει  πει  κάποιος:  «Έχουμε
συναντήσει τον εχθρό και ο εχθρός είμαστε εμείς.» Ο δούλος δεν
είναι ο πρώτος που περιφρονείται, απορρίπτεται ή υποφέρει. Όλα
αυτά τα πέρασε και ο βασιλιάς Δαβίδ από το γιο του, Αβεσσαλώμ,
Β’Σαμ.  15/ιε’  30.  Ο  βασανισμός  που  υφίσταται  όμως  αυτός  ο
Δούλος δεν προκύπτει  από τη δική Του αμαρτία.  Ούτε απλά τη
βαστάζει για κάποιο άλλο άτομο συγκεκριμένα «ο Κύριος έθεσεν
επ’αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.» Ησ. 53/νγ’6.
Η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί;» είναι η αλήθεια του Ησαΐα: Λόγω
της αγάπης του Θεού, ο Μεσσίας Του θα επέλεγε να υποφέρει.
Αλλά γιατί; Ο Ησαίας δίνει τη χαριστική βολή για να συμπληρώσει
την αδιανόητη αλήθεια: θα επέλεγε να υποφέρει για να φτάσει το
απρόσιτο και το απρόσιτο είμαστε εμείς!
Αυτοί  που  δεν  καταλαβαίνουν  θεωρούν  τον  δούλο  ως
«πεπληγωμένον υπό Θεού» Ησ. 53/νγ’4. Όπως οι φίλοι του Ιώβ
νόμιζαν  ότι  τα  βάσανα  του  πρέπει  να  προκλήθηκαν  από  τις
αμαρτίες του και ακριβώς όπως οι μαθητές του Ιησού Τον ρώτησαν
«τις ήμαρτεν, ούτος ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθή τυφλός;»
Ιωάν.  9/θ’2,  εκείνοι  που  είδαν  τον  Ιησού  πάνω  στο  σταυρό,
υπέθεσαν τα χειρότερα. Ο Μωυσής δεν είπε «είναι κατηραμένος
υπό του Θεού ο κρεμάμενος»; Δευτ. 21/κα’23 συγκρίνετε με Αρ.
25/κε’4.
Όμως, όλα αυτά ήταν θέλημα Θεού, Ησ. 53/νγ’10. Γιατί; Επειδή «ο
Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος
κατάρα  υπέρ  ημών»  Γαλ.  3/γ’13.  Επειδή  ο  Θεός  «τον  μη
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γνωρίσαντα  αμαρτίαν  έκαμεν  υπέρ  ημών  αμαρτίαν,  δια  να
γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’αυτού» Β’Κορ. 5/ε’21.
«Τι τίμημα έχει δοθεί για εμάς! Δείτε το σταυρό και το Θύμα πάνω
του. Δείτε αυτά τα χέρια, τρυπημένα με τα σκληρά καρφιά. Δείτε τα
πόδια Του, στερεωμένα στο ξύλο με καρφιά. Ο Χριστός σήκωσε
στο σώμα Του τις  δικές μας αμαρτίες.  Αυτά τα βάσανα,  αυτή η
αγωνία, είναι η τιμή της λύτρωσής σας» Ε. Χουάιτ God’s Amazing Grace, σ.
172.

ΣΚΕΨΗ:  Το βάρος, η ενοχή, η τιμωρία για τις αμαρτίες όλου του
κόσμου,  κάθε  αμαρτίας  κάθε  αμαρτωλού,  βρέθηκαν  πάνω  στο
Χριστό στο σταυρό, μεμιάς, ως το μόνο μέσο για να σωθούμε! Τι
μας  λέει  αυτό  για  το  πόσο  δυσάρεστη  είναι  η  αμαρτία,  που
χρειάζεται ένα τέτοιο τίμημα για να λυτρωθούμε από αυτή; Το ότι
θα έκανε αυτό ο Θεός για εμάς, ακόμη και με τέτοιο μεγάλο κόστος,
τι μας λέει για την αγάπη Του;

Πέμπτη 4 Μαρτίου

ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
Ησαΐας 53/νγ’10-12

Τι σημαίνει ότι η ζωή του Δούλου είναι «προσφορά περί αμαρτίας»;
……………………………..………………………………………………
Η Εβραϊκή  λέξη  αναφέρεται  σε  μία  «προσφορά  ενοχής»  (Λευτ.
5/ε’14-6/ς’7,  7/ζ’1-7)  η  οποία  θα  μπορούσε  να  εξιλεώσει  τα
σκόπιμα  λάθη  εναντίον  άλλων  ανθρώπων  (Λευτ.  6/ς’2,3).  Ο
Ησαίας ξεχώρισε τέτοιες αμαρτίες (Ησ. 1/α’-3/γ’, 10/ι’1,2, 58/νη’).
Επίσης, ο αμαρτωλός πρέπει να αποκαταστήσει στον άλλον αυτό
που  του  αφαιρέθηκε,  συν  κάτι  παραπάνω  ως  τιμωρία,  πριν
προσφέρει τη θυσία για να λάβει συγχώρεση από το Θεό (Λευτ.
6/ς’4-7,  συγκρίνετε με Ματθ.  5/ε’23,24).  Σε περίπτωση ακούσιας
κακής μεταχείρισης κάποιου που ανήκει στο Θεό, η επανόρθωση
πηγαίνει  σε  Εκείνον  (Λευτ.  5/ε’16).  Τώρα  μπορούμε  να
κατανοήσουμε το Ησ. 40/μ’2, όπου ο Θεός παρηγορεί τον εξόριστο
λαό  Του,  λέγοντας  τους  ότι  έχουν  πληρώσει  αρκετά  για  να
επανορθώσουν για τις αμαρτίες τους.
Μετά την επανόρθωση, όμως, πρέπει να ακολουθήσει μία θυσία.
Αυτό παρουσιάζεται  στο Ησ.  53/νγ’:  Αντί  τράγου,  ο  Δούλος του
Θεού οδηγείται σαν αμνός στη σφαγή (Ησ. 53/νγ’7) για λογαριασμό
των ανθρώπων που έχουν παραστρατήσει, εδ.6.
Αν και «εσηκώθη από της γης των ζώντων» (εδ.8 συγκρίνετε με
Δαν. 9/θ’26), πλήρως καταναλισκόμενος στη θυσία που κρύβει τη
φλόγα της ελπίδας για μας, ο Δούλος επιστρέφει από το θάνατο,
για να λάβει εξύψωση, να δει τα «έκγονα» Του και να μακρύνει τις
ημέρες Του (Ησ. 53/νγ’10-12).
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Δείτε  το  καθένα από τα  ακόλουθα εδάφια.  Πώς παρουσιάζει  το
καθένα τους, το ίδιο βασικό μήνυμα όπως και το Ησ. 53/νγ’;
Ψαλμοί 32/λβ’1,2  …………..…………………………………………..
Ρωμ. 5/ε’8  …..…………….…………………………………………….
Γαλ. 2/β’16 …..………….……………………………………………….
Φιλ. 3/γ’9 ...…..………….……………………………………………….
Εβρ. 2/β’9 .…..……….….……………………………………………….
Α’Πετρ. 2/β’24...………….……………………………………………….
ΣΚΕΨΗ: Αν  σας  ζητούσε  κάποιος  να  συνοψίσετε  σε  μία
παράγραφο, τα καλά νέα του Ησ. 52/νβ’13-53/νγ’12 τι θα γράφατε;

Παρασκευή 5 Μαρτίου                                    Δύση Ηλίου: 18:22’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Χριστός βάσταξε τις αμαρτίες μας στο ίδιο Του το σώμα, πάνω
στο ξύλο… τι πρέπει να είναι η αμαρτία, αν κανένα θνητό ον δεν θα
μπορούσε να κάνει την εξιλέωση; Ποια πρέπει να είναι η κατάρα
της, αν μόνο η Θεότητα μπορούσε να την εξαλείψει; Ο σταυρός του
Χριστού μαρτυρά σε  κάθε άνθρωπο ότι  η τιμωρία της αμαρτίας
είναι  ο  θάνατος…  Ω  πρέπει  άραγε  να  υπάρχει  κάποια  ισχυρή
δύναμη η οποία κρατά τις ηθικές αισθήσεις, απομακρύνοντας τες
από την επιρροή του Αγίου Πνεύματος του Θεού»  Ε. Χουάιτ  Our High
Calling, σ. 44.

«Ο  νόμος  της  κυβέρνησης  του  Θεού  θα  μεγεθύνονταν  από  το
θάνατο  του  Μονογενή  Υιού  του  Θεού.  Ο  Χριστός  βάσταξε  την
ενοχή των αμαρτιών του κόσμου… Μπορούσε να υπομείνει, γιατί
δεν  είχε  κανένα  ψεγάδι  απιστίας  ή  αμαρτίας.  Ο  Χριστός
θριάμβευσε για λογαριασμό του ανθρώπου, υπομένοντας έτσι τη
δικαιοσύνη  της  τιμωρίας.  Εξασφάλισε  την  αιώνια  ζωή  για  τους
ανθρώπους, ενώ εξύψωσε το νόμο και τον κατέστησε άξιο τιμής» Ε.
Χουάιτ Selected Messages, βιβλ. 1, σ. 302.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Το Ησ. 53/νγ’7-9, κατεβαίνει στα βάθη της αβύσσου: το θάνατο

και την ταφή του Δούλου. Πόσες απόψεις αυτών των εδαφίων
είχαν εκπληρωθεί στο τέλος της ζωής του Ιησού; Ματθ. 26/κς’57-
27/κζ’60, Μαρκ. 14/ιδ’53-15/ιε’46, Λουκ. 22/κβ’54-23/κγ’53, Ιωάν.
18/ιη’12-19/ιθ’42.

2.Δείτε  το  τελευταίο  από  τα  παραπάνω  αποσπάσματα  της  Ε.
Χουάιτ σχετικά με την τιμή που δόθηκε στο νόμο με το θάνατο
του Χριστού. Τι εννοεί με αυτό; Πώς κατανοούμε το θάνατο Του
ως απόδειξη της αιωνιότητας του νόμου;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έχοντας μιλήσει  για τη γέννηση, την ταυτότητα και
την πορεία του Απελευθερωτή του Θεού, ο Ησαΐας αποκαλύπτει
τελικά  την  υπέρτατη  τραγωδία  που  μας  δίνει  ελπίδα:  Για  να
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προσεγγίσει,  να  σώσει  και  να  θεραπεύσει  τους  αμαρτωλούς
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και ημών, ο Δούλος του Θεού
βαστάζει εθελοντικά το βασανισμό και την τιμωρία μας.
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6 Μαρτίου – 12 Μαρτίου                                 Σάββατο απόγευμα

11.  Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και (εάν) ανοίγης την ψυχήν σου προς τον
πεινώντα και ευχαριστής την τεθλιμμένην ψυχήν· τότε το φως σου
θέλει ανατέλλει  εν τω σκότει,  και το σκότος σου θέλει  είσθαι ως
μεσημβρία.» Ησαΐας 58/νη’ 10.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 55/νε’ 1-7,
6-13, 58/νη’ 1-12, 13,14.

Μία μέρα, ένας Εβραίος ψάλτης, κάτοικος της Νεμπράσκα, άρχισε
να  δέχεται  μαζί  με  τη  γυναίκα  του  απειλητικά  και  προσβλητικά
τηλεφωνήματα. Ανακάλυψαν πως πίσω από αυτά βρίσκονταν ένας
από τα ηγετικά στελέχη της Κου Κλουξ Κλαν. Επειδή ήξεραν ποιος
ήταν θα μπορούσαν να τον καταδώσουν στην αστυνομία. Ωστόσο,
αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά την κατάσταση. Όταν
έμαθαν πως είχε ένα ατύχημα, πήγαν σπίτι του, για να του κάνουν
το τραπέζι! Ο άνδρας έμεινε έκπληκτος. Η αγάπη τους νίκησε το
μίσος του. Το ζευγάρι συνέχισε να τον επισκέπτεται και έτσι η φιλία
τους δυνάμωσε. Μάλιστα σε σημείο που σκέφτηκε να ασπασθεί
τον Ιουδαϊσμό! 
«Η νηστεία, την οποίαν εγώ εξέλεξα, δεν είναι  αύτη; το να λύης
τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύης τα βαρέα φορτία, και το να
αφίνης  ελευθέρους  τους  καταδεδυναστευμένους,  και  το  να
συντρίβης πάντα ζυγόν; Δεν είναι το να διαμοιράζης τον άρτον σου
εις  τον  πεινώντα…;»  (Ησ.  58/νη’  6,7).  Η ειρωνεία  είναι  πως το
ζευγάρι αυτό νήστευε γευματίζοντας μαζί με τον πεινασμένο τους
δυνάστη,  ελευθερώνοντάς  τον  έτσι  από  τα  δεσμά  της  άδικης
προκατάληψης.
Ας  μάθουμε  λοιπόν  περισσότερα  γι’  αυτήν  τη  σημαντική
πνευματική αρχή από τον προφήτη Ησαΐα.
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Κυριακή 7 Μαρτίου

ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΔΩΡΕΑΝ;
Ησαΐας 55/νε’1-7  

Διαβάστε αυτό το εδάφιο; «Ω, πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα
ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε!»
Ησ. 55/νε’1. Ποια αντίφαση βλέπετε εδώ;
……………………………..………………………………………………
Ας υποθέσουμε ότι παίρνετε τρόφιμα και στέκεστε στο δρόμο μιας
μεγάλης  πόλης,  λέγοντας  στους  πεινασμένους  άστεγους  που
βρίσκονται εκεί:  «Εσείς που δεν έχετε χρήματα, ελάτε, αγοράστε
και φάτε!» Πώς μπορούν να αγοράσουν, αν δεν έχουν χρήματα;
Όμως, αν προσθέσετε τα λόγια «άνευ αργυρίου και άνευ τιμής»
εδ.1, όπως πρόσθεσε και ο Ησαΐας, το νόημα γίνεται σαφέστερο. Ο
Ησαΐας κάνει έκκληση στους ανθρώπους να αποδεχθούν ελεύθερα
τη  συγχώρεση,  εδ.7.  Η  λέξη  «αγοράστε»  τονίζει  ότι  αυτό  που
προσφέρει  ο  Θεός  στους  ανθρώπους  για  να  ικανοποιήσουν τις
ανάγκες και τις επιθυμίες τους είναι πολύτιμο και έτσι η λήψη του
απαιτεί  κάποια  συναλλαγή.  Ο  Θεός  προσφέρει  δωρεάν  τη
συγχώρεση στο πλαίσιο μιας αποκατεστημένης σχέσης διαθήκης
με  το  λαό  Του,  όχι  όμως  επειδή  ήταν  δωρεάν και  για  Εκείνον:
Εκείνος την αγόρασε με το φοβερό, αιματηρό τίμημα του ίδιου Του
του  Υιού.  Αν  και  παρέχεται  δωρεάν  σε  εμάς,  είχε  ένα  φοβερό
κόστος για τον Ίδιο.
Ποιο ήταν το τίμημα για τη σωτηρία μας; Δείτε Α’ Πετρ. 1/α’18,19.
……………………………..………………………………………………
Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε την προσέγγιση του Ησαΐα για τη
σωτηρία με την προσέγγιση της Καινής Διαθήκης για τη σωτηρία;
Εφεσ. 2/β’8,9.
……………………………..………………………………………………
Ο Ησαΐας ενσωματώνει  το ευαγγέλιο στην Παλαιά Διαθήκη, που
είναι το ίδιο ευαγγέλιο με αυτό στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπήρχε
σωτηρία «παλαιάς διαθήκης» βάσει έργων, η οποία αντικαθίσταται
από τη «νέας διαθήκης» σωτηρία βάσει χάριτος. Από τότε που ο
Θεός  υποσχέθηκε  έναν  Απελευθερωτή  στον  Αδάμ  και  την  Εύα
(Γεν.  3/γ’15),  υπάρχει  μόνο  ένας  τρόπος  σωτηρίας:  κατά  χάρη
μέσω πίστης (Εφεσ. 2/β’8), «το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος
δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» Ρωμ. 6/ς’23. Από τον αρχαίο
Γκιλγκαμές  και  τα  ηρωικά  του  κατορθώματα  κατά  τη  μάταιη
αναζήτηση της αιώνιας ζωής, μέχρι τους σύγχρονους ηθοποιούς
που πιστεύουν στη μετενσάρκωση, οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει
κάθε πιθανό δρόμο προς τη σωτηρία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Γι’

98



αυτό χρειάζονται  να γνωρίζουν τον Ιησού και  αυτά που Εκείνος
έχει κατορθώσει για αυτούς στο σταυρό.
ΣΚΕΨΗ: Η σωτηρία παρέχεται δωρεάν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα
που μπορούμε να κάνουμε για να την κερδίσουμε. Τα έργα μας δεν
θα  είναι  ποτέ  αρκετά  για  να  μας  σώσουν.  Όμως,  ταυτόχρονα,
μπορεί να μας κοστίσουν τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό; Δείτε Ματθ.
10/ι’39, Λουκ. 9/θ’23, 14/ιδ’26 και Φιλ. 3/γ’8.

Δευτέρα 8 Μαρτίου

ΥΨΗΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ
Ησαΐας 55/νε’6-13

Γιατί λέει ο Θεός ότι οι σκέψεις και οι οδοί Του είναι υψηλότερες
των δικών μας, «όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης» εδ.8,9;
Τι σημαίνει αυτό;
……………………………..………………………………………………
Αναμφίβολα,  ο  Θεός  που  δημιούργησε  ένα  σύμπαν  στο  οποίο
ακόμη και κάποια από τα απλούστερα πράγματα περιλαμβάνουν
μυστήρια που ο νους μας δεν μπορεί να φανταστεί, είναι ένας Θεός
οι  οδοί  του  οποίου  είναι  πέρα  από  οτιδήποτε  μπορούμε  να
κατανοήσουμε ποτέ πλήρως. Ως εκ τούτου, η γνώση της άπειρης
ανωτερότητας Του θα πρέπει να καθιστά ευκολότερο για μας να
λαμβάνουμε ταπεινά τη βοήθεια Του. Δείτε Ησ. 57/νζ’15. 
Διαβάστε Ησ. 55/νε’6-9. Σε ποιο πλαίσιο μιλά ο Κύριος για το πώς
οι  οδοί  Του  και  οι  σκέψεις  Του  είναι  υψηλότερες  από  όσο
μπορούμε  να  φανταστούμε;  Τι  λέει  ότι  κάνει,  που  είναι  τόσο
δύσκολο να κατανοήσουμε εμείς;
……………………………..………………………………………………
Από  όλα  τα  μυστήρια  του  σύμπαντος,  αναμφίβολα,  το
σπουδαιότερο είναι το σχέδιο της σωτηρίας, ένα μυστήριο που με
το ζόρι μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. (Δείτε Εφεσ.
6/ς’19.) Το γεγονός ότι ο Δημιουργός του Σύμπαντος ντύθηκε την
ανθρώπινη φύση, έζησε μία ζωή θλίψεων και δοκιμασιών για να
πεθάνει για εμάς, να γίνει θυσία για την αμαρτία προκειμένου να
μας συγχωρέσει και να μας δείξει έλεος, είναι μία αλήθεια που θα
συγκινεί την καρδιά των δημιουργημάτων σε όλη την αιωνιότητα. 
«Το  θέμα  της  λύτρωσης  είναι  αυτό  που  οι  άγγελοι  επιθυμούν
περισσότερο να κοιτάξουν. Θα είναι το αντικείμενο της μελέτης και
η δοξολογία των λυτρωμένων στην αιωνιότητα. Δεν αξίζει λοιπόν
την  προσεκτική  σκέψη  και  μελέτη  μας  τώρα;…  Το  θέμα  είναι
ανεξάντλητο. Η μελέτη της ενσάρκωσης του Χριστού, η εξιλεωτική
θυσία Του, και το μεσιτικό Του έργο, θα καταλαμβάνει το νου του
επιμελούς  μελετητή   όσο  υπάρχει  χρόνος,  και  μπροστά  στα
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αμέτρητα  χρόνια  θα  ομολογήσει,  ‘‘Μέγα  είναι  το  μυστήριο  της
Θεότητας.’’» Ε. Χουάιτ, My Life Today, σ. 360.

ΣΚΕΨΗ:  Σκεφτείτε  κάθε κακό που έχετε κάνει:  τους ανθρώπους
που πληγώσατε, τα άσχημα λόγια που ξεστομίσατε, τις φορές που
απογοητεύσατε τους άλλους, και φυσικά τον εαυτό σας. Παρόλα
αυτά,  μέσω του Ιησού,  μπορείτε  να  λάβετε  συγχώρεση για  όλα
αυτά, και να σταθείτε, τώρα, τέλειοι και δίκαιοι ενώπιον του Θεού.
Εάν αυτό δεν είναι μυστήριο, τότε ποιο είναι;

Τρίτη 9 Μαρτίου

ΠΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
Ησαΐας 58/νη’1-8

Σε τι αναφέρεται η «νηστεία» του εδαφίου 3;
……………………………..………………………………………………
Αυτή πρέπει να είναι η νηστεία της Ημέρας της Εξιλέωσης, η μόνη
νηστεία που ορίζει  ο Θεός (Λευτ. 16/ις’29,31, 23/κγ’27-32). Αυτό
επιβεβαιώνεται  στο  Ησ.  58/νη’3  με  την  έκφραση
«εταλαιπωρήσαμεν  την  ψυχήν  ημών»  η  οποία  ακολουθεί  την
ορολογία  του  Λευιτικού.  Η  ταλαιπωρία  της  ψυχής  κάποιου
αναφέρονταν  σε  διάφορες  μορφές  αυταπάρνησης,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  νηστείας  (συγκρίνετε  με  Ψαλμ.
35/λε’13, Δαν. 10/ι’2,3,12.)
Το πλαίσιο της Ημέρας της Εξιλέωσης, εξηγεί την εντολή του Θεού
«ύψωσον την φωνήν σου ως σάλπιγγα!» Ησ. 58/νη’1. Αυτού του
είδους η σάλπιγγα,  από κέρατο τράγου, ηχούσε ως υπενθύμιση
δέκα  ημέρες  πριν  την  Ημέρα  του  Εξιλασμού,  Λευτ.  23/κγ’24.
Επίσης,  την  Ημέρα  του  Εξιλασμού  κάθε  πεντηκοστού  έτους,  η
σάλπιγγα  ανακοίνωνε  την  έναρξη  του  Ιωβηλαίου  έτους  της
ελευθερίας (Λευιτ. 25/κε’9,10, συγκρίνετε με Ησ. 27/κζ’13).
Διαβάστε Ησ. 58/νη’3-7. Για ποιο πράγμα τους επιπλήττει ο Θεός;
Τι λάθος είχε η «νηστεία» τους; 
……………………………..………………………………………………
Φαίνεται ότι οι άνθρωποι περίμεναν να τους συγχαρεί ο Κύριος για
την  «ευσέβεια»  τους.  Βέβαια,  τα  έκαναν  όλα  αντίθετα.  Η
αυταπάρνηση της Ημέρα του Εξιλασμού έπρεπε να εκφράσει την
ευγνωμοσύνη και  την  αφοσίωση τους  προς Εκείνον,  την  ημέρα
που ο αρχιερέας πήγαινε ενώπιον του Θεού για να καθαρίσει το
αγιαστήριο και ως εκ τούτου, να καθαρίσει εκείνους από αμαρτίες
για τις οποίες είχαν ήδη συγχωρεθεί (Λευιτ. 16/ις’, συγκρίνετε με
κεφ. 4/δ’). Οι πράξεις τους θα έπρεπε να είχαν γίνει με ευχαριστία
και ευγνωμοσύνη στο Θεό που τους έσωσε την ημέρα της κρίσης
και όχι για να πάρουν την έγκριση Του για την «ευσέβεια» και την
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«αφοσίωση»  τους.  Στο  κάτω-κάτω,  οι  αμαρτίες  των  ανθρώπων
ήταν  εκείνες  που  είχαν  βεβηλώσει  το  αγιαστήριο  του  Θεού.
Έπρεπε να καθαριστεί  με  αίμα που χύθηκε εξαιτίας αυτών που
εκείνοι είχαν κάνει.
ΣΚΕΨΗ:  Ένα  από  τα  κρίσιμα  μαθήματα  που  προκύπτουν  από
αυτές τις περικοπές, έχει να κάνει με τη διαφορά μεταξύ θρησκείας
και  του  να  είναι  κανείς  αληθινός  ακόλουθος  του  Χριστού.  Πώς
βλέπουμε  εκεί  τη  διαφορά;  Πώς  αντιμετωπίζουμε  εμείς,
προσωπικά,  τον  ίδιο  κίνδυνο  με  αυτούς  τους  ανθρώπους  που
παρουσιάζονται εδώ και ο οποίος κίνδυνος είναι να πιστέψουμε ότι
οι θρησκευτικές μας τελετουργίες δείχνουν, με κάποιο τρόπο, πως
ακολουθούμε πραγματικά τον Κύριο όπως μας το ζητά Εκείνος;

Τετάρτη 10 Μαρτίου

ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
Ησαΐας 58/νη’1-12

Δέκα  ημέρες  αφότου  έχουν  ηχήσει  οι  σάλπιγγες  και  έχουν
υπενθυμίσει  στο  λαό  του  Θεού  πως  ο  Κύριος  ανακηρύσσεται
Βασιλιάς  τους  και  ανήμερα  της  Ημέρα  του  Εξιλασμού,  όταν  η
ταπείνωση τους επιβεβαιώνει την αφοσίωση τους σε Εκείνον ως
Βασιλιά,  ο προφήτης υψώνει τη φωνή του σαν σάλπιγγα για να
ανακοινώσει ότι επαναστατούν εναντίον Του, Ησ. 58/νη’1.
Διαβάστε το Ησ. 58/νη’6-12. Τι θεωρεί ο Θεός ως αληθινές πράξεις
αυταπάρνησης; Είναι δυσκολότερο, να παραλείψεις λίγα γεύματα ή
να  χρησιμοποιήσεις  το  χρόνο  και  τα  χρήματα  σου  για  να
προσφέρεις  τροφή  στους  άστεγους  στην  πόλη  σου;  Ποια  αρχή
υπάρχει σε αυτές τις πράξεις; Πώς αυτές συνθέτουν την αληθινή
θρησκεία;
……………………………..………………………………………………
Ο  καθένας  μπορεί  να  είναι  θρησκευόμενος.  Όλοι  μπορούν  να
λάβουν μέρος στις θρησκευτικές τελετές, ακόμη και τις σωστές και
την κατάλληλη στιγμή με τον σωστό τρόπο. Ο Κύριος όμως δεν
ζητάει μόνο αυτό από εμάς. Δείτε τη ζωή του Ιησού. Όσο πιστός κι
αν  ήταν  στις  θρησκευτικές  απαιτήσεις  της  εποχής  Του,  οι
συγγραφείς των ευαγγελίων εστιάζουν περισσότερο στις πράξεις
ελέους,  στις  θεραπείες,  στην  κάλυψη  των  αναγκών,  και  στη
συγχώρηση  όσων  την  είχαν  ανάγκη  παρά  στην  πιστότητα  που
έδειχνε  στις  τελετές.  Ο  Κύριος  αναζητά  την  εκκλησία,  τους
ανθρώπους που θα κηρύξουν την αλήθεια στον κόσμο.  Τι  είναι
αυτό όμως που θα ελκύσει τους ανθρώπους στην αλήθεια, δηλαδή
στον Ιησού: η αυστηρή προσήλωση στους διατροφικούς κανόνες ή
η  προθυμία  να  βοηθηθούν  οι  πεινασμένοι;  Η  ανάπαυση  το
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Σάββατο  ή  η  προθυμία  να  αφιερώσουμε  χρόνο  βοηθώντας
εκείνους που έχουν ανάγκη;
Διαβάστε  Ματθ.  25/κε’40  και  Ιακ.  1/α’27.  Τι  μας  λένε  αυτά  τα
εδάφια;
……………………………..………………………………………………
ΣΚΕΨΗ: Δείτε τις ευλογίες του Ησ. 58/νη’, οι οποίες λέει ο Θεός ότι
θα  έρθουν  σε  εκείνους  που  προσπαθούν  να  προσφέρουν
υπηρεσία προς τους αδύναμους.  Τι  νομίζετε ότι  μας λέει  εδώ ο
Κύριος;  Αποτελούν αυτά,  υποσχέσεις  υπερφυσικής  παρέμβασης
στη ζωή μας, αν πράξουμε αυτά τα πράγματα; Ή μήπως μας λέει
για τις φυσικές ευλογίες που λαμβάνουμε δίνοντας από τον εαυτό
μας  στους  άλλους,  σε  αντίθεση  με  το  να  είμαστε  εγωιστές,
άπληστοι  και  απορροφημένοι  με  τον  εαυτό  μας;  Εξηγήστε  την
απάντησή σας.

Πέμπτη 11 Μαρτίου

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Ησαΐας 58/νη’13,14

Γιατί ο Ησαΐας αναφέρει το Σάββατο στο Ησ. 58/νη’13,14; Τι σχέση
έχει  αυτό  με  την  Ημέρα  του  Εξιλασμού  των  προηγούμενων
εδαφίων;
……………………………..………………………………………………
Η ετήσια Ημέρα του Εξιλασμού ήταν ημέρα Σαββάτου.  Αυτό το
ιδιαίτερο τελετουργικό Σάββατο έμοιαζε με το εβδομαδιαίο Σάββατο
ως προς το ότι απαγορεύονταν η εργασία οποιασδήποτε μορφής
(Λευτ. 23/κγ’27-32). Ως εκ τούτου, όπως αναγνωρίστηκε και από
τους πρώτους Αντβεντιστές της Έβδομης Ημέρας, ο κανόνας ότι η
περίοδος  της  Ημέρας  της  Εξιλέωσης  διαρκούσε  από  βράδυ  σε
βράδυ (Λευτ.  23/κγ’32)  μας  πληροφορεί  πως  το ίδιο  πρέπει  να
ισχύει και για το εβδομαδιαίο Σάββατο. Ομοίως, παρ’ ότι το κύριο
περιεχόμενο του Ησ.  58/νη’13,14 είναι  το  τελετουργικό Σάββατο
της  Ημέρας  της  Εξιλέωσης,  το  μήνυμα  του  ισχύει  και  για  το
εβδομαδιαίο Σάββατο.
Διαβάστε Ησ. 58/νη’13. Τι είδους ημέρα υποτίθεται ότι πρέπει να
είναι  το  Σάββατο;  Πώς μπορούμε  να  κάνουμε  την  εμπειρία  του
Σαββάτου  σαν  αυτή  που  απεικονίζεται  εδώ;  Επίσης,  όταν
σκέφτεστε το τι  αντιπροσωπεύει το Σάββατο, γιατί θα πρέπει να
είναι  αυτού  του  είδους  η  μέρα  που  περιγράφεται  σε  αυτά  τα
εδάφια;
……………………………..………………………………………………
Το  Ησ.  58/νη’  ασχολείται  με  τρία  κύρια  θέματα:  αυταπάρνηση,
κοινωνική καλοσύνη και το Σάββατο.
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Πώς σχετίζονται μεταξύ τους; Πρώτον, και τα τρία έχουν σχέση με
την  προσήλωση  στο  Θεό,  τις  προτεραιότητες  Του  καθώς  και
αναγνώριση της εξάρτησης μας από Εκείνον. Δεύτερον, κάνοντας
και  τα  τρία,  οι  άνθρωποι  επιζητούν  να  γίνουν  άγιοι,  όπως  και
Εκείνος  είναι  άγιος  (Λευιτ.  19/ιθ’2).  Ο οποίος  με  τη  μορφή  του
Χριστού,  ταπείνωσε  τον  εαυτό  Του  (Φιλ.  2/β’8),  επέδειξε  μία
καλοσύνη αυτοθυσίας (Ιωάν. 3/γ’16) και απείχε από την εργασία το
Σάββατο, στο τέλος της εβδομάδας της Δημιουργίας (Γεν. 2/β’2,3,
Έξ. 20/κ’11).
ΣΚΕΨΗ: Δείτε και τις άλλες σχέσεις μεταξύ της αυταπάρνησης, της
κοινωνικής  καλοσύνης  και  του  Σαββάτου.  Όπως  απεικονίζονται
στο Ησ. 58/νη’: Η ανάπαυση του Σαββάτου από τον εβδομαδιαίο
μόχθο  είναι  ωφέλιμη  για  τους  ανθρώπους  επειδή  τους
αναζωογονεί (Έξ. 23/κγ’12, Μαρκ. 2/β’27). Ο Ιησούς έδειξε ότι οι
καλές  πράξεις  είναι  κατάλληλες  για  το  Σάββατο  (Μαρκ.  3/γ’1-5,
Ιωάν. 5/ε’1-17) και ότι η πραγματική τήρηση του Σαββάτου φέρνει
χαρά  (Ησ.  58/νη’14),  όπως  και  η  βοήθεια  προς  τους  άλλους
(εδ.10,11). Τι πρέπει να αλλάξει στη δική σας ζωή για να βιώσετε
και εσείς αυτές τις ευλογίες;

Παρασκευή 12 Μαρτίου                                  Δύση Ηλίου: 18:29’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Κανείς δεν μπορεί να δείξει πραγματική φιλανθρωπία χωρίς την
αυτοθυσία.  Μόνο  με  μία  ζωή  απλότητας,  αυταπάρνησης  και
αυστηρής οικονομίας θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο που
ο Χριστός  μας  ανέθεσε  να  κάνουμε  σαν  αντιπρόσωποί  Του.  Η
υπερηφάνεια και η κοσμική φιλοδοξία πρέπει να εξοστρακισθούν
από  την  καρδιά  μας.  Σε  όλη  μας  την  εργασία  πρέπει  να
εφαρμόζεται η αρχή της ανιδιοτέλειας που παρουσίαζε η ζωή του
Χριστού.  Επάνω  στους  τοίχους,  στα  κάδρα,  στα  έπιπλα  των
σπιτιών μας πρέπει να διαβάζουμε τα λόγια: “Να εισάγης εις την
οικίαν  σου  τους  αστέγους  πτωχούς.”  Μέσα στις  ντουλάπες  των
ρούχων μας πρέπει να διακρίνουμε σαν να είναι γραμμένο με το
δάχτυλο του Θεού: “Όταν βλέπης τον γυμνόν να ενδύης αυτόν.”
Στην  τραπεζαρία  μας,  στο  κατάφορτο  με  φαγητά  τραπέζι  μας
πρέπει να βλέπουμε χαραγμένα: “Να διαμοιράζης τον άρτον σου
εις τον πεινόντα.” Ησ. 58/νη’7.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ, σ.179.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1.  Δείτε την ερώτηση που έκανε ο Ησαΐας στους ανθρώπους της

εποχής του:  «Δια τί  εξοδεύετε  αργύρια ουχί  εις  άρτον;  και  τον
κόπον σας ουχί εις χορτασμόν;» Ησ. 55/νε’2. Αναρωτηθείτε με
ποιους τρόπους κάνουμε, το ίδιο πράγμα, κοπιάζουμε δηλαδή για
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κάτι που δεν ικανοποιεί; Γιατί είναι τόσο εύκολο να πέσει κανείς
σε αυτή την παγίδα;

2. Αν η αυταπάρνηση, η κοινωνική καλοσύνη και το Σάββατο ήταν
σημαντικά για την Ημέρα του Εξιλασμού στην εποχή του Ησαΐα,
είναι το ίδιο σημαντικά για την Ημέρα του Εξιλασμού στο τέλος
(Δαν. 8/η’14) κατά την οποία η επετειακή σάλπιγγα του Θεού θα
σημάνει  την  τελική  ελευθερία  με  τη  Δεύτερη  Παρουσία  του
Χριστού; (Α’Κορ. 15/ιε’52) Εξηγήστε την απάντηση σας.

3. Τι  νομίζετε  ότι  εννοεί  ο  Ησαΐας  όταν  λέει  ότι  θα  πρέπει  να
απέχουμε από την ικανοποίηση του εαυτού μας το Σάββατο και
συγχρόνως  να  το  αποκαλούμε  «τρυφήν»  (ευχαρίστηση),  Ησ.
58/νη’ 13; Πώς μπορούμε να κάνουμε και τα δύο; Έχετε υπόψη
σας όλο το κεφ. 58/νη’.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στα  κεφάλαια  55/νε’  και  58/νη’  ο  προφήτης
απευθύνεται  στους  συνανθρώπους  του  και  τους  καλεί  να
εγκαταλείψουν τις σκέψεις και τις οδούς τους και να επιστρέψουν
στο Θεό, το ιδανικό του οποίου για την ευτυχία τους είναι πολύ
υψηλότερο  από  το  δικό  τους.  Δίνει  χάρη/άφεση  με  έλεος  και
επιμένει αυτοί που έλαβαν χάρη ότι οφείλουν να είναι ελεήμονες
και σε αρμονία με το πνεύμα της Ημέρας της Εξιλέωσης και του
Σαββάτου, γιατί το δώρο της συγχώρεσης του Θεού μεταμορφώνει
την καρδιά, αν λαμβάνεται αληθινά.
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13 Μαρτίου – 19 Μαρτίου                               Σάββατο απόγευμα

12.  ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και τα έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου,
και οι βασιλείς εις την λάμψιν της ανατολής σου.» Ησαΐας 60/ξ’ 3.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 59/νθ’, 15-
21, 60/ξ’ 1,2, 61/ξα’, 61/ξα’ 2. 

«Πρέπει  να  μαθητεύσουμε  στο  σχολείο  του  Χριστού.  Μόνο  η
δικαιοσύνη Του μπορεί να μας αξιώσει να λάβουμε τις ευλογίες της
χάρης της διαθήκης. Καιρό επιθυμούσαμε και προσπαθούσαμε να
λάβουμε αυτές τις ευλογίες, αλλά δεν τις λάβαμε επειδή νομίζαμε
πως πρέπει να κάνουμε κάτι  για να τις αξίζουμε.  Δεν κοιτάξαμε
πέρα από μας, έχοντας την πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός
Σωτήρας. Δεν πρέπει να πιστεύουμε πως η δική μας χάρη και οι
αρετές θα μας σώσουν, γιατί η χάρη του Χριστού είναι η μοναδική
μας  ελπίδα  για  σωτηρία.  Μέσω  του  προφήτη  Του,  ο  Κύριος
υπόσχεται, ‘‘Ας εγκαταλίπη ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος
τας βουλάς αυτού· και ας επιστρέψη προς τον Κύριον, και θέλει
ελεήσει  αυτόν·  και  προς  τον  Θεόν  ημών,  διότι  αυτός  θέλει
συγχωρήσει  αφθόνως’’  (Ησ.  55/νε’  7).  Πρέπει  να  δεχτούμε  την
υπόσχεση και  να μην μπερδεύουμε τα αισθήματα με την πίστη.
Όταν εμπιστευόμαστε  πλήρως τον Θεό,  όταν στηριζόμαστε  στις
αρετές του Ιησού, στον Σωτήρα που συγχωρεί τις αμαρτίες, τότε θα
λάβουμε όλη τη βοήθεια που επιθυμούμε.» Ε. Χουάιτ,  Faith and Works, σ.
36.

Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε περισσότερα γι’ αυτήν τη σπουδαία
αλήθεια, όπως φανερώνεται στα γραπτά του προφήτη Ησαΐα.
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Κυριακή 14 Μαρτίου

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Ησαΐας 59/νθ’

Στο  Ησ.  58/νη’3,  οι  άνθρωποι  ρώτησαν  το  Θεό:  «Δια  τί
ενηστεύσαμεν, λέγουσι, και δεν είδες; εταλαιπωρήσαμεν την ψυχήν
ημών, και δεν εγνώρισας;»
Αντίθετα,  στο Ησ. 59/νθ’1,  υπονοείται  ένα άλλο ερώτημα: «Γιατί
ζητάμε  το  χέρι  του  Κυρίου  να  μας  σώσει,  αλλά  Εκείνος  δεν  το
κάνει;  Γιατί  κράζουμε  προς Εκείνον  και  Εκείνος  δεν  ακούει;»  Ο
Ησαΐας απαντά πως ο Θεός μπορεί και να ακούσει και να σώσει
(εδ.1). Το ότι δεν κάνει κανένα από τα δύο, είναι ένα εντελώς άλλο
θέμα.
Διαβάστε Ησ. 59/νθ’2. Ποιο μήνυμα δίνεται εδώ, το οποίο απαντά
στο ερώτημα του εδαφίου 1;
……………………………..………………………………………………
Ο Θεός επιλέγει να «αγνοεί» το λαό Του, όχι επειδή αυτή είναι η
επιθυμία  Του,  αλλά  επειδή  «αι  ανομίαι  σας  έβαλον  χωρίσματα
μεταξύ  υμών  και  του  Θεού  υμών»  (εδ.2).  Ιδού  μια  από  τις
σαφέστερες δηλώσεις στην Αγία Γραφή σχετικά με το αποτέλεσμα
της  αμαρτίας  πάνω  στη  σχέση  Θεού  με  τους  ανθρώπους.  Στο
υπόλοιπο κεφ. 59/νθ’  ο Ησαΐας αναλύει  αυτό το θέμα, το οποίο
συναντάται σε όλη την ανθρώπινη ιστορία: Η αμαρτία μπορεί να
καταστρέψει τη σχέση μας με τον Κύριο και να μας οδηγήσει, έτσι,
στην αιώνια καταστροφή – όχι επειδή η αμαρτία απομακρύνει το
Θεό από κοντά μας, αλλά επειδή απομακρύνει εμάς από το Θεό.
Διαβάστε Γέν. 3/γ’8. Πώς το παράδειγμα αυτό,  αποκαλύπτει  την
αρχή που εκφράζεται στην παραπάνω παράγραφο;
……………………………..………………………………………………
Η αμαρτία είναι κυρίως μια απόρριψη του Θεού, μια απομάκρυνση
από  Εκείνον.  Η  πράξη  της  αμαρτίας  στην  πραγματικότητα
υποθάλπεται επειδή δεν είναι μόνο μια απομάκρυνση από το Θεό,
αλλά  το  αποτέλεσμα  της  πράξης  κάνει  τον  αμαρτωλό  να
απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τον Κύριο. Η αμαρτία, μας
χωρίζει  από το Θεό,  όχι  επειδή  ο  Θεός  δεν θα προσέγγιζε  τον
αμαρτωλό, αλλά επειδή η αμαρτία, μας κάνει να απορρίπτουμε τη
Θεϊκή Του προσέγγιση προς εμάς. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό
να μην ανεχόμαστε καμία αμαρτία στη ζωή μας.
ΣΚΕΨΗ:  Με  ποιους  τρόπους  έχετε  βιώσει  το  φαινόμενο  της
απομάκρυνσης από το Θεό, που προκαλεί η αμαρτία; Ποια είναι,
από τη δική σας εμπειρία, η μόνη λύση αυτού του προβλήματος;
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Δευτέρα 15 Μαρτίου

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΜΕΝΟΣ;
Το κεφ. 59/νθ’ του Ησαΐα, παρουσιάζει μια ανησυχητική εικόνα του
προβλήματος της αμαρτίας. Ευτυχώς, η Αγία Γραφή παρουσιάζει
επίσης την ελπίδα της λύτρωσης. Το πρώτο ερώτημα είναι «Πόσοι
από μας έχουν αμαρτήσει;» Η Αγία Γραφή είναι κατηγορηματική:
Όλοι μας. Ως εκ τούτου, η σωτηρία δεν μπορεί να βασιστεί στην
έλλειψη  της  αμαρτίας.  Πρέπει  να  βασιστεί  στη  συγχώρεση (Ιερ.
31/λα’34).  Ο  Παύλος  συμφωνεί.  Όλοι  έχουμε  αμαρτήσει  (Ρωμ.
3/γ’9-20,  23)  και  έτσι  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  διάκριση  (Ρωμ.
3/γ’22). Εκείνοι που δικαιώνονται μπορούν να κριθούν ως δίκαιοι,
μόνο επειδή λαμβάνουν εκ πίστεως το δώρο της δικαιοσύνης του
Θεού μέσω της θυσίας του Χριστού.
Διαβάστε Ρωμ. 3/γ’21-24. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για το πώς
σωζόμαστε;  Ποια  ελπίδα  θα  πρέπει  να  μας  δώσουν  κατά  την
κρίση;
……………………………..………………………………………………
Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι το ερώτημα κατά την κρίση
είναι: Ποιος έχει αμαρτήσει; Αυτό, όμως, το ερώτημα δεν χρειάζεται
να τεθεί,  γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει.  Αντίθετα, το ερώτημα είναι:
Ποιος είναι  συγχωρημένος;  Ο Θεός είναι  δίκαιος,  όταν δικαιώνει
«τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν» (Ρωμ. 3/γ’26). Ο αποφασιστικός
παράγοντας κατά την κρίση είναι: ποιος έχει λάβει και συνεχίζει να
λαμβάνει  συγχώρεση,  έχοντας  πίστη  στον  Ιησού;  Τώρα,  το  ότι
σωζόμαστε βάσει έργων αληθεύει, όχι όμως με την έννοια ότι τα
έργα, μας σώζουν. Αν ίσχυε αυτό, τότε η πίστη ακυρώνεται (Ρωμ.
4/δ’14).  Αντίθετα,  τα  έργα  μας  αποκαλύπτουν  αν  έχουμε  σωθεί
αληθινά (Ιακ. 2/β’18).
Γιατί δεν μπορούν να μας σώσουν τα έργα μας, είτε τώρα είτε κατά
την κρίση; Δείτε Ρωμ. 3/γ’20,23.
……………………………..………………………………………………
Είναι αργά για να λυτρώσουν κάποιον τα καλά έργα ή η υπακοή
στο νόμο. Ο σκοπός του νόμου σε έναν αμαρτωλό κόσμο δεν είναι
να  σώσει,  αλλά  να  δείξει  την  αμαρτία.  Αντιθέτως,  «η  πίστη  δι’
αγάπης ενεργουμένη» (Γαλ. 5/ε’6), η αγάπη που ρέει στην καρδιά
από  το  Άγιο  Πνεύμα  του  Θεού  (Ρωμ.  5/ε’5),  δείχνει  ότι  ένα
πρόσωπο  έχει  ζωντανή  πίστη  στον  Ιησού  (συγκρίνετε  με  Ιακ.
2/β’26).
Τα  έργα  είναι  μια  εξωτερικευμένη  έκφραση,  μία  ανθρώπινη
εκδήλωση μιας σώζουσας πίστης.  Έτσι,  μια αληθινή Χριστιανική
εμπειρία είναι  αυτή όπου η πίστη εκφράζεται  με μια καθημερινή
αφοσίωση στον Κύριο, η οποία αποκαλύπτεται με την υπακοή στο
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νόμο. Κατά την κρίση, ο Θεός χρησιμοποιεί τα έργα ως απόδειξη
για τα πλάσματά Του,  τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν τις
σκέψεις  πίστης όπως Εκείνος.  Για  το μετανοημένο όμως άτομο,
μόνο  τα  έργα  που  έπονται  της  μετάνοιας,  όταν  η  ζωή
ενδυναμώνεται από το Χριστό και  το Άγιο Πνεύμα, έχουν σχέση
κατά την κρίση. Η προηγούμενη ζωή αμαρτίας, έχει ήδη πλυθεί με
το αίμα του Αμνού (δείτε Ρωμ. 6/ς’).

Τρίτη 16 Μαρτίου

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ
Για ποιο πράγμα μιλάει ο Ησαΐας στο 60/ξ’1,2; Ποια αρχή βλέπετε
να υπάρχει εκεί, η οποία παρουσιάζεται σε όλη την Αγία Γραφή; Τι
ελπίδα προσφέρει;
……………………………..………………………………………………
Σε αυτά τα δύο εδάφια, μας δίνεται μια εικόνα της απελευθέρωσης
του λαού του Θεού, μετά την εξορία, η οποία εκφράζεται με την
εικόνα του Θεού να δημιουργεί φως από το σκοτάδι και να δείχνει
προς μια υπέρτατη εκπλήρωση με τη σωτηρία μέσω του Χριστού.
Στο εδάφιο 3, στο φως ποίου έρχονται έθνη και βασιλείς; 
……………………………..………………………………………………
Στα Εβραϊκά,  αυτό το άτομο παρουσιάζεται  ως γένους  θηλυκού
(δείτε  επίσης  τα  εδ.  1,2).  Πρέπει  να  είναι  η  «Σιών»,
προσωποποιημένη ως γυναίκα, η οποία (Σιών) αναφέρεται κοντά
στο  τέλος  του  προηγούμενου  κεφαλαίου  (Ησ.  59/νθ’20).  Οι
άνθρωποι λοιπόν της γης, οι οποίοι είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι,
θα έρθουν στη Σιών. Θα τους προσελκύσει το φως της δόξας του
Θεού, το οποίο έχει ανατείλει πάνω από αυτήν (Ησ. 60/ξ’2). 
«Η  Σιών  καλείται  στο  δικό  της  φως  και  στη  συνέχεια  να
παρατηρήσει και να επιδράσει στα έθνη που συγκεντρώνονται στο
ίδιο φως.»  J.  Alec Mortyer,  The Prophecy of  Isaiah:  An Introduction and Commentary,

σ.494. Παρατηρήστε ότι, αν και η Σιών είναι η Ιερουσαλήμ, η έμφαση
βρίσκεται πιο πολύ στους ανθρώπους παρά στην τοποθεσία της
πόλης.  Το  υπόλοιπο  κεφ.  60/ξ’  αναπτύσσει  το  θέμα  που
παρουσιάζεται  στα  εδάφια  1-3:  Οι  άνθρωποι  του  κόσμου
προσελκύονται στην Ιερουσαλήμ, η οποία είναι  ευλογημένη από
την ένδοξη παρουσία του Θεού.
Πώς συγκρίνεται αυτή η προφητεία με την υπόσχεση διαθήκης του
Θεού προς τον Αβραάμ; Γέν. 12/ιβ’2,3. Δεν λένε το ίδιο πράγμα; 
……………………………..………………………………………………
Ο Θεός είχε έναν παγκόσμιο σκοπό όταν επέλεξε τον Αβραάμ και
τους απογόνους του: Μέσω του Αβραάμ, όλες οι οικογένειες της
γης  θα  ευλογούνταν  (Γέν.  12/ιβ’3,  18/ιη’18,  22/κβ’18).  Έτσι,  η
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διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ είχε σκοπό τελικά να αποτελέσει
μια διαθήκη με όλη την ανθρωπότητα, μέσω του Αβραάμ. Αυτός
και οι απόγονοι του θα ήταν ο δίαυλος αποκάλυψης του Θεού στον
κόσμο.  Ο Ησαΐας προσπαθούσε να επαναφέρει  το λαό του στο
αρχαίο,  παγκόσμιο   πεπρωμένο  του.  Ως  αντιπρόσωποι  του
αληθινού Θεού, ήταν υπεύθυνοι όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά
και για τον κόσμο. Θα έπρεπε να καλωσορίζουν τους ξένους που
αναζητούν το Θεό (συγκρίνετε με Ησ. 56/νς’3-8) γιατί ο ναός Του
«θέλει ονομάζεσθαι Οίκος προσευχής διά πάντας του λαούς» (Ησ.
56/νς’ 7).
ΣΚΕΨΗ: Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  πώς  κατανοείτε  το  ρόλο  της
Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, τον δικό σας
ρόλο σε αυτή την εκκλησία;

Τετάρτη 17 Μαρτίου

«ΤΟ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
Ησαΐας 61/ξα’ 2

Ποιος μιλά στο Ησ. 61/ξα’1;
……………………………..………………………………………………
Σε  αυτό  το  χρισμένο  πρόσωπο  βρίσκεται  το  Άγιο  Πνεύμα  του
Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένας μεσσίας ή ο Μεσσίας.
«…δια  να  ευαγγελίζωμαι  εις  τους  πτωχούς,  …δια  να  ιατρεύσω
τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους
αιχμαλώτους και  άνοιξιν  δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους» (εδ.1).
Ποιον σας θυμίζει αυτό; Συγκρίνετε με το Ησ. 42/μβ’1-7, όπου ο
Δούλος του Θεού περιγράφεται με παρόμοιους όρους.
Στο  Ησ.  61/ξα’2  μιλά  για  το  «ενιαυτόν  (έτος)  ευπρόσδεκτον
Κυρίου». Ο Μεσσίας, που χρίζεται ως Βασιλιάς από το γένος Δαβίδ
και Απελευθερωτής, διακηρύσσει ένα ιδιαίτερο έτος Θεϊκής εύνοιας
τη στιγμή που διακηρύσσει την ελευθερία. Συγκρίνετε με το Λευιτ.
25/κε’10, όπου ο Θεός λέει στους Ισραηλίτες να διακηρύξουν την
ελευθερία  κατά  το  άγιο  πεντηκοστό  έτος:  «Ούτος  θέλει  είσθαι
ενιαυτός αφέσεως εις εσάς και  θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το
κτήμα αυτού,  και  θέλετε  επιστρέψει  έκαστος  εις  την  οικογένειαν
αυτού.»  Αυτό  σημαίνει  ότι  άτομα  που  είχαν  αναγκαστεί  να
πουλήσουν τη γη των προγόνων τους ή να γίνουν σκλάβοι για να
επιζήσουν σε δύσκολους καιρούς (εδ. 25-55), θα αξίωναν πάλι τη
γη και την ελευθερία τους. 
Ενώ  το  «το  ευπρόσδεκτο  έτος  του  Κυρίου»  στο  Ησ.  61/ξα’2
αποτελεί ένα είδος επετειακού έτους, δεν είναι απλώς μια τήρηση
του κεφ. 25/κε’ του Λευιτικόν.
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Το  έτος  αυτό  ανακοινώνεται  από  το  Μεσσία,  το  Βασιλιά,  όταν
αποκαλύπτει τον εαυτό Του μέσω μιας διακονίας απελευθέρωσης
και αποκατάστασης.  Αυτό είναι  παρόμοιο  με κάποιους αρχαίους
βασιλείς της Μεσοποταμίας, οι οποίοι προωθούσαν την κοινωνική
καλοσύνη,  διακηρύσσοντας την απαλλαγή από τα χρέη κατά τα
πρώτα έτη της βασιλείας τους. Η διακονία του Μεσσία φτάνει πολύ
πιο μακριά από τα όρια του νόμου του κεφ. κε’ του Λευιτικού. Όχι
μόνο κηρύττει «ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους», αλλά θεραπεύει
τους  θλιμμένους,  παρηγορεί  τους  πενθούντες  και  επιφέρει  την
αποκατάστασή  τους  (Ησ.  61/ξα’1-11).  Επίσης,  μαζί  με  το
«ευπρόσδεκτο  έτος  του  Κυρίου»,  διακηρύσσει  την  «ημέραν
εκδικήσεως του Θεού ημών» (εδ.2).
ΣΚΕΨΗ: Πότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ησαΐα; Λουκά δ’16-
21.  Πώς  το  κατόρθωσε  αυτό  η  διακονία  του  Ιησού;  Επίσης,
αναρωτηθείτε: Εμείς, βεβαίως, δεν είμαστε ο Ιησούς. Πρέπει όμως,
να Τον αντιπροσωπεύουμε στον κόσμο. Ποια πράγματα κάνει ο
Μεσσίας,  όπως  εκφράζονται  στον  Ησ.  61/ξα’  1-3,  τα  οποία  θα
έπρεπε  και  εμείς  με  τις  περιορισμένες  δυνατότητές  μας,  να
κάνουμε; Ποιοι είναι κάποιοι από τους πρακτικούς τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα;

Πέμπτη 18 Μαρτίου

«ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
Ησαΐας 61/ξα’2

Μέσα σε όλα τα καλά νέα, γιατί ο Μεσσίας, όπως απεικονίζεται στο
κεφ.  61/ξα’  διακηρύσσει  την  εκδίκηση  του  Θεού;  Πότε
εκπληρώνεται αυτή η προφητεία; 
……………………………..………………………………………………
Όταν ήταν στη Ναζαρέτ, ο Ιησούς, ο Μεσσίας, διάβασε το κεφ. ξα’
του Ησαΐα μέχρι το σημείο «δια να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον
του  Κυρίου»  (εδ.2,  Λουκ.  4/δ’19).  Μετά  σταμάτησε  και  είπε:
«σήμερον  επληρώθη  η  γραφή  αύτη  εις  τα  ώτα  υμών»  (Λουκά
4/δ’21). Έτσι, σκοπίμως απέφυγε να διαβάσει τις επόμενες λέξεις
του  ίδιου  εδαφίου:  «ημέραν  εκδικήσεως  του  Θεού  υμών»  (Ησ.
61/ξα’2). Ενώ η διακονία των καλών νέων, της ελευθερίας και της
παρηγοριάς  άρχιζε  να  απελευθερώνει  τους  αιχμαλώτους  της
τυραννίας του Σατανά, η ώρα της ημέρας της εκδίκησης δεν είχε
έρθει ακόμη. Στο 24/κδ’ κεφάλαιο του κατά Ματθαίου ευαγγελίου
(συγκρίνετε με Μάρκ. 13/ιγ’, Λουκά 21/κα’) προείπε στους μαθητές
Του ότι οι Θεϊκές κρίσεις θα έρχοταν στο μέλλον.
Πράγματι, στο κεφ. 61/ξα’ του Ησαΐα, η ημέρα της εκδίκησης του
Θεού είναι  «η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και  επιφανής» (Ιωήλ
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2/β’31, Μαλ. 4/δ’5), που θα εκπληρωθεί όταν επιστρέψει ο Χριστός
για να απελευθερώσει τον πλανήτη γη από την αδικία, νικώντας
τους  εχθρούς  Του  και  ελευθερώνοντας  το  καταπιεσμένο  πιστό
υπόλοιπο  του  λαού  Του  (Αποκ.  19/ιθ’  συγκρίνετε  με  Δευτ.
20/κ’44,45).  Έτσι,  αν  και  ο  Χριστός  ανήγγειλε  την  αρχή  του
«ενιαυτού ευπρόσδεκτου του Κυρίου», η αποκορύφωσή του είναι
κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
Πώς εναρμονίζεται η ιδέα ενός στοργικού Θεού με αυτή ενός Θεού
που  υπόσχεται  εκδίκηση;  Είναι  συμβατές  αυτές  οι  ιδέες;  Ή
κατανοείτε την εκδίκηση ως μια εκδήλωση αυτής της αγάπης; Αν
ναι, πώς; Εξηγήστε την απάντησή σας.
……………………………..………………………………………………
Αν και  ο  Ιησούς,  μας έχει  πει  να γυρνάμε  το  πρόσωπο (Ματθ.
ε’39),  σε  άλλες  περιπτώσεις  ήταν πολύ σαφής ότι  θα αποδοθεί
δικαιοσύνη και τιμωρία (Ματθ. 8/η’12). Αν και ο Παύλος, μας λέει
να  μην  «αποδίδουμε…  κακόν  αντί  κακού»  (Α’Θεσ.  1/α’8)  είπε
επίσης ότι όταν αποκαλυφθεί ο Κύριος από τον ουρανό θα «κάμνει
εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν» εν πυρί φλογός.
Η διαφορά, βέβαια, είναι ότι μόνο ο Κύριος με την άπειρη σοφία και
το  έλεός  Του  μπορεί  να  επιφέρει  δικαιοσύνη  και  εκδίκηση  με
εντελώς δίκαιο τρόπο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη και η ανθρώπινη
εκδίκηση  έχουν  όλα  τα  ελαττώματα  και  τις  αδυναμίες  της
αμαρτωλής ανθρωπότητας. Η δικαιοσύνη του Θεού, βέβαια, δεν θα
έχει κανέναν από αυτούς τους περιορισμούς.
ΣΚΕΨΗ: Σε  ποια  από  τις  ακόλουθες  περιπτώσεις  θα  θέλατε
περισσότερο να δείτε την εκδίκηση να πέφτει σε κάποιον που κάνει
κακό; 1) Σε κάποιον που πληγώνει κάποιον που δεν αγαπάτε ή 2)
Σε κάποιον που πληγώνει κάποιον που αγαπάτε; Πώς μας βοηθά
αυτό να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ της αγάπης του
Θεού για μας και των προειδοποιήσεων για εκδίκηση; 

Παρασκευή 19 Μαρτίου                       Δύση Ηλίου: 18:35’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Διαβάστε Π.Π. σ. 357-360 και Ζ.Χ. σ. 203-211.
«Ο Ιησούς έστεκε μπροστά στο λαό σαν ζωντανός ερμηνευτής των
προφητειών που αφορούσαν Αυτόν τον ίδιο. Εξηγώντας τα λόγια
που  είχε  διαβάσει,  μίλησε  για  το  Μεσσία  σαν  ευεργέτη  των
καταπιεζομένων,  σαν  ελευθερωτή  των  αιχμαλώτων,  θεραπευτή
των θλιβομένων, σαν αποκαταστάτη της όρασης των τυφλών και
αποκαλυπτή του φωτός της αλήθειας στον κόσμο. Ο επιβλητικός
Του τρόπος και η θαυμάσια σημασία των λόγων Του συγκίνησαν
τους ακροατές με μία δύναμη που ποτέ άλλοτε δεν είχαν νιώσει. Το
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ρεύμα  της  θείας  επιρροής  κατέρριπτε  κάθε  εμπόδιο.  Όπως  ο
Μωυσής, πρόσβλεπαν και αυτοί στον Αόρατο. Καθώς οι καρδιές
τους είχαν συγκινηθεί από το Άγιο Πνεύμα, απαντούσαν με θερμά
αμήν και με δοξολογίες στον Κύριο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 204.

«Η  ημέρα  της  εκδίκησης  του  Θεού  έρχεται  –  η  ημέρα  της
δριμύτητας της οργής Του. Ποιος θα συμμορφωθεί την ημέρα του
ερχομού  Του;  Οι  άνθρωποι  έχουν  σκληρύνει  τις  καρδιές  τους
απέναντι στο Άγιο Πνεύμα του Θεού, αλλά τα βέλη της οργής Του
θα εισχωρήσουν εκεί όπου δεν μπόρεσαν να εισχωρήσουν τα βέλη
της πίστης. Ο Θεός δεν θα κάνει συμφωνία με τον αμαρτωλό. Ο
ψευδής  ποιμένας  θα  προστατεύσει  εκείνη  την  ημέρα  τον
παραβάτη; Μπορεί να δικαιολογηθεί  εκείνος που ακολούθησε τα
πλήθη στο μονοπάτι της ανυπακοής; Η δημοτικότητα ή οι αριθμοί
θα  καταστήσουν  κάποιον  αθώο;  Αυτά  είναι  ερωτήματα  που  οι
απρόσεκτοι και οι αδιάφοροι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους.» Ε.
Χουάιτ, Faith and Works, σελ. 33.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Ένας ποιμένας της εκκλησίας των Αντβεντιστών, δήλωσε πως

το  κύριο  πρόβλημα  στη  διακονία  είναι  το  αίσθημα  της
αποκλειστικότητας που έχουν τα μέλη και δεν θέλουν άλλους να
ενωθούν  μαζί  τους.  Πώς  είναι  δυνατόν  οι  «Χριστιανοί»  να
λαβαίνουν την αγάπη, την ελπίδα, τα καλά νέα της βασιλείας του
Χριστού σε όλον τον κόσμο έτσι ώστε και οι άλλοι να έχουν την
ευκαιρία να σωθούν πριν έρθει το τέλος (Ματθ. 24/κδ’ 14), όταν
δεν  θέλουν  να  δεχτούν  εκείνους  που  έρχονται  στην  εκκλησία
τους;

Περίληψη: Ο Θεός εξαγνίζει την άδικη κοινωνία απομακρύνοντας
τους αποστάτες και επαναφέροντας το υπόλοιπο που εγκατέλειψε
τις αμαρτίες που τους χώριζαν από Αυτόν. Λόγω των ευλογιών της
παρουσίας του Θεού, άνθρωποι από άλλα έθνη έλκονται στον Θεό
και στο λαό Του ώστε και εκείνοι να δεχτούν τη χάρη του Θεού και
να ελευθερωθούν μέσω του Μεσσία. 
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20 Μαρτίου – 26 Μαρτίου                               Σάββατο απόγευμα

13.  Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ

ΕΔΆΦΙΟ  ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή,  ιδού,  νέους  ουρανούς  κτίζω,  και
νέαν γήν· και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσιν
ελθεί εις τον νουν.» Ησαΐας 65/ξε’ 17.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 65/ξε’ 17-25,
66/ξς’ 1-19, 19-21, 21, 22-24.

Μία μέρα ένα δωδεκάχρονο αγόρι,  που μόλις  είχε  διαβάσει  ένα
βιβλίο αστρονομίας, δεν ήθελε να πάει σχολείο. Η μητέρα του, τον
πήγε στον οικογενειακό γιατρό ο οποίος  τον ρώτησε,  «Μπίλι,  τι
συμβαίνει;  Γιατί  σταμάτησες το διάβασμα και  δεν θέλεις  να πας
σχολείο;»
«Επειδή,» απάντησε,  «διάβασα σε ένα βιβλίο αστρονομίας ότι ο
ήλιος θα κάψει μια μέρα τη γη και η ζωή θα παύσει. Δεν βλέπω
λοιπόν κανένα λόγο να κάνω κάτι εφόσον μία μέρα τα πάντα θα
καταστραφούν.»
Η μητέρα του τότε άρχισε να φωνάζει υστερικά, «Αυτό δεν είναι
δική σου υπόθεση, δεν είναι δική σου δουλειά!»
Ο  γιατρός  τότε  είπε  χαμογελώντας  στο  αγόρι,  «Μπίλι,  δεν
χρειάζεται  να ανησυχείς,  γιατί  όταν αυτό συμβεί  θα είμαστε  ήδη
όλοι νεκροί.» 
Φυσικά, αυτό είναι και το σημείο του προβλήματος: Στο τέλος, όλοι
θα  πεθάνουμε,  ούτως  ή  άλλως.  Ευτυχώς  όμως  δεν  είναι
απαραίτητο  το  τέλος  να  είναι  ο  θάνατος.  Απεναντίας,  μας
προσφέρεται ζωή, αιώνια ζωή σε έναν νέο κόσμο.
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Κυριακή 21 Μαρτίου

ΝΕΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΗ
Διαβάστε Ησ. 65/ξε’17-25. Τι είδους αποκατάσταση υπόσχεται εδώ
ο Κύριος;
……………………………..………………………………………………
Ο Θεός υπόσχεται  μια  νέα  δημιουργία,  ξεκινώντας  με  τα  λόγια:
«Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω, και νέαν γην και δεν θέλει
είσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσιν ελθεί εις τον νουν» Ησ.
65/ξε’17.  Σε  αυτή  την  αξιοσημείωτη  προφητεία,  ο  Κύριος
υπόσχεται  να  κτίσει  «την  Ιερουσαλήμ  αγαλλίαμα,  και  τον  λαόν
αυτής ευφροσύνην» εδ.18.  Ο Θεός θα τους απαντά πριν ακόμη
Τον καλέσουν, εδ.24.
Όσο όμορφη και αν είναι, γιατί δεν αποτελεί αυτό μια εικόνα της
τελικής μας αποκατάστασης, της τελικής μας ελπίδας;
……………………………..………………………………………………
Μέχρι στιγμής, έχουμε μία ήρεμη εικόνα μακροζωίας στη Γη της
Επαγγελίας.  Παρ’  ότι  όμως  οι  άνθρωποι  ζουν  περισσότερο,
εξακολουθούν να πεθαίνουν. Που είναι η ριζική μεταμόρφωση της
φύσης που περιμένουμε με τη δημιουργία των «νέων ουρανών»
και της «νέας γης»; Το επόμενο εδάφιο λέει: «ο λύκος και το αρνίον
θέλουσι  βόσκεσθαι  ομού και  ο  λέων θέλει  τρώγει  άχυρον ως ο
βους, άρτος δε του όφεως θέλει είσαι το χώμα εν όλω τω αγίω μου
όρει δεν θέλουσι κάμνει ζημίαν ουδέ φθοράν, λέγει Κύριος» εδ.25.
Για να γίνουν τα σαρκοφάγα ζώα, όπως τα λιοντάρια, φυτοφάγα,
απαιτείται  μια επαναδημιουργία για να αποκατασταθεί  ο κόσμος
στην ιδανική του κατάσταση, όπως ήταν πριν η αμαρτία φέρει στην
Εδέμ το θάνατο.
Αυτό  που  βλέπουμε  εδώ  στο  Ησ.  65/ξε’,  είναι  το  Θεό  να
παρουσιάζει τη δημιουργία «νέων ουρανών» και «νέας γης» ως μία
διαδικασία,  μία  σειρά  από  βήματα,  που  ξεκινά  με  την
επαναδημιουργία  της  Ιερουσαλήμ.  Συγκρίνετε  με  το  Ησ.  11/ια’,
όπου ο Μεσσίας θα έφερνε δικαιοσύνη (εδ.1-5). Τότε τελικά, θα
υπάρξει ειρήνη στο παγκόσμιο «άγιο όρος» του Θεού. Οι εικόνες
που χρησιμοποιούνται στο Ησ. 11/ια’ είναι παρόμοιες με αυτές του
κεφ. 65/ξε’: «Και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου… και ο
λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο βους» Ησ. 11/ια’6,7. Αν και το
«άγιο  όρος»  του  Κυρίου  θα  ξεκινούσε  με  το  Όρος  Σιών  στην
Ιερουσαλήμ, αυτό ήταν μόνο ένας προάγγελος, ένα σύμβολο αυτού
που ο Θεός υπόσχεται να κάνει, τελικά, σε ένα νέο κόσμο με το
λυτρωμένο λαό Του.
ΣΚΕΨΗ: Υποθέστε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αντί για 60, 70,
90  ή  100  χρόνια  να  ζούσαν  ένα  εκατομμύριο  χρόνια  ή
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περισσότερο.  Γιατί  και  πάλι,  το  θεμελιώδες  πρόβλημα  της
ανθρωπότητας  δεν  θα  λύνονταν;  Γιατί  η  μόνη  απάντηση  στις
βαθύτερες ανθρώπινες ανάγκες μας είναι η αιώνια ζωή;

Δευτέρα 22 Μαρτίου

ΘΕΪΚΟΣ «ΜΑΓΝΗΤΗΣ»
Διαβάστε Ησ. 66/ξς’1-19. Έχοντας υπόψη την εποχή που έγραψε ο
Ησαΐας, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που δίνει εδώ;
……………………………..………………………………………………
Μέσω του προφήτη, ο Θεός επαναλαμβάνει την έκκληση και την
προειδοποίηση που διαπερνά όλο το βιβλίο: ο Θεός θα σώσει και
θα αποκαταστήσει «τον πτωχόν, και συντετριμμένον το πνεύμα και
τρέμοντα τον λόγον μου.» εδ.2,5.  Όπως και  στο Ησ. 40/μ’1,  θα
τους  παρηγορήσει,  εδ.13.  Αλλά  θα  καταστρέψει  εκείνους  που
επαναστατούν  εναντίον  Του.  Ανάμεσα  σε  αυτούς
συμπεριλαμβάνονται οι υποκριτές της τελετουργίας, τις θυσίες των
οποίων απορρίπτει,  (Ησ. 66/ξς’3,4, συγκρίνετε με Ησ. 1/α’10-15)
καθώς και αυτοί που αποστρέφονται και απορρίπτουν του πιστούς
Του,  Ησ.  66/ξς’5.  Επίσης,  συμπεριλαμβάνονται  και  εκείνοι  που
ασκούν ειδωλολατρικά βδελύγματα,  εδ.17,  όπως εκείνα στο ναό
της Ιερουσαλήμ, Ιεζ. 8/η’7-12.
Δείτε  το  Ησ.  66/ξς’3.  Τι  αναφέρει  το  εδάφιο;  Ποιες  πνευματικές
αρχές αποκαλύπτονται εδώ; Πώς θα μπορούσε να εκφραστεί η ίδια
ιδέα, αλλά στο πλαίσιο του σύγχρονου Χριστιανισμού και λατρείας;
……………………………..………………………………………………
Πώς λειτουργεί ο Θεός ως μαγνήτης για να προσελκύσει τα έθνη
πάνω Του; Ησ. 66/ξς’18,19
……………………………..………………………………………………
Μετά  την  καταστροφή  των  εχθρών  Του  (εδ.14-17)  ο  Θεός
αποκαλύπτει τη δόξα Του και γίνεται «μαγνήτης» για να τραβήξει
ανθρώπους  στην  Ιερουσαλήμ (συγκρίνετε  με  Ησ.  2/β’2-4).  Τους
θέτει ένα «σημείο», το οποίο δεν καθορίζεται εδώ, αλλά προφανώς
εννοείται το σημείο που αναφέρθηκε τελευταία από τον Ησαΐα: ο
Θεός δίνει  στο λαό Του χαρά και γαλήνη και  αποκαθιστά τη γη
τους,  Ησ.  55/νε’  12,13.  Όταν  αποκαλύπτει  τη  δόξα  Του
αποκαθιστώντας το λαό Του μετά την καταστροφή, αυτό είναι το
σημείο της αποκατεστημένης Του εύνοιας, όπως ακριβώς έδωσε
στο Νώε το σημείο του ουράνιου τόξου μετά τον Κατακλυσμό, Γεν.
9/θ’13-17.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ησ. 66/ξς’5. Τι σημαίνει να τρέμει κανείς με το
λόγο Του; Γιατί θέλει ο Κύριος να τρέμουμε με το λόγο Του; Αν δεν
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τρέμετε,  τι  μπορεί  να  λέει  αυτό  σχετικά  με  την  κατάσταση  της
καρδιάς σας;
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Τρίτη 23 Μαρτίου

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Ησαΐας 66/ξς’19-21

Ποιο είναι το νόημα των σεσωσμένων που φέρνουν τους αδελφούς
από τα έθνη ως προσφορά στον Κύριο; Ησ. 66/ξς’19,20.
……………………………..………………………………………………
Ο Κύριος στέλνει τους επιζήσαντες της καταστροφής στα πέρατα
της γης, στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για Εκείνον, «και
θέλουσι κηρύξει την δόξαν μου μεταξύ των εθνών» (Ησ. 66/ξς’19).
Αυτή  είναι  μία  από  τις  πιο  ξεκάθαρες  δηλώσεις  της  Παλαιάς
Διαθήκης  για  το  ιεραποστολικό  έργο.  Με  άλλα  λόγια,  δεν  θα
ελκύονταν μόνο άνθρωποι στο Εβραϊκό έθνος, αλλά και  κάποιοι
Εβραίοι θα έπρεπε να πάνε στα άλλα έθνη να μιλήσουν για τον
αληθινό Θεό – κάτι το οποίο βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Αν και
βλέπουμε  κάποια  ιεραποστολική  δράση  μεταξύ  της  επιστροφής
από την εξορία και της εποχής του Χριστού (Ματθ. 23/κγ’ 15), οι
πρώτοι  Χριστιανοί  ήταν  αυτοί  που  βοήθησαν  το  ευαγγέλιο  να
διαδοθεί σε μεγάλη κλίμακα (Κολ. 1/α’ 23).
Όπως  οι  Ισραηλίτες  έφερναν  προσφορές  σιτηρών  στο  ναό  του
Κυρίου,  έτσι  και  οι  ιεραπόστολοι  θα  έφερναν  προσφορά  σε
Εκείνον.  Η  δική  τους,  όμως,  προσφορά  θα  είναι  «πάντας  τους
αδελφούς  σας  εκ  πάντων  των  εθνών»  Ησ.  66/ξς’20.  Όπως  οι
προσφορές σιτηρών, ήταν δώρα στο Θεό που δεν σφάζονταν, οι
«αδελφοί» που φέρνονται στον Κύριο, θα Του παρουσιάζονταν ως
«θυσία ζώσα» (συγκρίνετε με Ρωμ. 12/ιβ’1). Συγκρίνετε την κατά
πολύ προγενέστερη αφιέρωση Λευιτών ως «προσφορά παρά των
υιών Ισραήλ,  δια να υπηρετώσι την υπηρεσίαν του Κυρίου» Αρ.
8/η’11, σχετικά με την προσφορά ανθρώπων στον Κύριο. 
Ποια η σημασία της υπόσχεσης του Θεού να «λάβει εξ αυτών ιερείς
και Λευϊτας» Ησ. 66/ξς’21;
……………………………..………………………………………………
Το «εξ  αυτών» στο  εδ.21  αναφέρεται  στους  «αδελφούς  σας  εκ
πάντων  των  εθνών»  του  προηγούμενου  εδαφίου.  Είναι  εθνικοί,
μερικούς από τους οποίους θα επέλεγε ο Θεός ως ηγέτες λατρείας,
μεταξύ ιερέων και Λευιτών. Αυτή είναι μία επαναστατική αλλαγή. Ο
Θεός πριν, είχε εξουσιοδοτήσει μόνο απογόνους του Αβραάμ να
υπηρετούν ως ιερείς και μόνο μέλη της φυλής του Λευΐ για να τους
βοηθούν.  Οι  Εθνικοί  δεν  θα  μπορούσαν να  γίνουν  κυριολεκτικά
απόγονοι του Αβραάμ ή του Λευΐ, αλλά ο Θεός θα εξουσιοδοτούσε
μερικούς  να  υπηρετήσουν  με  αυτές  τις  ιδιότητες,  οι  οποίες
προηγουμένως  ήταν  απαγορευμένες  για  τους  περισσότερους
Ιουδαίους.
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’Πετρ. 2/β’9,10. Σε ποιον γράφει ο Πέτρος; Τι
αναφέρει; Ποιο μήνυμα έχει για τον καθένα από εμάς, ως μέλη ενός
«άγιου  έθνους»  σήμερα;  Είμαστε  σε  καλύτερη  θέση  από  τον
αρχικό λαό; Έξ. 19/ιθ’6

Τετάρτη 24 Μαρτίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΣΤΗΣ
Ησαΐας 66/ξς’21

Οι  Ισραηλίτες  ήταν  «βασίλειον  ιεράτευμα  και  έθνος  άγιον»  Έξ.
19/ιθ’6, με ιδιαίτερους ιερείς ως ηγέτες λατρείας. Στο μέλλον όμως,
κάποιοι εθνικοί θα γίνονταν ηγέτες λατρείας, Ησ. 66/ξς’21.
Πώς θα επηρέαζε αυτή η αλλαγή την ανανεωμένη κοινωνία πίστης;
Δείτε Ματθ. 28/κη’19, Πράξ. 26/κς’20, Γαλ. 3/γ’28, Κολ. 3/γ’11, Α’
Τιμ. 3/γ’16.
……………………………..………………………………………………
Στη «νέα τάξη του κόσμου» του  Θεού,  οι  Εθνικοί  όχι  μόνο θα
συμμετείχαν  στο  λαό  του  Θεού,  αλλά θα  ήταν  ισότιμοι  με  τους
Ιουδαίους σε μία συνδυασμένη κοινωνία πίστης, η οποία θα ήταν
ένα «βασιλικό ιερατείο.» Ως εκ τούτου, η διάκριση μεταξύ Ιουδαίων
και Εθνικών δεν θα υφίσταται λειτουργικά.
Πότε εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία; 
……………………………………………………………………………..
Ο Παύλος, ο ιεραπόστολος στους Εθνικούς, διακήρυξε: «Δεν είναι,
πλέον,  Ιουδαίος,  ουδέ  Έλλην…διότι  πάντες  σεις  είσθε  εις  εν
Χριστώ Ιησού. Εάν, δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του
Αβραάμ, και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι» Γαλ. 3/γ’28,29.
Το να γίνουν κληρονόμοι  της επαγγελίας και  ως εκ τούτου,  ένα
εξυψωμένο «βασιλικό ιερατείο», δεν ήταν εντολή για υπερηφάνεια
και  ελιτισμό,  αλλά  για  να  συμμετάσχουν  με  τους  Ιουδαίους  στη
διακήρυξη  των  «αρετών  εκείνου,  όστις  σας  εκάλεσεν  εκ  του
σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως» (Α’Πετρ. 2/β’9, συγκρίνετε
με Ησ. 66/ξς’19).
Η εξύψωση των Εθνικών δεν έδινε στους Ιουδαίους το δικαίωμα να
παραπονιούνται  ότι  ο  Θεός  ήταν  άδικος,  δίνοντας  τους  (στους
Εθνικούς)  την  ίδια  ανταμοιβή.  Ούτε  έδινε  στους  Εθνικούς  το
δικαίωμα  να  αντιμετωπίσουν  τους  Ιουδαίους  αδελφούς  τους  με
ασέβεια. Όπως οι εργάτες που προσλαμβάνονταν νωρίτερα κατά
τη διάρκεια της ημέρας δεν θα έπρεπε να περιφρονούν εκείνους
που είχαν προσληφθεί αργότερα (συγκρίνεται με Ματθ. 20/κ’1-16).
Στους Ιουδαίους «ενεπίστευθησαν τα λόγια του Θεού» Ρωμ. 3/γ’2,
πρώτα, ως δίαυλος του Θεού για αποκάλυψη. Ο Παύλος έγραψε
στoυς Εθνικούς: «αλλ’εάν τινές των κλάδων απεκόπησαν, συ δε
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αγριελαία  ούσα  ενεκεντρίσθης  μεταξύ  αυτών,  και  έγεινες
συγκοινωνός  της  ρίζης  και  της  παχύτητος  της  ελαίας,  μη
κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων» Ρωμ. 11/ια’17,18.
ΣΚΕΨΗ:  Γιατί,  υπό  το  πρίσμα  του  σταυρού  και  της  εντολής
ευαγγελισμού,  κάθε  είδος  πνευματικού,  εθνικού  ή  ακόμη  και
πολιτικού ελιτισμού, είναι τόσο βδελυρό στα μάτια του Θεού; Δείτε
καλά  τον  εαυτό  σας,  μήπως  υποθάλπετε  κάποια  αίσθηση
πνευματικής ή εθνικής ανωτερότητας; Αν ναι, μετανοήστε!

Πέμπτη 25 Μαρτίου

«ΟΥΤΩ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ»
Ησαΐας 66/ξς’22-24

Διαβάστε  Ησ.  66/ξς’22.  Τι  μας  λέει  το  εδάφιο;  Ποια  ελπίδα
μπορούμε να βρούμε εκεί;  
……………………………..………………………………………………
Μία  από  τις  πιο  υπέροχες  υποσχέσεις  του  βιβλίου  του  Ησαΐα,
βρίσκεται στο Ησ. 66/ξς’22. Διαβάστε το προσεχτικά. Το σπέρμα
μας και το όνομα μας θα παραμείνουν στους νέους ουρανούς και
τη νέα γη, για πάντα. Καμία πια απαλοιφή ή αποκοπή ή ξερίζωμα.
Έχουμε  εδώ μία  υπόσχεση  αιώνιας  ζωής  σε  έναν  ανανεωμένο
κόσμο, έναν κόσμο χωρίς αμαρτία, χωρίς θάνατο, χωρίς βάσανα,
μία νέα Γη και έναν νέο ουρανό. Την τελική και πλήρη εκπλήρωση
της  Χριστιανικής  πίστης  μας,  την  υλοποίηση  αυτού  που  είχε
επιτελέσει για μας ο Χριστός στο σταυρό.
Γιατί  μαζί  με  τα  Σάββατα  υπάρχουν  και  νέες  σελήνες  στην
απεικόνιση  των  νέων  ουρανών  και  της  νέας  Γης,  όπως
παρουσιάζονται στο Ησ. 66/ξς’23;
……………………………..………………………………………………
Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δει κανείς αυτό το δύσκολο
εδάφιο,  μία  προσέγγιση  είναι  η  εξής:  ο  Θεός  δημιούργησε  το
Σάββατο πριν υπάρξει το τελετουργικό σύστημα, Γέν. β’2,3. Έτσι,
αν και τα Σάββατα τιμούνταν από το τελετουργικό σύστημα, δεν
εξαρτώνται από αυτό. Γι’  αυτό, συνεχίζουν αδιαλείπτως καθ’ όλη
την  περίοδο  αποκατάστασης,  στη  Νέα  Γη.  Δεν  υπάρχει  καμία
ένδειξη στην Αγία Γραφή ως προς το ότι  τα νέα φεγγάρια ήταν
αναγνωρισμένες  ημέρες  λατρείας  εκτός  από  το  τελετουργικό
σύστημα.  Ίσως,  όμως,  να γίνουν μέρες λατρείας (όχι  όμως κατ’
ανάγκη και ημέρες ανάπαυσης όπως τα εβδομαδιαία Σάββατα) στη
Νέα Γη, πιθανώς σχετιζόμενες με τον μηνιαίο κύκλο του δέντρου
της ζωής, Αποκ. 22/κβ’2.
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Όποια  συγκεκριμένη  σημασία  και  αν  έχει  το  Ησ.  66/ξς’23,  το
κρίσιμο  σημείο  φαίνεται  να  είναι  ότι  ο  λαός  του  Θεού,  θα  Τον
λατρεύει σε όλη την αιωνιότητα.
Γιατί ο Ησαΐας τελειώνει με την αρνητική εικόνα των σεσωσμένων
ανθρώπων να  κοιτούν  τα  πτώματα των επαναστατών κατά  του
Θεού, εδ.24;
……………………………..………………………………………………
Σαν μία παραστατική προειδοποίηση προς τους ανθρώπους της
εποχής  του,  ο  Ησαΐας  ενσωματώνει  την  αντίθεση  μεταξύ  των
πιστών  επιζώντων  της  Βαβυλωνιακής  καταστροφής  και  των
επαναστατών,  οι  οποίοι  θα καταστρέφονταν.  Αυτό δεν είναι  ένα
αιώνιο βασανιστήριο: οι επαναστάτες είναι νεκροί, σκοτωμένοι από
«φωτιά»  μία  καταστροφή  που  δεν  σταμάτησε  έως  ότου
ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  για  να  μπορέσει  να  αρχίσει  η
επαναδημιουργία της Ιερουσαλήμ.
Η προειδοποίηση του Ησαΐα δείχνει προς μία ύστατη εκπλήρωση,
που έχει προλεχθεί από το βιβλίο της Αποκάλυψης: καταστροφή
των αμαρτωλών, του Σατανά και του θανάτου μέσα σε μία λίμνη
πυρός (Αποκ. 20/κ’),  μετά από την οποία θα υπάρξει  «ουρανός
νέος και γη νέα», μία άγια «νέα Ιερουσαλήμ» χωρίς πλέον θρήνο ή
πόνο, «διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκ. 21/κα’1-4, συγκρίνετε με
Ησ. 65/ξε’17-19) μία νέα ύπαρξη, με αιώνια ζωή για όλους όσους
είναι λυτρωμένοι.

Παρασκευή 26 Μαρτίου                       Δύση Ηλίου: 18:42’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Για  τον  τελικό  καθαρισμό  του  πλανήτη  Γη  από  την  αμαρτία,
διαβάστε Ε.Χουάιτ Τ.Π.Σ. σ.789-808.
«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
αποκαλύπτει  τα  πλούτη  της  απολύτρωσης  και  τα  καταπληκτικά
επιτεύγματα στον τομέα της μεγάλης διαμάχης με το Σατανά, οι
καρδιές των λυτρωμένων πάλλουν από την πιο θερμή αφοσίωση
και  με  εκστατική  χαρά  κρούουν  τις  χρυσές  άρπες,  ενώ  χίλιες
χιλιάδες  και  μύριες  μυριάδες  φωνές  προστίθενται  στην  κραταιά
αυτή χορωδία της δοξολογίας.
‘‘Και παν κτίσμα το οποίον είναι εν τω ουρανώ, και επί της γης, και
υποκάτω της γης, και όσα είναι  εν τη θαλάσση και πάντα τα εν
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αυτή, ήκουσα ότι έλεγον, Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις
το Αρνίον έστω η ευλογία, και η τιμή, και η δόξα, και το κράτος εις
τους  αιώνας  των  αιώνων.’’  (Αποκ.  5/ε’  13).  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 πηγάζουν από το θρόνο του
Δημιουργού των πάντων και ξεχύνονται σε όλες τις σφαίρες του
άπειρου διαστήματος. Από το μικροσκοπικό πολοστημόριο, μέχρι
το μεγαλύτερο πλανήτη, τα πάντα, έμψυχα και άψυχα, μέσα στην
ασκίαστη ομορφιά τους και στην τέλεια χαρά τους διακηρύττουν ότι
ο Θεός είναι αγάπη.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 808.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Γιατί η υπόσχεση αιώνιας ζωής στο νέο ουρανό και τη νέα γη,

είναι τόσο βασική στη Χριστιανική μας πεποίθηση; Τι αξία θα
είχε η πίστη μας χωρίς αυτή την υπόσχεση

2. Διαβάστε Β’Πετρ. 3/γ’10-14. Πώς αυτά τα εδάφια αντανακλούν
την ίδια ιδέα που παρουσιάζεται στο Ησ. 66/ξς’;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ο  Ησαΐας  παρουσιάζει  ένα  όραμα  εκπληκτικής
εμβέλειας. Ο Θεός όχι μόνο θα καθάριζε και θα αποκαθιστούσε την
κοινωνία της πίστης, θα διεύρυνε τα όρια της για να συμπεριλάβει
όλα  τα  έθνη.  Τελικά,  η  επαναδημιουργία  της  κοινωνίας  Του  θα
οδηγούσε  στην  επαναδημιουργία  του  πλανήτη  Γη,  όπου  η
παρουσία Του θα αποτελούσε την υπέρτατη ανακούφιση του λαού
Του.
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	Είναι «θαυμαστός», όπως ακριβώς ο Άγγελος του Κυρίου περιέγραψε τον εαυτό Του στον πατέρα του Σαμψών, «θαυμαστόν» (Κριτ. 13/ιγ’18) και στη συνέχεια αναλήφθηκε στον ουρανό μαζί με τις φλόγες της προσφοράς του Μανωέ (εδ. 20), δείχνοντας στην θυσία Του χίλια χρόνια μετά.

	Η ΡΑΒΔΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
	Ησαΐας 9/θ’8-ι’34
	ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΝΑ

	Ησαΐας 11/ια’
	«… ΜΕ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΑΣ»

	Ησαΐας 12/ιβ’1-6
	30 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου Σάββατο απόγευμα


	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΘΝΗ
	Ησαΐας 13/ιγ’
	Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου
	Η ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΠΟΛΗ, ΒΑΒΥΛΩΝΑ

	Ησαΐας 13/ιγ’2-22

	ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΕΑ» ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ
	Ησαΐας 14/ιδ’
	Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

	Ησαΐας 13/ιγ’-14/ιδ’
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

	Ησαΐας 24/κδ’-27/κζ’
	6 Φεβρουαρίου – 12 Φεβρουαρίου Σάββατο απόγευμα


	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
	Ησαΐας 36/λς’1

	ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
	Ησαΐας 36/λς’2-20
	Οι ηγέτες της Ασσυρίας δεν ήταν απλώς βίαιοι, αλλά και ευφυείς. Στόχος τους ήταν ο πλούτος και η εξουσία, όχι μόνο η καταστροφή (συγκρίνετε με Ησ. 10/ι’ 13,14). Γιατί να χρησιμοποιήσεις βία για την κατάκτηση αγαθών μιας πόλης, όταν μπορείς να πείσεις τους κατοίκους να παραδοθούν; Έτσι, ενώ πολιορκούσε τη Λαχείς, ο Σενναχερείμ έστειλε τον Ραβ-σάκη, έναν αξιωματούχο του να κερδίσει την Ιερουσαλήμ μέσω προπαγάνδας.
	Ποια επιχειρήματα χρησιμοποίησε ο Ραβ-σάκης για να τρομοκρατήσει τον Ιούδα; Ησ. 36/λς’2-20 δείτε επίσης Β’Βασ. 18/ιη’17-35, Β’Χρον. 32/λβ’9-19.
	ΣΚΕΨΗ: Έχετε βρεθεί ποτέ σε «παρόμοια» κατάσταση, στην οποία από μία άποψη, όλα φαίνονταν να έχουν χαθεί; Ποια είναι η μόνη σας πηγή; Αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε με την τάξη αυτή σας την εμπειρία, πώς το αντιμετωπίσατε και ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

	ΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ
	Ησαΐας 36/λς’21-37/λζ’20
	Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

	Ησαΐας 37/λζ’21-28
	ΣΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ

	Ησαΐας 38/λη’- 39/λθ’
	13 Φεβρουαρίου – 19 Φεβρουαρίου Σάββατο απόγευμα


	ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
	Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου

	ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
	Ησαΐας 40/μ’3-8
	Πώς παρηγορείται ο λαός του Θεού; Ησ. 40/μ’1-8
	Ποια προετοιμασία χρειάζεται για τον ερχομό του Κυρίου; Ησ. 40/μ’3-5
	Δεν είναι δυνατόν ένας βασιλιάς να κινδυνεύει να τρανταχτεί από έναν τραχύ δρόμο. Επομένως, πριν την έλευσή του γίνονται έργα στο δρόμο. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Βασιλέα των βασιλέων! Για την έλευσή Του, προφανώς από την ανατολή, όπου ήταν στην εξορία με τον λαό Του, καθώς ήταν αγιαστήριο γι’ αυτούς (Ιεζ. 11/ια’ 16), θα χρειαστεί να γίνει μεγάλη προεργασία εδάφους. Η κατασκευή κυριολεκτικών αυτοκινητόδρομων ανάμεσα στους απότομους λόφους ανατολικά της Ιερουσαλήμ θα ήταν μεγάλη πρόκληση, ακόμη και με τη χρήση δυναμίτη και οδοστρωτήρων. Ο Θεός είναι ο Μόνος που μπορεί να κάνει αυτό το έργο, είναι Εκείνος που μπορεί να κάνει «τα σκολιά ευθέα» (Ησ. 42/μβ’ 16). Ωστόσο, δεν χρειάζεται κάποιον δρόμο για τη μεταφορά Του, μιας και έχει ιπτάμενη άμαξα από Χερουβείμ (Ιεζ. 1/α’, 9-11/θ’-ια’).
	Η Καινή Διαθήκη εφαρμόζει σαφέστατα την προφητεία του Ησαΐα στην πνευματική προετοιμασία που επιτελείται μέσω του κηρύγματος του Ιωάννη του Βαπτιστή, Ματθ. 3/γ’3. Το μήνυμα του ήταν: «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» εδ.2 και η βάπτιση που έκανε ήταν «βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών» Μαρκ. 1/α’4. Έτσι, αυτό που χρειάζονταν ήταν μετάνοια, προθυμία να αποστραφούν από την αμαρτία, για να λάβουν την παρηγοριά της συγχώρεσης και της παρουσίας του Θεού.

	Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
	ΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
	Ησαΐας 40/μ’12-31
	Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου
	ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

	Ησαΐας 40/μ’19,20
	20 Φεβρουαρίου – 26 Φεβρουαρίου Σάββατο απόγευμα


	ΕΘΝΟΣ, ΔΟΥΛΟΣ
	Ησαΐας 41/μα’

	Ο ΔΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
	Ησαΐας 42/μβ’1-7
	Ποιος ο ρόλος και ο χαρακτήρας του δούλου του Θεού που δεν κατονομάζεται, τον οποίον Εκείνος επιλέγει και στον οποίον δίνει το πνεύμα Του; Ησ. 42/μβ’1-7.
	Επιλέξτε την καλύτερη απάντηση ή συνδυασμό απαντήσεων.
	1. Παρέχει δικαιοσύνη για τα έθνη.
	2. Υλοποιεί τους στόχους του ήσυχα και ήρεμα, αλλά επιτυχώς.
	3. Είναι ένας διδάσκαλος.
	4. Λειτουργεί ως διαθήκη μεταξύ Θεού και λαού.
	5. Δίνει φως και ελπίδα θεραπεύοντας την τύφλωση και απελευθερώνοντας τους δέσμιους.
	Πώς συγκρίνεται ο ρόλος και ο χαρακτήρας αυτού του δούλου με το ρόλο και το χαρακτήρα της «ράβδου εκ του κορμού του Ιεσσαί», στην οποία επίσης υπάρχει το πνεύμα το Κυρίου; Ησ. 11/ια’1
	Όπως και στο Ησ. 42/μβ’ ο ηγέτης του κεφ. 11/ια’ από το γένος του Δαβίδ δρα σε αρμονία με το Θεό, παρέχοντας δικαιοσύνη και απελευθέρωση για τους καταδυναστευομένους, καθώς και σοφία και γνώση για το Θεό. Ανακαλύψαμε ότι αυτή η «ράβδος» και η «ρίζα» του Ιεσσαί είναι ο Μεσσίας, το θεϊκό τέκνο του Ησ. 9/θ’6,7, το οποίο φέρνει επίσης «ειρήνη… επί τον θρόνον του Δαβίδ, και επί την βασιλείαν αυτού» με «κρίσει και δικαιοσύνη» εδ.7. Ο δούλος στο Ησ. 42/μβ’ είναι προφανώς ο Μεσσίας.
	Πώς η Καινή Διαθήκη προσδιορίζει την ταυτότητα του δούλου στο Ησ. 42/μβ’1-7, ο οποίος παρέχει δικαιοσύνη; Ματθ. 12/ιβ’15-21.
	Το κεφ. 12/ιβ’ του Ματθαίου αναφέρει περικοπές από το Ησ. 42/μβ’ και τις εφαρμόζει στην ταπεινή διακονία θεραπείας του Ιησού, του αγαπημένου Υιού του Θεού, εις Τον οποίο «ευηρεστήθη» (Ησ. 42/μβ’1, Ματθ. 3/γ’16,17, 17/ιζ’5). Εκείνου η διακονία είναι αυτή που επανιδρύει τη σχέση διαθήκης του Θεού με το λαό Του, Ησ. 42/μβ’6, Δαν. 9/θ’27.
	Ο Ιησούς κέρδισε, απέκτησε δικαιοσύνη για τους ανθρώπους απελευθερώνοντας τους από τα δεινά, την άγνοια για το Θεό και τα δεσμά των κακών πνευμάτων που προκάλεσε η καταπίεση του Σατανά, Λουκ. 10/ι’19. Στη συνέχεια, ο Ιησούς θυσιάστηκε για να επικυρώσει την «καινή διαθήκη» Ματθ. 26/κς’28 και για να αποκτήσει δικαιοσύνη για τον κόσμο, διώχνοντας τον Σατανά, τον ξένο που είχε σφετεριστεί τη θέση του «άρχοντα αυτού του κόσμου» Ιωάν. 12/ιβ’31-33.
	ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε στο Ησ. 42/μβ’ 1-4 την περιγραφή του Χριστού. Αφιερώστε χρόνο στη ζωή του Ιησού. Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διακονίας Του εκπλήρωσαν αυτήν την προφητεία; Τι μπορούμε να διδαχθούμε ως προς τη διακονία μας στους άλλους;

	ΠΕΡΣΗΣ «ΜΕΣΣΙΑΣ»
	Ησαΐας 44/μδ’26-45/με’6
	ΕΛΠΙΔΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
	ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΣΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΦΕΡΩΝ ΔΟΥΛΟΣ

	Ησαΐας 49/μθ’1-12
	27 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα


	Η δοκιμαστικη αληθεια του ησαΐα
	Ησαΐας 50/ν’4-10

	ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ
	Η περικοπή Ησ. 52/νβ’ 13 – 53/νγ’ 12, είναι γνωστή ως «Το ποίημα για τον Δούλο που υποφέρει», επιβεβαιώνοντας έτσι τη φήμη του Ησαΐα ως «προφήτης του ευαγγελίου». Αν και μικρό, κάθε φράση του ποιήματος έχει ξεκάθαρο μήνυμα που φανερώνει την αδιανόητη αναζήτηση από τον Θεό να σώσει τη φυλή που έχει χαθεί στην αμαρτία. Αυτό δεν είναι το «γάλα» των λόγων του Ησαΐα. Έχει ήδη προετοιμάσει τους αναγνώστες για τον Μεσσία από την αρχή του βιβλίου του. Ακολουθώντας τη συνολική πορεία της ζωής του Μεσσία στη γη, ο προφήτης ξεκίνησε με τη σύλληψη και τη γέννησή Του (Ησ. 7/ζ’ 14), Τον σύστησε ως τον Θείο βασιλιά από τη γενιά του Δαβίδ (9/θ’ 6,7), αναφέρθηκε στο έργο Του για την αποκατάσταση του Ισραήλ (Ησ. 11/ια’ 1-16) και στην ήρεμη διακονία για την απελευθέρωση από την αδικία και την θλίψη (42/μβ’ 1-7). Στη συνέχεια, ο Ησαΐας φανέρωσε το μεγάλο δράμα του Μεσσία, περιλαμβάνοντας την αντίθεση της τραγωδίας πριν την εξύψωση (49/μθ’ 1-12, 50/ν’ 6-10). Τώρα, το ποίημα του Δούλου που υποφέρει εμβαθύνει σ’ αυτήν την τραγωδία.

	ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΕΨΕΙ;
	ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!
	ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
	Ησαΐας 53/νγ’10-12
	6 Μαρτίου – 12 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα


	ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΔΩΡΕΑΝ;
	Ησαΐας 55/νε’1-7

	ΥΨΗΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ
	Ησαΐας 55/νε’6-13
	Γιατί λέει ο Θεός ότι οι σκέψεις και οι οδοί Του είναι υψηλότερες των δικών μας, «όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης» εδ.8,9; Τι σημαίνει αυτό;
	Διαβάστε Ησ. 55/νε’6-9. Σε ποιο πλαίσιο μιλά ο Κύριος για το πώς οι οδοί Του και οι σκέψεις Του είναι υψηλότερες από όσο μπορούμε να φανταστούμε; Τι λέει ότι κάνει, που είναι τόσο δύσκολο να κατανοήσουμε εμείς;
	Από όλα τα μυστήρια του σύμπαντος, αναμφίβολα, το σπουδαιότερο είναι το σχέδιο της σωτηρίας, ένα μυστήριο που με το ζόρι μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. (Δείτε Εφεσ. 6/ς’19.) Το γεγονός ότι ο Δημιουργός του Σύμπαντος ντύθηκε την ανθρώπινη φύση, έζησε μία ζωή θλίψεων και δοκιμασιών για να πεθάνει για εμάς, να γίνει θυσία για την αμαρτία προκειμένου να μας συγχωρέσει και να μας δείξει έλεος, είναι μία αλήθεια που θα συγκινεί την καρδιά των δημιουργημάτων σε όλη την αιωνιότητα.

	ΠΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
	Ησαΐας 58/νη’1-8
	ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

	Ησαΐας 58/νη’1-12
	ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

	Ησαΐας 58/νη’13,14
	13 Μαρτίου – 19 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα


	τα αποτελεσματα της αμαρτιας
	Ησαΐας 59/νθ’

	Ποιος είναι συγχωρημενος;
	Παγκόσμια εκκληση
	«Το ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
	Ησαΐας 61/ξα’ 2
	«ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

	Ησαΐας 61/ξα’2
	20 Μαρτίου – 26 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα


	ΝΕΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΗ
	ΘΕΪΚΟΣ «ΜΑΓΝΗΤΗΣ»
	ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
	Ησαΐας 66/ξς’19-21
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΣΤΗΣ

	Ησαΐας 66/ξς’21
	«ΟΥΤΩ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ»

	Ησαΐας 66/ξς’22-24


