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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Συμφωνία 
 
Το 1588 μία νεαρή Αγγλίδα (επτά μηνών έγκυος) κοίταξε στη 

θάλασσα και είδε τον Ισπανικό στόλο, αποτελούμενο από 130 βα-
ριά οπλισμένα πλοία, να είναι έτοιμος για επίθεση. Τρόμαξε τόσο 
που την έπιασαν πρόωρα οι πόνοι του τοκετού. Μαία της ήταν ο 
φόβος! 

Ο φόβος έγινε η κατάλληλη εικόνα για τον γιο της, τον Τόμας 
Χομπς, έναν από τους σημαντικότερους ιδρυτές της πολιτικής φι-
λοσοφίας στην Ευρώπη. Ζώντας την εποχή που η Αγγλία είχε 
πληγεί από τον εμφύλιο πόλεμο και την θρησκευτική βία, ο Χομπς 
έγραψε, πως η ανθρωπότητα χωρίς μια δυνατή, ικανή κυβέρνηση, 
θα βρίσκεται σε συνεχή φόβο – φόβο λόγω της αστάθειας, φόβο 
μήπως κατακτηθεί, και φυσικά τον μεγαλύτερο φόβο, τον θάνατο. 
Οι άνθρωποι ζούσαν όπως έλεγε, «τον πόλεμο όλων εναντίον ό-
λων» και εάν δεν συνέβαινε κάτι δραστικό, η ζωή θα ήταν «μοναχι-
κή, φτωχή, άσχημη, βίαιη και σύντομη.» 

Ποια ήταν η λύση; Ο Χομπς έβλεπε μία μόνο λύση: οι άνθρωποι 
να ενωθούν κάτω από μία μόνο δύναμη που θα τους έκανε να έ-
χουν την ίδια θέληση και θα ασκούσε απόλυτη εξουσία πάνω τους. 
Αυτή η εξουσία, η αρχή – είτε επρόκειτο για έναν άνθρωπο ή για 
μια ομάδα ανθρώπων – ασκώντας την απόλυτη ηγεμονία στο έ-
θνος, θα έδινε ένα τέλος στις τρομερές συνθήκες που έκαναν τη 
ζωή τους τόσο τρομακτική και ασταθή. Με άλλα λόγια, με αντάλ-
λαγμα όλα τα δικαιώματά τους, οι άνθρωποι θα είχαν ειρήνη και 
ασφάλεια. Αυτή η μετάβαση δύναμης, από τους ανθρώπους στον 
κυρίαρχο, είναι αυτό που ο Χομπς αποκαλεί «συμφωνία». 

Η ιδέα της διαθήκης φυσικά δεν εμφανίζεται πρώτη φορά με τον 
Χομπς. Απεναντίας, πριν χιλιάδες χρόνια ο Θεός έκανε μια διαθήκη 
με το Ισραήλ, μια διαθήκη της οποίας οι ρίζες ήταν ακόμη πιο πίσω 
στο παρελθόν. Σε αντίθεση με τη διαθήκη του Χομπς, που ξεκινάει 
και διακηρύττεται από τους ανθρώπους, αυτή η διαθήκη ξεκίνησε 
και διακηρύχθηκε από τον πραγματικό Κυρίαρχο, τον Δημιουργό 
του ουρανού και της γης. Επίσης, η διαθήκη του Χομπς υποκινείται 
καθαρά από φόβο, ενώ η διαθήκη του Θεού από αγάπη. Αγάπη 
προς την έκπτωτη ανθρωπότητα, μια αγάπη που Τον οδήγησε στο 
Σταυρό.  

Επομένως, επειδή ο Χριστός τα έκανε όλα αυτά  για μας, και ε-
μείς αγαπάμε τον Θεό, όπως με τη διαθήκη του Χομπς όπου τα 
αντικείμενα υποτάσσονται στον κυρίαρχο, και εμείς υποτάσσουμε 
τον αμαρτωλό τρόπο ζωή μας, τους φόβους, την διαστρεβλωμένη 
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μας ηθική. Και δεν το κάνουμε αυτό για να κερδίσουμε κάτι ως α-
ντάλλαγμα, αλλά επειδή έχουμε ήδη λάβει ό,τι καλύτερο ο Κυρίαρ-
χος μπορεί να δώσει – τον Ιησού Χριστό και την λύτρωση που βρί-
σκουμε σ’ Αυτόν.  

Πώς γίνεται αυτό; Απλά, όπως μια ανταλλαγή: Ο Χριστός παίρ-
νει τις αμαρτίες μας και μας δίνει τη δικαιοσύνη Του, ώστε μέσω 
Αυτού να λογισθούμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Έτσι, η αμαρτία 
δεν μπορεί να μας κρατήσει πλέον μακριά Του. Δολοφόνοι, μοιχοί, 
θρησκόληπτοι, ψεύτες, κλέφτες και αιμομίκτες, μπορούν μέσω του 
Ιησού να αποκτήσουν μια σχέση με τον Θεό. Επειδή το αίμα του 
Χριστού δεν συγχωρεί απλώς, αλλά μας καθαρίζει, μας θεραπεύει 
και μας αποκαθιστά. Και αυτό το υπέροχο δώρο της δικαιοσύνης 
έρχεται σε αυτούς μόνο μέσω της πίστης.  Εξού και η φράση «δι-
καιοσύνη διά πίστεως».  Αλλά και πάλι, δεν τελειώνει εδώ. Μέσω 
του Χριστού αναγεννιόμαστε και ο Θεός γράφει τον Άγιο νόμο Του 
στην καρδιά μας. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν αυτά που 
συνήθιζαν να κάνουν κάποτε. Η ζωή του πιστού διαμορφώνεται 
από και σύμφωνα με αυτόν το νόμο. Οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν 
να κάνουν αυτό που ο Θεός έβαλε μέσα τους, και η επιθυμία αυτή 
συμβαδίζει με την υπόσχεση για Θεϊκή δύναμη. Εδώ βλέπουμε τι 
σημαίνει να ζει κανείς τη σχέση διαθήκης με τον Θεό.  

Αυτήν την τριμηνία θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά την διαθήκη του 
Θεού, τι προσφέρει, ακόμη και τις απαιτήσεις της. Παρότι για το 
θέμα χρησιμοποιήθηκαν πολλές πηγές, τα μαθήματα βασίζονται 
κυρίως στο έργο του εκλιπόντος Δρ. Gerhard Hasel, του οποίου οι 
σκέψεις πάνω στο Λόγο (εκεί όπου βλέπουμε τις υποσχέσεις της 
διαθήκης) θα δώσουν ενθάρρυνση, ελπίδα και κατανόηση για να 
μπορέσουμε να μάθουμε αυτό που πιθανόν ο Χομπς να μην μπό-
ρεσε ποτέ να μάθει: «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ᾿ η τελεία 
αγάπη έξω διώκει τον φόβον» (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 18).  
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

 

Ελάτε στη Σχολή Σαββάτου καλύτερα προετοιµασµένοι και 
µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ακολουθώντας µερικές 
απλές συµβουλές. 
• Σάββατο απόγευµα. ∆ιαθέστε 20-30 λεπτά για να 

ρίξετε µία γρήγορη µατιά στο µάθηµα της επόµενης 
εβδοµάδας. 

• Κάθε µέρα. ∆ιαθέστε 15-20 λεπτά για να µελετήσετε 
το µάθηµα της ηµέρας. Σηµειώστε τυχόν απορίες 
σας. Ανοίξτε άλλα βιβλία για να δείτε τι λένε και 
άλλοι συγγραφείς, ιδιαίτερα η αδελφή Χουάιτ. 

Καθώς µελετάτε να σκέπτεστε τέσσερα πράγµατα: 
1. Γιατί αυτό το µάθηµα είναι σηµαντικό για µένα;   

(ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ) 
2. Τι µπορώ να µάθω από αυτό το µάθηµα; 

(ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ) 
3. Τι µπορώ να εφαρµόσω στη ζωή µου σήµερα; 

(ΕΞΑΣΚΗΣΗ) 
4. Από αυτά που έµαθα, τι µπορώ να κάνω για τους 

άλλους; (ΕΦΑΡΜΟΓΗ) 
Την ώρα του µαθήµατος, στη Σχολή Σαββάτου, 
παραµείνετε στο θέµα αποφεύγοντας άσκοπες ερωτήσεις. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
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27 Μαρτίου – 2 Απριλίου           Σάββατο απόγευμα 

 
1. ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ; 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον 
κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών… Και εποίησεν ο Θεός τον 
άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· 
άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς.» Γένεση 1/α’26,27 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 100/ρ’ 3, 
Πράξ. 17/ιζ’ 26, Γέν. 2/β’ 7, 18-25, Γέν. 1/α’ 28,29, 3/γ’ 15. 
 

Η Βιβλική αναφορά της Δημιουργίας της ανθρωπότητας είναι γεμά-
τη ελπίδα, χαρά και τελειότητα. Κάθε μέρα της Δημιουργίας τελείω-
νε με τη θεϊκή διακήρυξη ότι ήταν «καλόν». Και φυσικά, δεν υπήρ-
χαν τυφώνες, σεισμοί, λιμοί και ασθένειες.  
Τότε τι συνέβη; 
Η έκτη ημέρα της Δημιουργίας τελειώνει με τη θεϊκή δήλωση ότι τα 
πάντα «ήσαν καλάν λίαν». Εκείνη την ημέρα ο Κύριος δημιούργησε 
τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να γίνε-
ται τις υπόλοιπες μέρες της δημιουργίας. Οι άνθρωποι φυσικά ήταν 
τέλειοι από κάθε άποψη. Άλλωστε ήταν δημιουργημένοι σύμφωνα 
με την εικόνα του Θεού. Φυσικά, δεν υπήρχαν φονιάδες, κλέφτες, 
ψεύτες, απατεώνες κτλ. Τότε τι συνέβη; 
Αυτήν την εβδομάδα θα αναφερθούμε στη Δημιουργία, τι έκανε ο 
Θεός και τι συνέβη στην τέλεια αυτή δημιουργία. Τέλος θα πάρου-
με μία γεύση από το θέμα της τριμηνίας: Τι κάνει ο Θεός για την 
αποκατάσταση των πραγμάτων. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή για τη 
δημιουργία; Τι είδους σχέση ήθελε να έχει ο Θεός με τον άνθρωπο; 
Ποιος ήταν ο σκοπός του δέντρου της γνώσεως του καλού και του 
κακού; Ποια ελπίδα δόθηκε στον Αδάμ και στην Εύα αμέσως μετά 
την πτώση τους;  
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Κυριακή 28 Μαρτίου 
 

ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ 
Γένεση 1/α’1 

Μόλις ένας επιστήμονας ολοκλήρωσε τη διάλεξη του σχετικά με 
την τροχιά των πλανητών γύρω από τον ήλιο, και την τροχιά του 
ήλιου γύρω από το κέντρο του γαλαξία, μία ηλικιωμένη κυρία ση-
κώθηκε και είπε πως η γη ήταν ένας επίπεδος δίσκος πάνω στην 
πλάτη μίας χελώνας. Ο επιστήμονας, αστειευόμενος, ρώτησε πού 
στεκόταν η χελώνα. Και εκείνη απάντησε πως στεκόταν πάνω σε 
μία άλλη χελώνα. «Κυρία μου,» συνέχισε αστειευόμενος ο επιστή-
μονας, «και πού στέκεται αυτή η χελώνα;» Και εκείνη απάντησε, 
«Σε μία άλλη χελώνα,» και πριν προλάβει να την ρωτήσει ξανά, 
έκλεισε το στόμα του με το χέρι της και είπε, «Μην κουράζεσαι γιε 
μου, είναι χελώνες στο άπειρο.» 
Όσο χαριτωμένη κι αν είναι η ιστορία, πραγματεύεται ένα πολύ 
σημαντικό θέμα, αυτό της ανθρώπινης ύπαρξης – και όλου του 
σύμπαντος. Τι είναι ο κόσμος αυτός στον οποίο βρισκόμαστε, χω-
ρίς την επιλογή μας; Γιατί είμαστε εδώ; Πώς βρεθήκαμε εδώ; Και 
πού πηγαίνουμε; 
Αυτές είναι οι πιο βασικές και θεμελιώδεις ερωτήσεις που οι άν-
θρωποι θέτουν, γιατί ο τρόπος που κατανοούμε το ποιοι είμαστε 
και πού πηγαίνουμε, θα επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε και ενερ-
γούμε όσο είμαστε εδώ.   
Κοιτάξτε τα παρακάτω εδάφια: Γέν. 1/α’ 1, Ψαλμ. 100/ρ’3 Ησ. 
40/μ’28, Πράξ. 17/ιζ’ 26, Εφεσ. 3/γ’ 9, Εβρ. 1/α’ 2,10. Πώς αυτά, με 
τον δικό τους τρόπο, απαντάνε στις παραπάνω ερωτήσεις; Ποιο 
είναι το κοινό τους σημείο; 
…………………………………………………………………………….. 
Το ενδιαφέρον στη Γεν. 1/α’1 (και στα άλλα εδάφια) είναι ότι ο Κύ-
ριος δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο Δημιουργός. Δεν δίνο-
νται περίτεχνα επιχειρήματα. Απεναντίας, απλά και ξεκάθαρα, γίνε-
ται η δήλωση, χωρίς καμία προσπάθεια να αιτιολογηθεί, να δώσει 
εξηγήσεις ή και να αποδείξει κάτι. Είτε το αποδεχόμαστε με πίστη, 
είτε όχι. Για την ακρίβεια, η πίστη είναι ο μόνος τρόπος για να το 
αποδεχτούμε, και αυτό για έναν απλό λόγο: κανείς μας δεν ήταν 
παρών στην όλη διαδικασία της δημιουργίας. Θα ήταν λογικά αδύ-
νατον να είμαστε παρόντες στη δική μας δημιουργία. Ακόμη και οι 
υλιστές, όποια κι αν είναι η άποψή τους για την προέλευση των 
πάντων, πρέπει να έχουν πίστη, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που 
έχουμε και εμείς που πιστεύουμε στη δημιουργία: κανείς μας δεν 
ήταν παρών στο γεγονός.  
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ΣΚΕΨΗ: Παρότι ο Θεός μάς ζητάει να πιστέψουμε ότι είναι ο Δη-
μιουργός, δεν το κάνει χωρίς να μας δώσει καλούς λόγους γι’ αυτό. 
Γνωρίζοντας ότι χρειάζεται πίστη σχεδόν για όλα, γράψτε μερικούς 
λόγους για τους οποίους είναι λογικό να πιστεύουμε ότι είμαστε 
εδώ επειδή ο Δημιουργός μας σκόπιμα μας έφερε σ’ αυτόν τον 
κόσμο και πως η προέλευσή μας δεν βασίζεται σε καθαρή τύχη. 
 

Δευτέρα 29 Μαρτίου 
 

ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
Γένεση 1/α’27 

Η Αγία Γραφή αναφέρει πως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο – 
άνδρα και γυναίκα – «κατ’ εικόνα Του» (Γέν. 1/α’ 27). Σύμφωνα μ’ 
αυτήν την ιδέα, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Ποια η σημασία του ότι ο Θεός μας δημιούργησε κατ’ εικόνα Του; 
Με ποιους τρόπους είμαστε, «κατ’ εικόνα Του»; 

• Σύμφωνα με την αναφορά της Γένεσης, έκανε ο Κύριος κάτι άλλο 
«κατ’ εικόνα Του» πέρα από τον άνθρωπο; Εάν όχι, τι μας δείχνει 
αυτό για τη μοναδικότητά μας σε σχέση με την υπόλοιπη επίγεια 
δημιουργία; Τι μας δείχνει αυτή η διαφορά; 

• Τι άλλο βλέπουμε στην δημιουργία του ανθρώπου που τον ξεχω-
ρίζει από την υπόλοιπη δημιουργία; Δείτε Γέν. 2/β’ 7, 18-25. 

…………………………………………………………………………….. 
Παρότι χρησιμοποιούμε ανθρώπινους όρους όταν μιλάμε για τον 
Θεό, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για μία πνευματική 
Ύπαρξη (Ιωάν. 4/δ’ 24) με θεϊκά χαρακτηριστικά. Αυτό που μπο-
ρούμε να πούμε είναι ότι στην φυσική, νοητική, και πνευματική μας 
φύση, αντικατοπτρίζουμε με κάποιον τρόπο τον Δημιουργό μας, 
παρότι πολλά στοιχεία γύρω από Αυτόν παραμένουν μυστήριο για 
μας. Η Αγία Γραφή, ωστόσο, τονίζει τις πνευματικές και νοητικές 
πτυχές του νου μας, τις οποίες και μπορούμε να αναπτύξουμε και 
να βελτιώσουμε. Η μοναδικότητα του ανθρώπινου νου, είναι αυτή 
που καθιστά δυνατή την επωφελή σχέση με τον Θεό, κάτι που η 
υπόλοιπη επίγεια δημιουργία δεν μπορεί να έχει. Αξιοσημείωτη 
είναι και η ξεχωριστή αναφορά της δημιουργίας της γυναίκας από 
τον Θεό. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν το προνόμιο να 
είναι κατ’ εικόνα Θεού. Κατά τη δημιουργία της δεν αφήνεται καμία 
υπόνοια ότι κάποιος είναι κατώτερος του άλλου. Ο ίδιος ο Θεός 
τους δημιούργησε από το ίδιο υλικό. Από την αρχή τους δημιούρ-
γησε ίσους και φρόντισε ώστε και οι δύο να έχουν μία ιδιαίτερη 
σχέση μαζί Του. Και οι δύο είχαν ίσες ευκαιρίες  να αναπτύξουν 
έναν χαρακτήρα όμοιο με αυτό του Θεού, για να δώσουν δόξα σ’ 
Αυτόν.  
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«Ο ίδιος ο Θεός έδωσε σύντροφο στον Αδάμ. Του προμήθευσε μια 
‘‘βοηθόν’’, βοηθό που να ταιριάζει με αυτόν, κατάλληλη για τη συ-
ναναστροφή του, μία όμοια με αυτόν για αγάπη και συμπάθεια. Η 
Εύα πλάσθηκε από ένα πλευρό του Αδάμ, πράγμα που σήμαινε 
ότι δεν επρόκειτο να τον εξουσιάζει ως κεφαλή, ούτε να ποδοπα-
τιέται ως κατώτερή του, αλλά να στέκεται στο πλευρό του, ίση με 
αυτόν, για να την αγαπάει και να την προστατεύει» Ε. Χουάιτ, Π.Π, σ. 15. 

 

Τρίτη 30 Μαρτίου 
 

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΖΙ 
Γένεση 1/α’ 28,29 

Προσέξτε τα πρώτα λόγια του Θεού προς τον άνθρωπο, τουλάχι-
στον σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Τους εξηγεί την ικανότητα που 
έχουν για αναπαραγωγή. Επίσης, τους δείχνει τη γη – τη δημιουρ-
γία – και τους εξηγεί πως σκοπός τους είναι να τη γεμίσουν, να την 
κυριεύσουν, και να την εξουσιάσουν. Επίσης τους δείχνει και τα 
φυτά που μπορούν να καταναλώσουν για τροφή. Σύμφωνα, λοιπόν 
με την Αγία Γραφή, τα πρώτα λόγια του Θεού προς τον άνδρα και 
την γυναίκα έχουν να κάνουν με την επαφή και τη σχέση τους με 
τον φυσικό κόσμο.  
Τι μας λένε τα εδάφια στη Γέν. 1/α’ 28,29 για το πώς βλέπει ο Θεός 
τον υλικό κόσμο; Φαίνεται να υπάρχει κάτι κακό στα υλικά πράγμα-
τα και στην απόλαυσή τους; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυ-
τές τις πρώτες σκηνές της ανθρώπινης ιστορίας για το ποια πρέπει 
να είναι η σχέση μας με την δημιουργία; 
…………………………………………………………………………….. 
Με αυτά Του τα λόγια, ο Θεός κάνει τα πρώτα βήματα προς τη 
σχέση Του με τον άνθρωπο. Τους μιλάει, τους προστάζει, τους λέει 
τι να κάνουν. Στα λόγια αυτά βλέπουμε μία αίσθηση ευθύνης. Ο 
Θεός τους ζήτησε να γίνουν κύριοι της υπέροχης δημιουργίας Του. 
Στην Γέν. 1/α’ 28 βλέπουμε πως ο Θεός ευλόγησε τον Αδάμ και 
την Εύα. Τι σημαίνει αυτό; Τι είδους σχέση φαίνεται πως είχαν με-
ταξύ τους και με τον Δημιουργό τους; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός απευθύνθηκε στον Αδάμ και στην Εύα όπως σε ευφυή ό-
ντα, που ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στην καλοσύνη Του και 
να έρθουν σε συναδέλφωση μαζί Του. Επίσης, ως δημιουργήματα 
– παιδιά Του – ο Αδάμ και η Εύα εξαρτιόνταν από την ευλογία και 
τη φροντίδα του Δημιουργού – Πατέρα. Τους παρείχε όλα όσα 
χρειάζονταν. Δεν έκαναν τίποτα για να αξίζουν αυτά που τους έ-
δωσε. Έλαβαν κάτι το οποίο δεν κέρδισαν.  
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ΣΚΕΨΗ: Καθώς διαβάζουμε για τη δημιουργία του άνδρα και της 
γυναίκας, μπορούμε να δούμε στοιχεία, πριν την αμαρτία, για το 
είδος της σχέσης που ο Θεός επιθυμεί να έχουμε μαζί Του τώρα, 
μετά την αμαρτία. Ξαναδιαβάστε τη σημερινή μέρα, και βρείτε τους 
παραλληλισμούς που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς 
μπορείτε να σχετιστείτε μαζί με τον Θεό, ακόμη και σ’ αυτήν την 
αμαρτωλή κατάσταση.  
 

Τετάρτη 31 Μαρτίου 
 

ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
Γένεση 2/β’16,17 

Αυτή η δοκιμασία έδωσε στον Αδάμ και στην Εύα την ευκαιρία να 
ασκήσουν την ελευθερία επιλογής που είχαν. Επίσης, καλούνταν 
να ανταποκριθούν θετικά ή αρνητικά στη σχέση τους με τον Δη-
μιουργό. Ακόμη φαίνεται πως ο Θεός τους δημιούργησε ως ελεύ-
θερες, ηθικές υπάρξεις. Εξάλλου, εάν δεν είχαν την ευκαιρία να 
παρακούσουν, γιατί ο Κύριος να τους προειδοποιήσει όσον αφορά 
την ανυπακοή; 
«Όλα όσα προηγήθηκαν από αυτό το κεφάλαιο ετοίμασαν τον 
δρόμο γι’ αυτήν την κλιμάκωση [Γέν. 2:16,17]. Το μέλλον της φυλής 
επικεντρώνεται σ’ αυτήν τη μοναδική απαγόρευση. Δεν πρόκειται ο 
άνθρωπος να μπερδευτεί με διάφορα ζητήματα. Μόνο μία θεϊκή 
εντολή έπρεπε να είχαν κατά νου. Περιορίζοντας λοιπόν τις εντολές 
σε μία, ο Ιεχωβά δείχνει το έλεος Του. Άλλωστε για να μην φανεί η 
εντολή βαριά, ο Κύριος την δίνει στα πλαίσια μίας ευρύτερης ά-
δειας: ‘‘Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις 
τρώγει’’». H. C. Leupold, Exposition of Genesis, τομ. 1,σ. 127. 

Καλώντας τον Αδάμ και την Εύα να υπακούσουν στο θέλημά Του, 
ο Θεός στην ουσία έλεγε: Είμαι ο Δημιουργός σας, και σας έκανα 
κατ’ εικόνα Μου. Εγώ διατηρώ τη ζωή σας, μέσω Εμού ζείτε, κινεί-
στε και υπάρχετε. Σας έχω δώσει όλα όσα χρειάζεστε για την ευη-
μερία και ευτυχία σας (τροφή, σπίτι, ανθρώπινη συντροφιά) και 
σας έθεσα κύριους αυτού του κόσμου μετά από Μένα. Εάν θέλετε 
να επικυρώσετε αυτή τη σχέση μαζί Μου επειδή Με αγαπάτε, τότε 
θα είμαι ο Θεός σας, και εσείς τα παιδιά Μου. Και μπορείτε να επι-
κυρώσετε αυτήν την σχέση και την εμπιστοσύνη σας, απλά, υπα-
κούοντας στη συγκεκριμένη εντολή. 
Στο τέλος, η σχέση μας με τον Θεό μπορεί να είναι αποτελεσματική 
και να έχει διάρκεια εάν επιλέξουμε να δεχτούμε το θέλημά Του. 
Απορρίπτοντας το θέλημά Του, υπό μία έννοια, επικαλούμαστε την 
ανεξαρτησία μας από Αυτόν. Εκδηλώνουμε την πεποίθησή μας 
πως δεν Τον χρειαζόμαστε. Αυτή είναι μία επιλογή που καταλήγει 
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στη γνώση του κακού, και το κακό οδηγεί στην αποξένωση, στην 
μοναξιά, στην σύγχυση και στον θάνατο.  
ΣΚΕΨΗ: Η δοκιμασία που ο Θεός έδωσε στους πρωτόπλαστους, 
ήταν μία δοκιμασία αφοσίωσης και πίστης. Θα ήταν αφοσιωμένοι 
στον Δημιουργό τους, που τους είχε δώσει όλα όσα χρειάζονταν, 
συν έναν κόσμο γεμάτο αγαθά, ή θα ακολουθούσαν τον δικό τους 
δρόμο, ανεξάρτητα από το θέλημά Του; Θα είχαν αρκετή πίστη σε 
Αυτόν για να δεχτούν τον λόγο Του; Η αφοσίωση και η πίστη τους 
δοκιμάστηκε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. 
Με ποιον τρόπο και εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά παρόμοιες 
δοκιμασίες; Πώς συγκρίνεται ο νόμος του Θεού με την εντολή που 
δόθηκε στην Γέν. 2/β’ 16,17; 
 

Πέμπτη 1 Απριλίου 
 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
Έχουμε την τάση να πιστεύουμε εκείνους που γνωρίζουμε και να 
είμαστε δύσπιστοι προς εκείνους που δεν γνωρίζουμε. Η Εύα, λο-
γικά, θα έπρεπε να ήταν δύσπιστη προς τον Σατανά. Επιπλέον, 
κάθε καθαρή επίθεση ενάντια στον Θεό θα έπρεπε να την κάνει να 
κρατήσει αμυντική στάση. Τι βήματα ακολούθησε ο Σατανάς για να 
καταρρίψει τις φυσικές άμυνες της Εύας; (Γέν. 3/γ’ 1-6). 
…………………………………………………………………………….. 
«Όσο απαράδεκτη κι αν ήταν η παράβαση της Εύας και κατάφορτη 
με τη θλίψη που έφερε σ’ όλους τους ανθρώπους, η επιλογή της 
δεν περιλάμβανε απαραίτητα όλη τη φυλή στο τίμημα της αμαρτίας 
της. Ήταν η εσκεμμένη επιλογή του Αδάμ – σε αντίθεση με τη δική 
της – ο οποίος είχε κατανοήσει την εντολή του Θεού και έκανε την 
αμαρτία και τον θάνατο να πέσουν στην ανθρωπότητα. Η Εύα ε-
ξαπατήθηκε, ο Αδάμ όχι.» B.C. τομ. 1, σ. 231. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της παράβασης, και της παράβλεψης της 
εντολής του Θεού, η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, διαλύθη-
κε. Ενώ είχαν μια ανοικτή σχέση με τον Θεό, μετά την Πτώση έ-
φευγαν με τρόμο από την παρουσία Του (Γέν. 3/γ’ 8-10). Η αποξέ-
νωση και ο χωρισμός αντικατέστησαν την συναδέλφωση και την 
επικοινωνία. Η αμαρτία εμφανίστηκε, και μαζί της ακολούθησαν 
όλες οι άσχημες συνέπειες. Εάν δεν γινόταν κάτι, η ανθρωπότητα 
θα όδευε προς την αιώνια καταστροφή.  
Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία, ποια ελπιδοφόρα υπόσχεση έδωσε ο 
Θεός; (Δείτε Γέν. 3/γ’ 15.)  
…………………………………………………………………………….. 
Τα εκπληκτικά, προφητικά και  ελπιδοφόρα λόγια του Θεού έχουν 
να κάνουν με την ουράνια, διατεταγμένη εχθρότητα ανάμεσα στο 
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φίδι και τη γυναίκα, ανάμεσα στο Σπέρμα της και στο σπέρμα του. 
Αυτή κορυφώνεται με την νικηφόρα εμφάνιση του Σπέρματος της 
γυναικός η οποία δίνει το τελικό χτύπημα συντρίβοντας το κεφάλι 
του Σατανά, ενώ εκείνος απλά πληγώνει τη φτέρνα του Μεσσία.  
Μπροστά στην απόλυτη ανημποριά τους, ο Αδάμ και η Εύα βρί-
σκουν ελπίδα στην Μεσσιανική αυτή προφητεία, μία ελπίδα που θα 
μεταμορφώσει την ύπαρξή τους, μιας και δίνεται και υποστηρίζεται 
από τον Θεό. Η υπόσχεση αυτή του Μεσσία και της τελικής νίκης, 
όσο θολή κι αν ήταν τη δεδομένη στιγμή, αφαίρεσε από πάνω τους 
την κατήφεια της αμαρτίας. 
ΣΚΕΨΗ:  Διαβάστε Γέν. 3/γ’ 9, εκεί όπου ο Θεός λέει στον Αδάμ 
και στην Εύα, «Πού είσαι;». Ο Θεός, φυσικά, ήξερε που ήταν. Με 
τα λόγια Του δεν ήθελε να καταδικάσει τους ένοχους ανθρώπους, 
αλλά να τους ελκύσει κοντά Του. Εν ολίγοις, τα πρώτα λόγια του 
Θεού προς στους αμαρτωλούς ανθρώπους ήρθαν με την ελπίδα, 
της χάρης και του ελέους Του. Με ποιον τρόπο βλέπουμε τον Θεό 
να μας καλεί στο έλεος και στην χάρη Του; 
 
Παρασκευή 2 Απριλίου           Δύση ηλίου: 19:50’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη κλήσεις προς τους αμαρτωλούς. Συ-
γκρίνετε Ψαλμ. 95/ϟε’7,8, Ησ. 55/νε’ 1,2,6,7, Λουκ. 15/ιε’ 3-7, 19/ιθ’ 
10. Ποιες άλλες μπορείτε να βρείτε; 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 13-52. 
«Ήταν ένα κήρυγμα του ευαγγελίου, πιστεύω, αυτές οι δύο Θεϊκές 
λέξεις που εισχώρησαν στα μύχια της ψυχής, και έφτασαν στα αυ-
τιά των φυγόδικων. ‘‘Πού είσαι;’’ Ο Θεός σας δεν θέλει να σας χά-
σει, έρχεται να σας βρει, έρχεται μέσω του Υιού Του όχι απλά να 
σας βρει, αλλά και να σώσει εσάς που έχετε χαθεί.» Charles Haddon 

Spurgeon, The Treasury of the Bible, Παλαιά Διαθήκη, τομ. 1, σ. 11. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Επειδή ο Θεός που μας νοιάζεται και μας αγαπάει, είναι Εκεί-
νος που ψάχνει τον άνθρωπο, πώς αυτή η γνώση μάς οδηγεί να 
ανταποκριθούμε στην έκφραση αυτή της αγάπης του Πατέρα και 
του Ιησού Χριστού, ακόμη και σήμερα; Πώς περιμένει ο Κύριος να 
ανταποκριθούμε; 
2.  Αντιπαραβάλλετε την Βιβλική εικόνα της πτώσης των ανθρώ-
πων από την όμορφη δημιουργία του Θεού και την ανάγκη για λύ-
τρωση, με την θεωρία της εξέλιξης. Ποιο από τα δύο είναι πιο ελ-
πιδοφόρο και γιατί; 
3.  Πόσο απαραίτητες είναι οι σχέσεις αγάπης για την ανθρώπινη 
ευτυχία; Γιατί η σχέση με τον Θεό είναι απαραίτητη για αυτού του 



13 
 

είδους τις σχέσεις; Συζητήστε την επιρροή των υγιών ανθρώπινων 
σχέσεων στα πρόσωπα που εμπλέκονται σ’ αυτές (γονείς-παιδί, 
φίλοι, άνδρας-γυναίκα, εργοδότης-εργαζόμενος, κτλ). 
Περίληψη: Ο Θεός μας δημιούργησε κατ’ εικόνα Του για να μπο-
ρέσει να υπάρξει μία σχέση στοργής ανάμεσα σε Εκείνον και σε 
εμάς. Παρότι η είσοδος της αμαρτίας διέλυσε την αρχική ένωση, ο 
Θεός θέλει να αποκαταστήσει αυτήν τη σχέση μέσα από το σχέδιο 
της σωτηρίας. Ως εξαρτώμενα δημιουργήματα, η ζωή αποκτά αλη-
θινό νόημα και σκοπό όταν είμαστε σε ένωση με τον Δημιουργό 
μας.  
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3 Απριλίου – 9 Απριλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τώρα λοιπόν εάν τωόντι υπακούσητε εις την 
φωνήν μου, και φυλάξητε την διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο 
εκλεκτός από πάντων των λαών· διότι ιδική μου είναι πάσα η γη.» 
Έξοδος 19/ιθ’ 5.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 9/θ’ 15, Ησ. 
54/νδ’ 9, Γέν. 12/ιβ’ 1-3, Γαλ. 3/γ’ 6-9,29, Έξ. 6/ς’ 1-8, Ιερ. 31/λα’ 
33,34. 
 

Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την Πτώση της ανθρωπότητας 
εξαιτίας της αμαρτίας των προπατόρων μας. Αυτήν την εβδομάδα 
θα κάνουμε μία περίληψη όλης της τριμηνίας, καθώς κάθε μέρα θα 
εξετάζουμε τις πρώτες διαθήκες, εκείνες που ήταν η εκδήλωση της 
παρούσας αλήθειας της αληθινής διαθήκης, αυτής που επικυρώ-
θηκε με το αίμα του Ιησού στο Γολγοθά και αυτήν που ως Χριστια-
νοί έχουμε με τον Κύριό μας. 
Θα ξεκινήσουμε με τη διαθήκη που ο Κύριος έκανε με τον Νώε, 
όπου έσωσε τον ίδιο και την οικογένειά του από την καταστροφή. 
Θα προχωρήσουμε με την διαθήκη του Αβραάμ, μία πλήρη και 
πλούσια υπόσχεση προς όλους, και στη συνέχεια θα δούμε τη δια-
θήκη στο Σινά και τη σημασία της διακήρυξής της εκεί. Τέλος, θα 
εξετάσουμε την τελευταία διαθήκη, εκείνη στην οποία οδηγούσαν 
όλες οι προηγούμενες. Φυσικά, θα έχουμε την ευκαιρία να τις εξε-
τάσουμε εις βάθος όλες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτήν την 
εβδομάδα θα ρίξουμε μια ματιά. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι σημαίνει ο όρος διαθήκη; Ποια στοι-
χεία συνιστούν μία διαθήκη; Ποια ήταν η διαθήκη που έκανε ο Θε-
ός με τον Νώε; Τι ελπίδα βρίσκουμε στη διαθήκη πλευρά τον Α-
βραάμ; Τι ρόλο έχουν η πίστη και τα έργα από την του ανθρώπου 
στη διαθήκη; Είναι η διαθήκη μία συμφωνία ή περιλαμβάνει στοι-
χεία που προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας σχέσης; Ποια είναι η έν-
νοια της «καινής διαθήκης»;  
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Κυριακή 4 Απριλίου 
 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Γένεση 17/ιζ’ 2 

«Ο εβραϊκός όρος που χρησιμοποιείται για τη ‘‘διαθήκη’’ (εμφανίζε-
ται περίπου 287 φορές στην Παλαιά Διαθήκη) είναι berith. Η προέ-
λευση του όρου δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά έχει την έννοια ‘‘κάτι που 
δένει δύο ομάδες μαζί’’. Έχει χρησιμοποιηθεί φυσικά για να περι-
γράψει διάφορα είδη ‘‘δεσμών’’, μεταξύ δύο ανθρώπων και μεταξύ 
Θεού και ανθρώπου. Ο όρος έχει κοινή έννοια όταν οι εμπλεκόμε-
νοι είναι άνθρωποι, και ιδιαίτερη θρησκευτική έννοια όταν η διαθή-
κη είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Η θρησκευτική χρήση του 
όρου ήταν μία μεταφορά που βασιζόταν στην κοινή χρήση του ό-
ρου, με βαθύτερο ωστόσο νόημα.» J. Arthur Thompson, “Covenant (OT),” 

The International Standard Bible Encyclopedia, revised edition (Grand Rapids, MI: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1979), τομ. 1, σ. 790. 
Όπως με τη συνθήκη του γάμου, η βιβλική διαθήκη ορίζει την σχέ-
ση και τους κανόνες. Όσον αφορά τους κανόνες, η βιβλική διαθήκη 
έχει τα εξής βασικά στοιχεία: 

• Ο Θεός βεβαιώνει με όρκο τις υποσχέσεις της διαθήκης (Γαλ. 
3/γ’16, Εβρ. 6/ς’ 13,17) 

• Οι υποχρεώσεις της διαθήκης ήταν η υπακοή στο θέλημα του 
Θεού όπως αυτό εκφράζεται στις Δέκα Εντολές (Δευτ. 4/δ’ 13). 

•  Τα μέσα με τα οποία οι υποχρεώσεις της διαθήκης του Θεού 
εκπληρώνονται, είναι ο Χριστός και το σχέδιο της σωτηρίας 
(Ησ. 42/μβ’1,6). 

Κοιτάξτε τα παραπάνω τρία στοιχεία (οι υποσχέσεις του Θεού, η 
υπακοή μας και το σχέδιο της σωτηρίας). Πώς βλέπετε αυτούς 
τους παράγοντες να εφαρμόζονται στην προσωπική σας σχέση με 
τον Κύριο; Περιγράψτε πώς εκδηλώνονται στη ζωή σας τώρα. 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από τους τύπους του τελετουργικού 
συστήματος, φανερωνόταν όλο το σχέδιο της σωτηρίας. Μέσα από 
τα σύμβολα, οι πατριάρχες και ο λαός έμαθαν να εξασκούν την 
πίστη τους στον επερχόμενο Λυτρωτή. Μέσα από τις τελετές, ο 
αμαρτωλός μπορούσε να λάβει συγχώρηση για τις αμαρτίες του 
και να απαλλαχθεί από την ενοχή. Έτσι, οι ευλογίες της διαθήκης 
μπορούν να διατηρηθούν και η πνευματική αύξηση – η αποκατά-
σταση της εικόνας του Θεού στη ζωή – μπορούσε να συνεχιστεί, 
ακόμη και όταν οι άνθρωποι απέτυχαν να τηρήσουν τους όρους 
της συμφωνίας.  
ΣΚΕΨΗ: Αν και υπάρχουν συμφωνίες/συνθήκες μεταξύ ανθρώ-
πων, η κύρια χρήση του όρου berith στην Εβραϊκή, έχει να κάνει με 
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τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αναλογιζόμενοι Ποιος είναι 
ο Θεός και ποιοι είμαστε εμείς σε σχέση μ’ Αυτόν, τι είδους σχέση 
περιγράφει αυτή η διαθήκη; 
 

Δευτέρα 5 Απριλίου 
 

ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΩΕ 
Γένεση 6/ς’ 18 

Στην Γέν. 6/ς’ 18 συναντάμε για πρώτη φορά τον όρο διαθήκη και 
σ’ αυτά τα πλαίσια ο Θεός λέει στον Νώε πως πρόκειται να κατα-
στρέψει τη γη εξαιτίας της τεράστιας και συνεχόμενης  εξάπλωσης 
της αμαρτίας. Παρότι η καταστροφή θα γίνει υπό τη μορφή ενός 
παγκόσμιου Κατακλυσμού, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον κόσμο 
που δημιούργησε. Εξακολουθεί να προσφέρει τη σχέση διαθήκης 
που έθεσε σε εφαρμογή μετά την Πτώση. Το Θεϊκό «Εγώ» που 
προσφέρει τη διαθήκη είναι ο Ίδιος, η ασφάλεια του Νώε. Ως Θεός 
που τηρεί τη διαθήκη, ο Κύριος υπόσχεται να προστατέψει τα μέλη 
της οικογένειας που είναι πρόθυμοι να έχουν μια αφιερωμένη σχέ-
ση μαζί Του, μια σχέση που καταλήγει στην υπακοή. 
Ήταν η διαθήκη με τον Νώε μονομερής; Να θυμάστε πως η όλη 
ιδέα της διαθήκης προϋποθέτει την ύπαρξη περισσότερων του ε-
νός ατόμου. Έπρεπε ο Νώε να τηρήσει κάποιους όρους; Τι μπο-
ρούμε να διδαχθούμε από τις απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός ανακοινώνει στον Νώε πως θα έρθει ένας κατακλυσμός 
που θα καταστρέψει τη γη. Αλλά ο Θεός κάνει μία συμφωνία μαζί 
του, στην οποία υπόσχεται να σώσει τον ίδιο και την οικογένειά 
του. Επομένως, αυτά που διακυβεύονται είναι πολλά, επειδή εάν ο 
Θεός δεν τηρούσε την υπόσχεση από τη δική Του πλευρά, τότε ό,τι 
και να έκανε ο Νώε, θα καταστρεφόταν μαζί με τον υπόλοιπο κό-
σμο.  
Ο Θεός είπε πως θα έκανε μία «συμφωνία» με τον Νώε. Ο όρος 
από μόνος του δείχνει την πρόθεση να τιμήσεις αυτό που λες πως 
θα κάνεις. Δεν πρόκειται για κάποια παράξενη δήλωση. Ο όρος 
περιλαμβάνει αφοσίωση. Ας υποθέσουμε πως ο Κύριος είχε πει 
στον Νώε, «Κοίτα, ο κόσμος θα καταστραφεί και εγώ μπορεί να σε 
σώσω, μπορεί και όχι. Στο μεταξύ εσύ κάνε αυτό και αυτό, και στη 
συνέχεια βλέπουμε τι θα συμβεί. Ωστόσο, δεν εγγυώμαι τίποτα.» 
Αυτού του είδους οι δηλώσεις δεν έχουν την βεβαιότητα και την 
υπόσχεση που βρίσκουμε στο ίδιο τον όρο διαθήκη. 
ΣΚΕΨΗ: Ορισμένοι υποστηρίζουν πως ο Κατακλυσμός δεν ήταν 
παγκόσμιος, αλλά μία τοπική καταστροφή. Εάν είναι έτσι, δεδομέ-
νης της υπόσχεσης που έδωσε ο Θεός στη Γέν. 9/θ’ 15 (δείτε επί-
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σης Ησ. 54/νδ’ 9), κάθε φορά που γίνεται ένας κατακλυσμός τοπι-
κού χαρακτήρα (κάτι που βλέπουμε συχνά να γίνεται) η υπόσχεση 
του Θεού αθετείται. Πώς μπορούμε λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύ-
νη στις υποσχέσεις Του; 
 

Τρίτη 6 Απριλίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 
Διαβάστε Γέν. 12/ιβ’ 1-3. Αναφέρετε τις ξεχωριστές υποσχέσεις 
που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Αξιοσημείωτο είναι πως ανάμεσα 
στις υποσχέσεις αυτές, ο Θεός λέει στον Αβραάμ «και θέλουσιν 
ευλογηθή εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης» (Γέν. 12/ιβ’ 3). Τι εννοεί; 
Πώς ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης διαμέσου του Αβραάμ; 
Δείτε Γαλ. 3/γ’ 6-9. Πού βλέπουμε σ’ αυτήν την αρχική υπόσχεση, 
την υπόσχεση για τον Ιησού, τον Μεσσία; Δείτε Γαλ. 3/γ’ 29. 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτήν την πρώτη καταγεγραμμένη Θεϊκή αποκάλυψη στον Α-
βραάμ, ο Θεός υπόσχεται να έχει μαζί του μία στενή και διαρκή 
σχέση, πριν ακόμη αναφερθεί στη σύναψη διαθήκης. Άμεσες ανα-
φορές στη διαθήκη από τον Θεό τις συναντάμε αργότερα (Γέν. 
15/ιε’ 4-21, 17/ιζ’ 1-14). Τη δεδομένη στιγμή, ο Θεός προσφέρει μία 
ιδιαίτερα σημαντική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Το επανα-
λαμβανόμενο, «θέλω» στη Γέν. 12/ιβ’ 1-3 δείχνει το βάθος και το 
μεγαλείο της προσφοράς και της υπόσχεσης του Θεού. 
Επιπροσθέτως, ο Αβραάμ λαμβάνει μία και μοναδική εντολή, «έ-
ξελθε», που ωστόσο τον δοκιμάζει. Εκείνος υπάκουσε με πίστη 
(Εβρ. 11/ια’ 8) όχι όμως για να λάβει τις υποσχόμενες ευλογίες. Η 
υπακοή του ήταν η ανταπόκριση της πίστης του σ’ αυτή τη σχέση 
αγάπης που ο Θεός ήθελε να εδραιώσει. Με άλλα λόγια, ο Αβραάμ 
ήδη πίστευε στον Θεό και στις υποσχέσεις Του και ήδη Τον εμπι-
στευόταν. Διαφορετικά δεν θα άφηνε την οικογένεια και τη γη των 
προγόνων του για να πάει προς το άγνωστο. Με την υπακοή του 
έδειξε την πίστη του σε ανθρώπους και αγγέλους.  
Ο Αβραάμ ακόμη και τότε, έδειξε τη στενή σχέση μεταξύ πίστης και 
έργων. Σωζόμαστε διαμέσου της πίστης, μια πίστη που καταλήγει 
σε έργα υπακοής. Πρώτα έρχεται η υπόσχεση της σωτηρίας, και 
έπειτα ακολουθούν τα έργα. Παρότι δεν μπορεί να υπάρξει σχέση 
διαθήκης και ευλογία χωρίς υπακοή, η υπακοή είναι η ανταπόκριση 
της πίστης σ’ αυτά που ο Θεός έχει ήδη κάνει. Αυτή η πίστη απει-
κονίζει την αρχή που συναντάμε στην Α’ Ιωάν. 4/δ’ 19, «Ημείς α-
γαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». 
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γέν. 15/ιε’ 6. Πώς σ’ αυτό το εδάφιο βλέπουμε 
τη βάση των υποσχέσεων όλων των διαθηκών; Γιατί αυτή η ευλο-
γία είναι πολυτιμότερη όλων; 
 

Τετάρτη 7 Απριλίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ 
Διαβάστε Έξ. 6/ς’ 1-8 και στη συνέχεια απαντήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

• Σε ποια διαθήκη αναφέρεται εδώ ο Θεός; Δείτε Γέν. 12/ιβ’ 1-3. 

• Πώς η Έξοδος ήταν η εκπλήρωση, από τη δική Του πλευρά, 
των υποσχέσεων της διαθήκης; 

• Τι παραλληλισμούς μπορείτε να βρείτε ανάμεσα σ’ αυτά που 
υποσχέθηκε ο Θεός στον λαό Του και στην υπόσχεση που έ-
δωσε στον Νώε πριν τον Κατακλυσμό; 

…………………………………………………………………………….. 
Μετά την Έξοδο, ο λαός Ισραήλ έλαβε τη διαθήκη στο Σινά, στα 
πλαίσια της απελευθέρωσης τους από τη δουλεία (Έξ. 20/κ’2), πε-
ριλαμβάνοντας τα τελετουργικά μέσα για την εξιλέωση και τη συγ-
χώρηση της αμαρτίας. Ήταν λοιπόν μία διαθήκη χάρης, της χάρης 
Του που επεκτεινόταν στον λαό Του.  
Η διαθήκη αυτή, από πολλές απόψεις, επαναλάμβανε τα κύρια 
σημεία της διαθήκης με τον Αβραάμ: 

• Η ιδιαίτερη σχέση του Θεού με τον λαό Του (συγκρίνετε Γέν. 
17/ιζ’ 7,8 με Έξ. 19/ιθ’ 5,6). 

• Θα γίνονταν ένα σπουδαίο έθνος (συγκρίνετε Γέν. 12/ιβ’ 2 με 
Έξ. 19/ιθ’ 6). 

• Απαραίτητη η υπακοή (συγκρίνετε Γέν. 17/ιζ’ 9-14, 22/κβ’ 16-18 
με Έξ. 19/ιθ’5). 

«Προσέξτε τη σειρά: ο Κύριος πρώτα σώζει τον Ισραήλ και στη 
συνέχεια τους δίνει τον νόμο Του για να τον τηρήσουν. Η ίδια σειρά 
ισχύει και με το ευαγγέλιο. Ο Χριστός πρώτα μας σώζει από την 
αμαρτία (δείτε Ιωάν. 1/α’ 29, Α’ Κορ. 15/ιε’ 3, Γαλ. 1/α’ 4), και στη 
συνέχεια ο νόμος Του ζει μέσα μας (Γαλ. 2/β’20, Ρωμ. 4/δ’25, 
8/η’1-3, Α’ Πέτρ. 2/β’ 24).» The SDA Bible Commentary, τομ. 1, σ. 602. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Έξ. 6/ς’ 7. Ποιο σημείο ξεχωρίζει στο πρώτο 
μέρος όπου ο Κύριος λέει ότι θα είναι ο λαός Του και Αυτός ο Θεός 
τους; Προσέξτε! Εκείνοι θα είναι κάτι για τον Θεό και ο Θεός θα 
είναι κάτι γι’ αυτούς. Ο Θεός δεν θέλει, απλώς, να σχετίζεται μαζί 
τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αλλά περιμένει και αυτοί να σχετίζο-
νται μαζί Του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και μαζί μας, δεν θέλει να 
έχει ο Κύριος την ίδια σχέση σήμερα; Το πρώτο μέρος στην Έξ. 
6/ς’ 7 αντικατοπτρίζει τη σχέση σας με τον Κύριο, ή μήπως ανήκετε 
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στην κατηγορία εκείνων που το όνομά τους είναι, απλώς, γραμμέ-
νο στα βιβλία της εκκλησίας; Εάν η απάντησή σας είναι «Ναι» στο 
πρώτο μέρος της ερώτησης, τότε αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 

Πέμπτη 8 Απριλίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Στον Ιερ. 31/λα’ 31-33 για πρώτη φορά βλέπουμε να γίνεται ανα-
φορά στη «νέα διαθήκη». Η περικοπή αυτή γράφτηκε στα πλαίσια 
της επιστροφής του Ισραήλ από την εξορία, και αναφέρεται στις 
ευλογίες που θα λάβουν από τον Θεό. Για μία ακόμη φορά, όπως 
και σ’ όλες τις προηγούμενες, ο Θεός είναι Αυτός που ξεκινάει τη 
διαθήκη, και είναι Εκείνος που θα την εκπληρώσει με τη χάρη Του.  
Προσέξτε ακόμη τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Εδώ ο Θεός α-
ναφέρεται στον εαυτό Του ως σύζυγός τους. Είναι εκείνος που θα 
γράψει τον νόμο Του στις καρδιές τους, και χρησιμοποιεί όρους 
από τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, λέγοντας πως θα είναι 
ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός Του. Επομένως, όπως και 
πριν, η διαθήκη δεν είναι, απλώς, μια νομική συμφωνία, όπως γί-
νεται στα δικαστήρια σήμερα, αλλά πρόκειται για κάτι παραπάνω. 
Διαβάστε Ιερ. 31/λα’ 33. Συγκρίνετε με Έξ. 6/ς’ 7 όπου δίνονται 
λεπτομέρειες για την διαθήκη με το Ισραήλ. Και πάλι, ποια σημα-
ντικά στοιχεία βλέπουμε εδώ; Τι θέλει ο Θεός με τον λαό Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Διαβάστε Ιερ. 31/λα’ 34. Συγκρίνετε με Ιωάν. 17/ιζ’ 3. Ποιο είναι το 
κλειδί για να χτίσει ο Θεός θεμέλια γι’ αυτή τη σχέση; 
…………………………………………………………………………….. 
Στον Ιερ. 31/λα’ 31-34, μπορούμε να δούμε τα στοιχεία της χάρης 
και της υπακοής, όπως και στις πρώτες διαθήκες. Ο Θεός θα συγ-
χωρήσει τις αμαρτίες τους, θα συνάψει σχέση μαζί τους, και θα 
τους παραχωρήσει τη χάρη Του. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι α-
πλώς Τον υπακούνε, επειδή Τον γνωρίζουν και όχι μηχανικά, επει-
δή Τον αγαπούν και θέλουν να Τον υπηρετούν. Αυτό περιλαμβάνει 
την έννοια της σχέσης διαθήκης που ο Κύριος θέλει να έχει με τον 
λαό Του. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς κατανοείτε την ιδέα του νόμου να γράφεται στην 
καρδιά μας; Προϋποθέτει ότι ο νόμος γίνεται κάτι το υποκειμενικό 
και προσωπικό, ότι μπορούμε δηλαδή να τον ερμηνεύουμε και να 
τον εφαρμόζουμε αναλόγως την καρδιά μας; Ή μήπως έχει κάποια 
άλλη έννοια; Εάν ναι, ποια; 
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Παρασκευή 9 Απριλίου          Δύση ηλίου: 19:56’ 
 

Περαιτέρω μελέτη:  
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 109-122, Π.Β. σ. 389-401. 
«Ο ζυγός που μας συνδέει με την υπηρεσία είναι ο νόμος του Θε-
ού. Ο μεγάλος νόμος της αγάπης που αποκαλύφθηκε στην Εδέμ, 
που διακηρύχθηκε στο Σινά και που στη νέα διαθήκη γράφτηκε 
μέσα στην καρδιά, είναι αυτός που κάνει τον άνθρωπο να εργαστεί 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν είχαμε αφεθεί να ακολουθή-
σουμε τις δικές μας κλίσεις, να πάμε εκεί όπου η θέλησή μας θα 
μας οδηγούσε, θα παρασυρόμασταν στις τάξεις του Σατανά και θα 
αποκτούσαμε τα χαρακτηριστικά του… Επιθυμεί να αναλάβουμε 
υπομονητικά και συνετά τα καθήκοντα της υπηρεσίας. Σαν άν-
θρωπος, ο ίδιος ο Χριστός, έφερε το ζυγό της υπηρεσίας. Λέγει: 
‘‘Χαίρω, Θεέ Μου, να εκτελώ το θέλημά Σου, και ο νόμος Σου είναι 
εν τω μέσω της καρδίας Μου.’’ ‘‘Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχί 
διά να κάμω το θέλημα το Εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός 
Με.’’ (Ψαλμ. 40/μ’8, Ιωάν. 6/ς’ 38). Η αγάπη Του για το Θεό, ο ζή-
λος για τη δόξα Του και η αγάπη Του για την αμαρτωλή ανθρωπό-
τητα έφεραν τον Ιησού στη γη για να υποφέρει και για να πεθάνει. 
Αυτή η δύναμη κυβερνούσε τη ζωή Του. Αυτή την αρχή μας παρο-
τρύνει να ασπασθούμε.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 302,303. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ήταν οι διαθήκες του Θεού με τον Νώε, τον Αβραάμ, τον Μω-
υσή και με εμάς, η συνέχεια της διαθήκης Του με τον Αδάμ, ή ήταν 
κάτι νέο; Συγκρίνετε Γέν. 3/γ’ 15, 22/κβ’ 18 και Γαλ. 3/γ’8,16. 
2.  Γιατί το προσωπικό κομμάτι και αυτό της σχέσης, είναι τόσο 
σημαντικά για τη διαθήκη; Μπορούμε όπως ξέρουμε να έχουμε μία 
νομική συμφωνία με κάποιον χωρίς να έχουμε κάποια στενή επα-
φή. Αυτό ωστόσο δεν είναι κάτι που επιθυμεί ο Κύριος στη διαθήκη 
Του με τον λαό Του. Γιατί; 
3.  Πώς ο γάμος είναι μία καλή αναλογία της διαθήκης; Σε ποια 
σημεία η αναλογία του γάμου αποτυγχάνει να περιγράψει τη δια-
θήκη; 
Περίληψη: Η είσοδος της αμαρτίας κατέστρεψε τη σχέση που ο 
Δημιουργός είχε αρχικά εδραιώσει με την ανθρώπινη οικογένεια. 
Τώρα ο Θεός θέλει να εδραιώσει ξανά την ίδια σχέση αγάπης μέσα 
από μία διαθήκη. Αυτή η διαθήκη δηλώνει την αφοσιωμένη σχέση 
μεταξύ του Θεού και εμάς (όπως ο δεσμός ενός γάμου) και τη 
διευθέτηση της σωτηρίας μας, φέρνοντας μας σε αρμονία με τον 
Δημιουργό. Ο Ίδιος ο Θεός έχοντας ως κίνητρο την αγάπη Του, 
ξεκίνησε αυτή τη σχέση διαθήκης. Μέσα από υποσχέσεις και πρά-
ξεις ελέους, μας καλεί να ενωθούμε μαζί Του. 
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10 Απριλίου – 16 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 
 

3. «ΓΕΝΕΑΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ» 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο δε Νώε εύρε χάριν ενώπιον Κυρίου» Γέ-
νεση 6/ς’ 8.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 3/γ’ 6, 6/ς’ 
5,11,18, 9/θ’ 12-17, Ησ. 4/δ’ 3, Αποκ. 12/ιβ’ 17. 
 

Τα βακτήρια είναι μικροοργανισμοί που δεν μπορεί να δει κανείς 
χωρίς μικροσκόπιο. Ένα βακτήριο δεν είναι μεγαλύτερο από μία 
κουκίδα, ακόμη κι αν το μεγεθύνουμε χίλιες φορές. Κάτω από τις 
κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης – ζέστη, υγρασία, και τροφή – τα 
βακτήρια πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα. Για παράδειγμα, 
ορισμένα βακτήρια αναπαράγονται με απλή διάσπαση: ένα ώριμο 
κύτταρο απλά χωρίζεται σε δύο μικρότερα. Όταν ο διαχωρισμός 
γίνεται κάθε μία ώρα, το ένα βακτήριο μπορεί να παράγει πάνω 
από 16.000.000 νέα βακτήρια το 24ωρο. Μετά από 48 ώρες, εκα-
τοντάδες δισεκατομμύρια βακτήρια θα εμφανιστούν. 
Αυτό το μικροσκοπικό φαινόμενο στον φυσικό κόσμο, δείχνει την 
ταχεία αύξηση του κακού μετά την Πτώση. Προικισμένοι με ιδιαίτε-
ρη ευφυία, καλή υγεία, μακροζωία, αυτή η φυλή αρνήθηκε τον Θεό 
και χρησιμοποίησε τις ιδιαίτερες δυνάμεις της για να κάνει το κακό 
σε όλες του τις μορφές. Ενώ τα βακτήρια εξουδετερώνονται με το 
φως του ήλιου, τα χημικά ή την υψηλή θερμοκρασία, ο Θεός επέ-
λεξε να σταματήσει αυτήν την αχαλίνωτη αποστασία με έναν πα-
γκόσμιο Κατακλυσμό. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι έκανε η αμαρτία στη δημιουργία του 
Θεού; Ποια ήταν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Νώε; Ποια 
στοιχεία εμπλέκονταν στη διαθήκη με τον Νώε; Με ποιους τρόπους 
εκδηλώνεται η χάρη του Θεού στη διαθήκη με τον Νώε πριν τον 
Κατακλυσμό; Τι μας διδάσκει η διαθήκη που σύναψε ο Θεός με την 
ανθρωπότητα μετά τον Κατακλυσμό για την αγάπη Του προς εμάς; 
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Κυριακή 11 Απριλίου 
 

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
Η άποψη του Θεού για την δημιουργία ήταν πως όλα ήταν «καλά 
λίαν» (Γέν. 1/α’ 31). Με την είσοδο όμως της αμαρτίας τα πράγμα-
τα άλλαξαν. Δεν ήταν πλέον «καλά λίαν». Η δημιουργία του Θεού 
διαταράχθηκε από την αμαρτία και τα τρομερά αποτελέσματά της. 
Η αποστασία εξαπλώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις ημέρες του Νώε, 
το κακό κατακυρίευσε την φυλή. Παρότι στην Αγία Γραφή δεν μας 
δίνονται πολλές λεπτομέρειες (για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 73-75) για τις παραβάσεις και την επανάσταση, 
ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως ο στοργικός, υπομονετικός και συγ-
χωρητικός Θεός δεν μπορούσε άλλο να τις ανεχτεί. Πώς τα πράγ-
ματα χειροτέρεψαν τόσο γρήγορα; Η απάντηση, πιθανόν, να μην 
είναι τόσο δύσκολη. Άλλωστε, και σήμερα πολλοί αναρωτιούνται 
ακριβώς το ίδιο. Πώς τα πράγματα χειροτέρεψαν τόσο γρήγορα; 
Δείτε τα παρακάτω εδάφια. Γράψτε το μήνυμά τους. Προσέξτε τη 
σταθερή εξέλιξη της αμαρτίας: 

• Γέν. 3/γ’6.……………………………………………………………... 

• Γέν. 3/γ’11-13.………………………………………………………... 

• Γέν. 4/δ’5…….………………………………………………………... 

• Γέν. 4/δ’8……………………………………………………………… 

• Γέν. 4/δ’19…………………………………………………………….. 

• Γέν. 4/δ’23…………………………………………………………….. 

• Γέν. 6/ς’2……………………………………………………………… 

• Γέν. 6/ς’5,11………………………………………………………….. 
Η κατάσταση στη Γέν. 6/ς’ 5 και 11 δεν έγινε ξαφνικά. Υπήρχε μία 
ιστορία πίσω από αυτά. Αυτό το τρομερό αποτέλεσμα είχε αιτία. Η 
αμαρτία σταδιακά χειροτέρεψε. Αυτή είναι η τάση της. Η αμαρτία 
δεν είναι σαν το κόψιμο ή σαν μία πληγή που αυτόματα θεραπεύε-
ται. Απεναντίας, εάν δεν αντιμετωπιστεί, πολλαπλασιάζεται και δεν 
ικανοποιείται μέχρι να οδηγήσει στην καταστροφή και στον θάνατο. 
Και δεν χρειάζεται να φανταστούμε τη ζωή πριν τον Κατακλυσμό 
για να δούμε αυτόν τον κανόνα. Τον βλέπουμε ήδη στη ζωή μας. 
Γι’ αυτό άλλωστε και ο Θεός μισεί την αμαρτία και κάποια στιγμή 
θα την εξαφανίσει ολοκληρωτικά. Ο δίκαιος και γεμάτος αγάπη Θε-
ός δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.  
Τα καλά νέα, φυσικά, είναι πως θέλει να εξαφανίσει την αμαρτία 
αλλά και να σώσει τον αμαρτωλό. Και αυτό είναι το νόημα της δια-
θήκης.  



23 
 

Δευτέρα 12 Απριλίου 
 

Ο ΝΩΕ 
Μέσα σε όλες τις αναφορές για το κακό που υπήρχε στους προκα-
τακλυσμιαίους, ο Νώε ξεχωρίζει. Διαβάστε στη Γέν. 6/ς’ 9 τα τρία 
χαρακτηριστικά που του αποδίδει η Αγία Γραφή. Γράψτε ποια πι-
στεύετε πως είναι η σημασία αυτών των χαρακτηριστικών: 
Ήταν «δίκαιος»………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Ήταν «τέλειος»………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Μετά του Θεού περιεπάτησεν»………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Αναμφίβολα, ο Νώε είχε μία ζωντανή σχέση με τον Κύριο. Ήταν 
κάποιος με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να εργαστεί, κάποιος που 
θα Τον άκουγε, θα Τον υπάκουγε και θα Τον εμπιστευόταν. Γι’ αυ-
τό και ο Κύριος μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τον Νώε για να εκ-
πληρώσει τους σκοπούς Του και γι’ αυτό ο Πέτρος στην Καινή Δια-
θήκη τον αποκαλεί, «κήρυκα δικαιοσύνης» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 5). 
Διαβάστε Γέν. 6/ς’8. Πώς αυτό το εδάφιο μας βοηθάει να καταλά-
βουμε τη σχέση μεταξύ του Νώε και του Κυρίου; 
…………………………………………………………………………….. 
Για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή, συναντάμε τον όρο χάρη και 
έχει την ίδια έννοια με τις αναφορές της Καινής Διαθήκης όπου πε-
ριγράφεται η εύνοια του ελεήμονα Θεού προς εμάς τους ανάξιους 
αμαρτωλούς. Γι’ αυτό, πρέπει να έχουμε στο νου μας πως οι χα-
ρακτηρισμοί στον Νώε, «τέλειος» και «δίκαιος», αποδόθηκαν σε 
έναν αμαρτωλό που χρειαζόταν την εύνοια του Θεού. Υπό αυτήν 
την έννοια, ο Νώε δεν διαφέρει από μας που με ειλικρίνεια προ-
σπαθούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο. 
ΣΚΕΨΗ: Κατανοώντας πως ο Νώε χρειαζόταν την χάρη του Θεού 
όπως όλοι μας, αναρωτηθείτε: Θα μπορούσε κάποιος να με χαρα-
κτηρίσει όπως τον Νώε, «δίκαιο», «τέλειο» και ότι «περπατώ με 
τον Θεό»; Τι πιστεύετε; Εάν νιώθετε άνετα, μοιραστείτε τις σκέψεις 
σας με την ομάδα σας. 
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Τρίτη 13 Απριλίου 
 

ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΩΕ 
Στη Γέν. 6/ς’ 18 έχουμε τα βασικά στοιχεία της διαθήκης που κάνει 
ο Θεός με τον άνθρωπο: Ο Θεός και ο άνθρωπος έρχονται σε 
συμφωνία. Τόσο απλό. 
Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική ματιά, βρίσκουμε περισσότερα 
στοιχεία. Αρχικά, βλέπουμε το στοιχείο της υπακοής από την 
πλευρά του ανθρώπου. Ο Θεός λέει στον Νώε πως ο ίδιος και η 
οικογένειά του θα μπούνε στην κιβωτό. Έχουν και εκείνοι το δικό 
τους μέρος, κι αν δεν το κάνουν η διαθήκη θα χαλάσει. Εάν η δια-
θήκη χαλάσει, αυτοί θα χάσουν γιατί, τελικά, η διαθήκη είναι για το 
δικό τους όφελος. Άλλωστε, εάν ο Νώε έλεγε «Όχι» στο Θεό και 
δεν συμμορφωνόταν με τη διαθήκη, ή έλεγε «Ναι» και στην πορεία 
άλλαζε γνώμη, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα στον ίδιο και την 
οικογένειά του; 
Ο Θεός λέει πως είναι «η διαθήκη μου». Τι μας λέει αυτό για την 
βασική φύση της διαθήκης; Πόσο θα διέφεραν τα πράγματα εάν ο 
Κύριος την αποκαλούσε «διαθήκη σας»; 
…………………………………………………………………………….. 
Όσο μοναδική κι αν είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, στη διαθήκη 
βλέπουμε τα βασικά σημεία της δυναμικής μεταξύ Θεού και αν-
θρώπου. Θέτοντας τη διαθήκη Του με τον Νώε, εδώ ο Θεός δείχνει 
την χάρη Του. Δείχνει την προθυμία Του να κάνει το πρώτο βήμα 
για να σώσει την ανθρωπότητα από τις συνέπειες των αμαρτιών 
της. Εν ολίγοις, στη διαθήκη αυτή δεν πρέπει να θεωρήσουμε τους 
«εμπλεκόμενους» ίσους, όπου ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Θεός «ωφελείται» από αυτήν την 
διαθήκη, με διαφορετικό όμως τρόπο από ό,τι οι άνθρωποι. Το 
όφελός Του είναι ότι θα δώσει αιώνια ζωή σε αυτούς που αγαπάει 
– και αυτό ικανοποιεί αρκετά τον Κύριο (Ησ. 53/νγ’11). Αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως ωφελείται όπως 
εμείς.  
Δείτε αυτήν την αναλογία: ένας άνδρας πέφτει από το κατάστρωμα 
του πλοίου στα τρικυμιώδη νερά της θάλασσας. Κάποιος από το 
κατάστρωμα του λέει πως θα του πετάξει ένα σωσίβιο. Εκείνος 
που βρίσκεται στο νερό πρέπει να «συμφωνήσει» και να κρατηθεί 
από αυτό που θα του δοθεί. Έτσι είναι, από πολλές απόψεις, η 
διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η παραπάνω αναλογία σας βοηθάει να καταλάβετε 
την έννοια της χάρης που βλέπουμε στη διαθήκη; Πώς σας βοηθά-
ει να καταλάβετε πού πρέπει να βασίζεται η σχέση σας με τον Θεό;  
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Τετάρτη 14 Απριλίου 
 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 
Γένεση 9/θ’ 12,13 

Λίγα φυσικά φαινόμενα είναι ομορφότερα από το ουράνιο τόξο. Και 
ποιος δεν θυμάται την πρώτη του αντίδραση ως παιδί όταν είδε τις 
θαυμάσιες αυτές λωρίδες φωτός στον ουρανό; Ακόμη και ως ενή-
λικες μένουμε έκπληκτοι στην εικόνα αυτών των χρωμάτων στα 
σύννεφα. Γι’ αυτό, άλλωστε, μέχρι και σήμερα το ουράνιο τόξο α-
ποτελεί σύμβολο πολλών πραγμάτων: πολιτικά κόμματα, αιρέσεις, 
συγκροτήματα μουσικής, ταξιδιωτικά γραφεία κ.α. (βάλτε ουράνιο 
τόξο στο διαδίκτυο και θα δείτε.) Αυτές οι όμορφες χρωματικές λω-
ρίδες, εξακολουθούν να αγγίζουν τις χορδές της καρδιάς και του 
νου μας. Και φυσικά αυτό ήταν το ζητούμενο από τον Θεό.  
Τι είπε ο Κύριος πως θα συμβόλιζε το ουράνιο τόξο; Γέν. 9/θ’ 12-
17. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Κύριος είπε πως θα χρησιμοποιούσε το ουράνιο τόξο ως σημείο 
της «διαθήκης» Του (Γέν. 9/θ’ 15). Είναι αξιοσημείωτο ότι χρησι-
μοποίησε τον όρο διαθήκη σ’ αυτήν την περίπτωση, διαφορετικά 
από ό,τι τον χρησιμοποιεί σ’ άλλες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τη 
διαθήκη του Αβραάμ ή τη διαθήκη στο Σινά, εδώ δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση από μέρους εκείνων που ωφελούνται από αυτήν τη 
διαθήκη (ακόμη και από τον Νώε). Τα λόγια του Θεού εδώ αφο-
ρούν όλους τους ανθρώπους «παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης 
σαρκός» (Γέν. 9/θ’ 15)) για «γενεάς αιωνίους» (εδ. 12). Τα λόγια 
του Θεού έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και αφορούν όλους μας, 
ασχέτως αν κάποιοι δεν θα επιλέξουν να υποταχθούν στον Κύριο. 
Υπό αυτήν την έννοια, η διαθήκη που βλέπουμε εδώ διαφέρει με 
τις υπόλοιπες διαθήκες που συναντάμε στην Αγία Γραφή, όσον 
αφορά στην σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων.  
Πώς φανερώνεται η χάρη του Θεού σ’ αυτήν τη διαθήκη; 
…………………………………………………………………………….. 
ΣΚΕΨΗ: Αν και η διαθήκη αυτή δεν απαιτεί από εμάς κάτι (ενώ 
από τη μεριά Του ο Θεός υπόσχεται να μην καταστρέψει ξανά τον 
κόσμο με κατακλυσμό), πώς η γνώση μας για τον συμβολισμό του 
ουράνιου τόξου επηρεάζει την υπακοή μας στον Κύριο; Έχουμε 
κάποια υποχρέωση καθώς κοιτάζουμε το ουράνιο τόξο; Σκεφτείτε 
κάτω από ποια πλαίσια τέθηκε το τόξο και τι μπορούμε να διδα-
χθούμε από αυτήν την ιστορία. 
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Πέμπτη 15 Απριλίου 
 

«ΕΜΕΝΕ ΔΕ ΜΟΝΟΝ Ο ΝΩΕ» 
Στη Γέν. 7/ζ’ 23 βλέπουμε για πρώτη φορά την έννοια του όρου 
«υπόλοιπο». Ο όρος που χρησιμοποιείται για το ρήμα «έμενε» έχει 
την ίδια ρίζα με τον όρο που συναντάμε πολλές φορές στην Παλαιά 
Διαθήκη για την έννοια του υπόλοιπου. 
«Και ο Θεός με απέστειλεν έμπροσθέν σας διά να διατηρήσω εις 
εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω την ζωήν σας μετά 
μεγάλης λυτρώσεως» (Γέν. 45/με’ 7). 
«Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολειφθείς εν Ιερουσαλήμ 
θέλει ονομασθή άγιος, πάντες οι γεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων 
εν Ιερουσαλήμ» (Ησ. 4/δ’ 3) 
«Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει βάλει την χείρα αυτού πάλιν 
δευτέραν φοράν διά να αναλάβη το υπόλοιπον του λαού αυτού» 
(Ησ. 11/ια’11). Στα παραπάνω εδάφια οι λέξεις που τονίσαμε συν-
δέονται με τον όρο «έμενε» που είδαμε στη Γέν. 7/ζ’ 23. 
Δείτε τη Γέν. 7/ζ’ 23 και τα άλλα παραδείγματα. Πώς κατανοείτε την 
έννοια του υπολοίπου σ’ αυτά; Ποιες είναι οι συνθήκες που οδήγη-
σαν στο υπόλοιπο; Πώς συνδέεται η διαθήκη με την ιδέα του υπο-
λοίπου; 
…………………………………………………………………………….. 
Την περίοδο του Κατακλυσμού, ο Δημιουργός του κόσμου έγινε και 
ο Κριτής του. Με την κρίση τέθηκε το ερώτημα εάν όλη η ζωή στη 
γη - συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων - καταστρεφόταν. 
Εάν όχι, ποιοι θα επιβίωναν; Ποιοι θα ήταν το υπόλοιπο; 
Σ’ αυτήν την περίπτωση, ήταν ο Νώε και η οικογένειά του. Ωστόσο, 
η σωτηρία του Νώε συνδεόταν με τη διαθήκη που έκανε ο Θεός 
μαζί του (Γέν. 6/ς’ 18) – μια διαθήκη που ξεκίνησε και εκτελέστηκε 
από τον Θεό της χάρης και του ελέους. Επιβίωσαν λόγω  όλων 
εκείνων που ο Θεός έκανε γι’ αυτούς, όσο σημαντική κι αν ήταν και 
η δική τους συμμετοχή. Όποιες κι αν ήταν οι υποχρεώσεις του Νώε 
ως προς την διαθήκη, όσο πιστά κι αν τις εκτέλεσε, η μόνη του  
ελπίδα ήταν το έλεος του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Σύμφωνα μ’ αυτά που ξέρουμε για τα γεγονότα των εσχά-
των ημερών, όπου θα υπάρξει ο καιρός που ο Θεός θα έχει ένα 
πιστό υπόλοιπο (δείτε Αποκ. 12/ιβ’ 17), τι παραλληλισμούς μπο-
ρούμε να δούμε από την ιστορία του Νώε που θα μας βοηθήσουν 
να γίνουμε μέρος του υπολοίπου; Πώς οι καθημερινές μας αποφά-
σεις, επηρεάζουν τη στάση που θα κρατήσουμε τότε;  
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Παρασκευή 16 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:03’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 73-92. 
«Το ουράνιο τόξο, το φυσικό αυτό φαινόμενο, ήταν το κατάλληλο 
σύμβολο για την υπόσχεση του Θεού να μην καταστρέψει ξανά τον 
κόσμο με κατακλυσμό. Μιας και θα υπήρχαν μεγάλες κλιματικές 
αλλαγές μετά τον Κατακλυσμό, και οι βροχές θα αντικαθιστούσαν 
την πρωινή υγρασία, χρειαζόταν κάτι για να καθησυχάσει τους φό-
βους των ανθρώπων κάθε φορά που θα έβρεχε. Με τον πνευματι-
κό νου μπορούμε να δούμε μέσα από τα φυσικά φαινόμενα τον 
Θεό να φανερώνεται (δείτε Ρωμ. 1/α’20). Έτσι, το ουράνιο τόξο 
δείχνει στον πιστό πως η βροχή φέρνει ευλογίες και όχι παγκόσμια 
καταστροφή.» The SDA Bible Commentary, τομ. 1, σ. 265. 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  «Εκείνες τις μέρες υπήρχε αφθονία, οι άνθρωποι πολλαπλα-
σιάζονταν, ο κόσμος μούγκριζε σαν άγριος ταύρος, και ο μεγάλος 
θεός ενοχλήθηκε από την οχλοβοή. Ο Ενλίλ άκουσε την οχλοβοή 
και είπε στους άλλους θεούς στο συμβούλιο, ‘‘Η φασαρία των αν-
θρώπων δεν είναι πλέον ανεκτή και εξαιτίας αυτής της σύγχυσης 
δεν μπορούμε να κοιμηθούμε’’. Έτσι, οι θεοί συμφώνησαν να εξα-
λείψουν τον άνθρωπο.» The Story of the Flood” in The Epic of Gilgamesh, 

trans. N. K. Sanders (London: The Penguin Group, 1972), σ. 108. Συγκρίνετε 
την αιτία για τον Κατακλυσμό που δίνεται στο παραπάνω από-
σπασμα με την αιτία που συναντάμε στην Αγία Γραφή. 
2.  Ο Νώε δεν προειδοποίησε τη γενιά του μόνο για την επερχό-
μενη κρίση του Θεού. Ήθελε να τους βοηθήσει να αισθανθούν την 
ανάγκη τους για σωτηρία. Γιατί οι αλήθειες για τη σωτηρία δεν είναι 
τόσο δημοφιλείς; Αναφερθείτε στα πράγματα που εμποδίζουν τους 
ανθρώπους να αποδεχτούν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία 
τους. Δείτε Ιωάν. 3/γ’ 19, 7/ζ’ 47,48, 12/ιβ’ 42,43, Ιακ. 4/δ’ 4. 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτής της εβδομάδας είδαμε τις πρώτες 
διαθήκες που ο Θεός έκανε με τον Νώε. Βλέπουμε το ενδιαφέρον 
Του για και το ανθρώπινο γένος, την επιθυμία Του να αποκτήσει 
μια σωτήρια σχέση μαζί τους. Ο Θεός επιβεβαίωσε τη διαθήκη Του 
με τον Νώε, και η αφοσίωση του Νώε προς τον Θεό ήταν που τον 
προφύλαξε από την αποστασία, και τον έσωσε από την καταστρε-
πτική κρίση του Κατακλυσμού. «Με τον τρόπο αυτό θα δινόταν μία 
απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και θα αυξανό-
ταν περισσότερο η εμπιστοσύνη του σ’ Αυτόν. Παρόλο που ο Θεός 
είχε αναγκαστεί να καταστρέψει τη γη με τον κατακλυσμό, η ευ-
σπλαχνία Του εξακολουθεί να περιβάλλει τη γη.» Ε. Χουάιτ, Η Ιστορία 

της Απολύτρωσης, σ. 71. 



28 
 

17 Απριλίου – 23 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
4. ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον 
εμού και σου, και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυ-
τών, εις διαθήκην αιώνιον, διά να ήμαι Θεός εις σε και εις το σπέρ-
μα σου μετά σέ.» Γένεση 17/ιζ’ 7. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Έξ. 3/γ’14, Γέν. 
17/ιζ’ 1-6, 41/μα’45, Δαν. 1/α’7, Γέν. 15/ιε’7-18, 17/ιζ’1-14, Αποκ. 
14/ιδ’6,7. 
 

Ποιος δεν θυμάται, ιδιαίτερα κατά την παιδική μας ηλικία, να έχου-
με αρρωστήσει σοβαρά και η κατάσταση ολοένα να χειροτέρευε; 
Στην ατελείωτη νύχτα που ψηνόμασταν στον πυρετό, να βλέπουμε 
τον πατέρα ή την μητέρα μας να είναι στο πλάι μας; Έτσι ακριβώς, 
μεταφορικά μιλώντας, ο Θεός κάθισε δίπλα στον άρρωστο, από 
την αμαρτία, κόσμο μας καθώς το ηθικό σκοτάδι άρχισε να γίνεται 
πιο βαθύ στους αιώνες που ακολούθησαν μετά τον Κατακλυσμό. 
Γι’ αυτόν το λόγο, κάλεσε τον Αβραάμ και προσπάθησε να ξεκινή-
σει έναν λαό, όπου μέσα από τον πιστό Του δούλο θα τους απο-
καλυπτόταν και θα τους έδινε τη σωτηρία.  
Έτσι, ο Θεός σύναψε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και τους απογό-
νους του όπου δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το Θεϊκό 
σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου από την αμαρτία. Αυτήν την 
εβδομάδα θα δούμε ακόμη περισσότερες υποσχέσεις της διαθή-
κης. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποιο είναι το όνομα του Θεού; Τι ση-
μαίνει; Ποια ήταν η σημασία των ονομάτων που ο Θεός χρησιμο-
ποίησε για να παρουσιαστεί στον Αβραάμ; Ποια ονόματα χρησιμο-
ποίησε; Γιατί ο Θεός άλλαξε το όνομα του Άβραμ και το έκανε Α-
βραάμ; Γιατί τα ονόματα είναι σημαντικά; Ποιοι ήταν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της διαθήκης; 
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Κυριακή 18 Απριλίου 
 

Ο ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΡΑΜ 
Γένεση 15/ιε’ 7 

 

Το όνομα, ορισμένες φορές, είναι το σήμα κατατεθέν. Τα έχουμε 
τόσο στενά συνδεδεμένα στο νου μας με κάποια χαρακτηριστικά 
που στο άκουσμα τους σκεφτόμαστε αμέσως τα συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά. Για παράδειγμα τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε 
τα ονόματα: Άλμπερτ Αϊνστάιν, Μάρτιν Λούθερ, Γκάντι, ή Δορκάδα; 
Το κάθε όνομα είναι συνδεδεμένο με κάποια συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά και ιδανικά.  
Κατά την Βιβλική εποχή, οι άνθρωποι της Ανατολής έδιναν ιδιαίτε-
ρη σημασία στο νόημα των ονομάτων. «Οι Εβραίοι πίστευαν πως 
το όνομα παρέπεμπε στα προσωπικά γνωρίσματα εκείνου που το 
είχε, ή στις σκέψεις και τα συναισθήματα εκείνου που έδωσε το 
όνομα, ή στις καταστάσεις που επικρατούσαν την εποχή που δό-
θηκε το όνομα.» The SDA Bible Commentary, τομ. 1, σ. 523. 
Όταν ο Θεός για πρώτη φορά μπήκε σε σχέση διαθήκης με τον 
Άβραμ, του συστήθηκε ως ΙΕΧΩΒΑ (στο ελληνικό κείμενο μετα-
φράζεται ως Κύριος και προφέρεται ΓΙΑΧΒΕ). Συνεπώς στη Γέν. 
15/ιε’7 διαβάζουμε, «Εγώ είμαι ο ΙΕΧΩΒΑ όστις σε εξήγαγον…» Το 
όνομα αυτό αν και εμφανίζεται 6.828 φορές στην Παλαιά Διαθήκη, 
περιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο με μυστήριο. Φαίνεται να προέρ-
χεται από το ρήμα, hayah (χαγιά) που σημαίνει, «Είμαι» και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση έχει την έννοια, «ο Αιώνιος», «ο Προϋ-
πάρχων», «ο Αυθύπαρκτος». Τα θεϊκά στοιχεία που τονίζονται μ’ 
αυτόν τον τίτλο είναι της αυθυπαρξίας και της πιστότητας. Αναφέ-
ρονται στον Κύριο ως τον ζωντανό Θεό, την Πηγή της ζωής, σε 
αντίθεση με τους θεούς των ειδωλολατρών που δεν υπήρχαν πριν 
να τους επινοήσουν οι λατρευτές τους. Ο ίδιος ο Θεός εξηγεί τη 
σημασία του όρου Ιεχωβά στην Έξ. 3/γ’ 14, «Εγώ είμαι ο Ων». Εδώ 
εκφράζεται η, δίχως περιορισμούς, αυθυπαρξία Του, ενώ την ίδια 
στιγμή δείχνει την κυριαρχία Του στο παρελθόν, στο παρόν και στο 
μέλλον. Το Ιεχωβά, φαίνεται να είναι ένα από τα προσωπικά ονό-
ματα του Θεού. Το ότι συστήθηκε ως Ιεχωβά, ως Εκείνος που έ-
βγαλε τον Άβραμ από την Ουρ, αναφέρεται στη διαθήκη που έκανε 
μαζί του στη Γέν. 12/ιβ’ 1-3. Ο Θεός θέλει ο Άβραμ να γνωρίζει το 
όνομά Του, γιατί το όνομά Του δείχνει στοιχεία της ταυτότητάς Του, 
της προσωπικής Του φύσης, και του χαρακτήρα Του – και αυτή η 
γνώση μάς βοηθάει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις 
Του (Ψαλμ. 9/θ’10, 91/ϟα’14).  
ΣΚΕΨΗ: Όταν ακούτε το όνομα Ιεχωβά, ποια στοιχεία ή χαρακτη-
ριστικά έρχονται αμέσως στο νου σας; Αγάπη, καλοσύνη, στοργή, 
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ή φόβος, αυστηρότητα και πειθαρχία; Τι σκέψεις σας έρχονται στο 
νου όταν ακούτε το όνομα Ιησούς; 
 

Δευτέρα 19 Απριλίου 
 

«ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ» 
Ο Κύριος είχε ήδη εμφανιστεί πολλές φορές στον Άβραμ (Γέν. 
12/ιβ’ 1,7, 13/ιγ’14, 15/ιε’1,7,18). Στην Γέν. 17/ιζ’1 εμφανίζεται ξανά 
και παρουσιάζεται ως «Θεός Παντοκράτωρ» (El Shaddai), ένα ό-
νομα που χρησιμοποιείται, κατ’ εξαίρεση, μόνο στο βιβλίο της Γέ-
νεσης και του Ιωβ. Το El είναι το βασικό όνομα για τον Θεό που 
χρησιμοποιούν οι Σημίτες. Παρότι το Shaddai δεν είναι σίγουρο ότι 
σημαίνει «Παντοκράτωρ» φαίνεται όμως να είναι η πιο κοντινή ερ-
μηνεία (Συγκρίνετε με Ησ. 13/ιγ’6 και Ιωήλ 1/α’15.) Αυτό το όνομα 
δείχνει την αντίθεση μεταξύ της ισχυρής δύναμης του Θεού και της 
αδυναμίας και αστάθειας της ανθρωπότητας. 
Διαβάστε Γέν. 17/ιζ’ 1-6 για να μπορέσουμε να δούμε το ευρύτερο 
πλαίσιο. Γιατί ο Κύριος ήθελε τη δεδομένη στιγμή να δείξει στον 
Άβραμ την εξουσία και τη δύναμή Του; Τι είπε ο Θεός που απαι-
τούσε την εμπιστοσύνη του Άβραμ πάνω σ’ αυτήν την εξουσία και 
τη δύναμη; Δείτε συγκεκριμένα το εδάφιο 6. 
…………………………………………………………………………….. 
Στην περικοπή αυτή στο Εβραϊκό κείμενο στη θέση του όρου Κύ-
ριος, βρίσκεται η λέξη Ιεχωβά και στη θέση του Παντοκράτωρ, El-
Shaddai. Μάλιστα το ίδιο όνομα βλέπουμε και στη Γέν. 28/κη’3, 
όπου ο Ισαάκ λέει στον Ιακώβ, «και ο Θεός ο Παντοδύναμος (El-
Shaddai) να σε ευλογήση και να σε αυξήση και να σε πληθύνη». 
Παρόμοιες υποσχέσεις βρίσκουμε στη Γέν. 35/λε’11, 43/μγ’ 14 και 
49/μθ’25, εδάφια που δείχνουν ότι η ευημερία έρχεται από τον Θε-
ό: El, ο Θεός της δύναμης και της εξουσίας, και Shaddai, ο Θεός 
των ανεξάντλητων πόρων και αγαθών που θέλει να δώσει σε εκεί-
νους που δείχνουν πίστη και υπακοή. 
ΣΚΕΨΗ: Λέγεται πως το τριαντάφυλλο ακόμα κι αν είχε διαφορετι-
κό όνομα, πάλι το ίδιο όμορφα θα μύριζε. Συνεπώς το όνομα δεν 
έχει κάποια σημασία. Παρόλα αυτά πώς θα αισθανόσασταν εάν το 
όνομα του Κυρίου ήταν, «ο Αδύναμος Θεός» ή «ο Ασταθής Θεός»; 
Δείτε το σημερινό κείμενο. Αντικαταστήστε το «Παντοκράτωρ Θε-
ός» με τα παραπάνω ονόματα. Πόσο θα επηρέαζε την πίστη και 
την εμπιστοσύνη σας στον Κύριο, εάν σας παρουσιαζόταν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο; Την ίδια στιγμή, πώς το όνομα «Παντοκράτωρ» 
(El-Shaddai) μας παρηγορεί; 
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Τρίτη 20 Απριλίου 
 

ΑΠΟ ΑΒΡΑΜ ΣΕ ΑΒΡΑΑΜ 
Αν και τα ονόματα του Θεού έχουν πνευματική και θεολογική ση-
μασία, αυτό δεν ισχύει μόνο με τον Θεό. Τα ονόματα των ανθρώ-
πων στην Ανατολή κατά το παρελθόν, είχαν σημασία και ήταν ένα 
είδος αναγνωριστικού. Σήμερα το όνομα Μαρία ή Σούζυ μπορεί να 
μην έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Για τους Σημίτες ωστόσο, τα 
ονόματα είχαν μεγάλη πνευματική σημασία. Όλα τα ονόματα σή-
μαιναν κάτι και συνήθως εξέφραζαν με μια πρόταση την επιθυμία ή 
την ευγνωμοσύνη των γονέων. Για παράδειγμα, Δανιήλ σημαίνει, 
«Ο Θεός είναι ο κριτής μου», Ιωήλ σημαίνει, «Ο Ιεχωβά είναι ο Θε-
ός» και Νάθαν σημαίνει, «Δώρο Θεού». Λόγω της σημασίας των 
ονομάτων, συνηθιζόταν κάποιος να αλλάζει το όνομά του μετά από 
κάποια ριζική μεταβολή στη ζωή του και στις καταστάσεις γύρω 
του.  
Δείτε τα παρακάτω εδάφια. Σε ποιες περιπτώσεις αναφέρονται, και 
γιατί έχουμε αλλαγή ονόματος σ’ αυτές; 
Γέν. 32/λβ’28…………………………………………………………….. 
Γέν. 41/μα’45…………………………………………………………….. 
Δαν. 1/α’7………………………………………………………………… 
Υπό μία έννοια, δεν μας είναι δύσκολο ακόμη και στη σύγχρονη 
εποχή να καταλάβουμε τη σημασία ενός ονόματος. Υπάρχουν κά-
ποιες φορές διακριτικές συνέπειες και κάποιες άλλες όχι τόσο δια-
κριτικές. Εάν κάποιον τον αποκαλούν συνέχεια «ανόητο» ή «άσχη-
μο», και αν, μάλιστα, τον αποκαλούν έτσι αρκετοί άνθρωποι, αργά 
ή γρήγορα αυτές οι προσφωνήσεις θα επηρεάσουν τον τρόπο που 
βλέπει τον εαυτό του. Την ίδια στιγμή, δίνοντας στους ανθρώπους 
κάποιο συγκεκριμένο όνομα ή αλλάζοντας το όνομά τους, είναι πι-
θανόν να επηρεάσουν τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και 
να αρχίζουν να φέρονται ανάλογα.  
Έχοντας αυτά υπόψη, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός άλ-
λαξε το όνομα του Άβραμ σε Αβραάμ. Άβραμ σημαίνει «ο Πατέρας 
εξυψώνεται» και έτσι ο Θεός το άλλαξε και το έκανε Αβραάμ που 
σημαίνει «Πατέρας πλήθους εθνών». Όταν κοιτάζουμε την υπό-
σχεση της διαθήκης όπου ο Θεός λέει, «και θέλω σε αυξήσει σφό-
δρα σφόδρα, και θέλω σε καταστήσει εις έθνη, και βασιλείς θέλου-
σιν εξέλθει εκ σου» (Γέν. 17/ιζ’ 6), η αλλαγή του ονόματος είναι λο-
γική. Πιθανόν, ο Θεός να ήθελε, με αυτόν τον τρόπο, να βοηθήσει 
τον Αβραάμ να δείξει εμπιστοσύνη στην υπόσχεση της διαθήκης 
που του έδωσε σε ηλικία 99 ετών και ενώ είχε σύζυγο μια στείρα 
και ηλικιωμένη, πλέον, γυναίκα. Εν ολίγοις, ο Θεός το έκανε για να 
αυξήσει την πίστη του Αβραάμ στις υποσχέσεις Του προς αυτόν.   
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Τετάρτη 21 Απριλίου 
 

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Στη Γέν. 12/ιβ’1,2 βλέπουμε το πρώτο επίπεδο της διαθήκης του 
Θεού με τον Άβραμ (υπάρχουν τρία). Ο Θεός πλησιάζει τον Άβραμ 
και του δίνει μια εντολή και μετά μια υπόσχεση. Ο τρόπος με τον 
οποίο ο Θεός προσέγγισε τον Άβραμ δείχνει πως ήταν το κύριο 
πρόσωπο της ιδιαίτερης αυτής διαθήκης χάρης. Η εντολή περιλαμ-
βάνει και τη δοκιμασία απόλυτης εμπιστοσύνης στον Θεό (Εβρ. 
11/ια’8). Η υπόσχεση (Γέν. 12/ιβ’1-3,7), αν και δόθηκε συγκεκριμέ-
να στους απογόνους του Άβραμ, περιλαμβάνει και μια υπόσχεση 
σε όλη την ανθρώπινη φυλή (Γέν. 12/ιβ’ 3, Γαλ. 3/γ’ 6-9). 
Το δεύτερο στάδιο της διαθήκης του Θεού με τον Άβραμ βρίσκεται 
στη Γέν. 15/ιε’ 7-18. Σε ποια εδάφια βλέπουμε κάποια από τα ίδια 
βήματα που συναντήσαμε και στο πρώτο επίπεδο; 
Η προσέγγιση του Θεού στον άνθρωπο: 
..…………………………………………………………………………… 
Η κλήση για υπακοή: 
…………………………………………………………………………….. 
Η Θεϊκή υπόσχεση: 
…………………………………………………………………………….. 
Στο τελετουργικό που βλέπουμε στο δεύτερο στάδιο, ο Κύριος εμ-
φανίζεται στον Άβραμ και περνάει προσεκτικά ανάμεσα στα τεμα-
χισμένα ζώα. Τα τρία ζώα σφάχτηκαν και χωρίστηκαν στα δύο. Τα 
δύο μέρη τοποθετήθηκαν το ένα απέναντι από το άλλο έχοντας ένα 
κενό ανάμεσά τους. Όσον αφορά τα πουλιά, θανατώθηκαν χωρίς 
ωστόσο να τεμαχιστούν. Αυτοί που θα συμμετείχαν στη διαθήκη 
έπρεπε να περπατήσουν ανάμεσα από τα διαιρεμένα κομμάτια, 
δίνοντας έτσι με συμβολικό τρόπο όρκο για διαρκή υπακοή. Με 
αυτόν τον τρόπο, επικυρώθηκε η συμφωνία.  
Περιγράψτε τα γεγονότα που συνέβησαν κατά το τρίτο και τελευ-
ταίο στάδιο της Θεϊκής διαθήκης με τον Αβραάμ. (Δείτε Γέν. 17/ιζ’ 
1-14). 
…………………………………………………………………………….. 
Η σημασία του ονόματος Αβραάμ περιλαμβάνει την επιθυμία του 
Θεού να σώσει όλους τους ανθρώπους. Το «πλήθους εθνών» πε-
ριλαμβάνει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους Εθνικούς. Η Καινή 
Διαθήκη αναφέρει ξεκάθαρα πως οι πραγματικοί απόγονοι του Α-
βραάμ είναι εκείνοι που έχουν την πίστη του Αβραάμ και που ε-
μπιστεύονται τις αρετές του υποσχόμενου Μεσσία. (Δείτε Γαλ. 
3/γ’7,29). Επομένως, στην πρόθεση του Κυρίου ήταν να σώσει 
όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μπορούσε, ανεξαρτή-
του εθνικότητας. Αναμφισβήτητα, το ίδιο ισχύει και σήμερα. 
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 6,7 το μήνυμα του πρώτου αγγέ-
λου. Τι παραλληλισμούς βρίσκετε στο μήνυμα του αγγέλου και 
στην Αβραμιαία διαθήκη; Με ποιον τρόπο τα ζητήματα είναι ίδια; 
 

Πέμπτη 22 Απριλίου 
 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Όπως είδαμε μέχρι τώρα, η διαθήκη είναι πάντα μια διαθήκη χά-
ρης, που ο Θεός κάνει για εμάς εκείνο το οποίο εμείς ποτέ δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Το ίδιο ισχύει και με τη 
διαθήκη του Αβραάμ. Μέσα στην χάρη Του, ο Θεός επέλεξε τον 
Αβραάμ ως μέσο για τη διακήρυξη του σχεδίου της σωτηρίας στον 
κόσμο. Ωστόσο, η εκπλήρωση των υποσχέσεων της διαθήκης Του 
συνδεόταν με την προθυμία του Αβραάμ να κάνει το δίκαιο και να 
Τον υπακούει πιστά. Χωρίς αυτήν την υπακοή από τη μεριά του 
Αβραάμ, ο Θεός δεν θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει. 
Στη Γέν. 18/ιη’ 19, βλέπουμε πώς συνδέονται η χάρη και ο νόμος. 
Ξεκινάει με τη χάρη, «γνωρίζω αυτόν» και ακολουθεί το γεγονός ότι 
ο Αβραάμ είναι κάποιος που θα υπακούσει στον Κύριο και θα φρο-
ντίσει το ίδιο να κάνει και η οικογένειά του. Η πίστη και τα έργα έ-
χουν μια στενή σχέση, όπως ακριβώς πρέπει. (Δείτε Ιακ. 2/β’ 17.)  
Προσέξτε τους όρους που χρησιμοποιούνται στη Γέν. 18/ιη’19, ι-
διαίτερα την τελευταία φράση. Τι διαβάζουμε για την υπακοή του 
Αβραάμ; Αν και η υπακοή δεν είναι το μέσο για τη σωτηρία, πόσο 
σημαντική είναι όπως φαίνεται εδώ; Σύμφωνα με το εδάφιο, θα 
μπορούσε η διαθήκη να εκπληρωθεί χωρίς αυτήν; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 
…………………………………………………………………………….. 
Οι ευλογίες της διαθήκης δεν θα μπορούσαν να έρθουν εάν δεν 
υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Παρότι, οι προϋποθέσεις δεν 
ήταν απαραίτητες για την επισφράγιση της διαθήκης, χρειαζόταν 
ανταπόκριση αγάπης, πίστης και υπακοής. Ήταν η εκδήλωση της 
σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Η υπακοή είναι το 
μέσο με το οποίο ο Θεός μπορεί να εκπληρώσει τις υποσχέσεις 
της διαθήκης στον λαό. 
Η παράβαση της διαθήκης με την ανυπακοή, είναι η απιστία στην 
εδραιωμένη σχέση. Όταν η διαθήκη σπάει, αυτό που στην πραγμα-
τικότητα χαλάει δεν είναι οι όροι της χορήγησης αλλά οι όροι εκ-
πλήρωσης.  
ΣΚΕΨΗ: Μέσα από την προσωπική σας εμπειρία με τον Κύριο, 
γιατί η υπακοή είναι σημαντική; Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγ-
ματα από την Αγία Γραφή ή από την προσωπική σας εμπειρία ό-
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που η παρακοή καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποσχέσε-
ων της διαθήκης; Ποια είναι η λύση;  
 
Παρασκευή 23 Απριλίου           Δύση ηλίου: 20:09’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ.101-108, Π.Α. 
σ.164-175. 
Το ουράνιο τόξο είναι το σημείο της διαθήκης του Θεού με τον Νώ-
ε. Διαβάστε Γέν. 17/ιζ’ 10 για να δείτε το σημείο της διαθήκης του 
Θεού με τον Αβραάμ. Η περιτομή τέθηκε για: ●να ξεχωρίζει η γενε-
αλογία του Αβραάμ από τους των Εθνικούς (Εφεσ. 2/β’11), ●να 
διαιωνιστεί η ανάμνηση της διαθήκης του Ιεχωβά (Γέν. 17/ιζ’13), 
●να καλλιεργήσει την ηθική αγνότητα (Δευτ. 10/ι’16), ●να εκπρο-
σωπήσει τη δικαιοσύνη μέσω πίστης (Ρωμ. 4/δ’11), ●να συμβολίζει 
την περιτομή της καρδιάς (Ρωμ. 2/β’29), και ●να προεικονίσει τη 
Χριστιανική τελετή του βαπτίσματος (Κολ. 2/β’11,12).» The SDA Bible 

Commentary, τομ. 1, σ. 322,323. 

Το ουράνιο τόξο παραμένει σημείο της υπόσχεσης του Θεού μέχρι 
το τέλος του κόσμου, όχι όμως και το σημείο της περιτομής. Σύμ-
φωνα με τον απ. Παύλο, η περιτομή έγινε από τον Αβραάμ ως ση-
μείο της δικαιοσύνης που έλαβε με πίστη από τον Θεό (Ρωμ. 
4/δ’11). Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, η περιτομή άρχισε 
να θεωρείται ως σημείο της σωτηρίας μέσα από την υπακοή στο 
νόμο. Την εποχή της Καινής Διαθήκης, η περιτομή είχε χάσει τον 
πραγματικό της σκοπό. Πλέον, απαραίτητο στοιχείο είναι η πίστη 
στον Ιησού Χριστό που οδηγεί στην υπακοή της μεταμορφωμένης 
ζωής. Διαβάστε Γαλ. 5/ε’6, 6/ς’15 και Α’ Κορ. 7/ζ’18,19. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Συζητήστε τη σχέση μεταξύ πίστης και έργων. Μπορεί το ένα 
να υπάρξει χωρίς το άλλο; Εάν όχι, γιατί; 
2.  «Πολλοί δοκιμάζονται και τώρα όπως δοκιμάσθηκε ο Αβραάμ. 
Δεν ακούνε τη φωνή του Θεού να τους μιλάει κατευθείαν από τον 
ουρανό, αλλά Αυτός τους καλεί με τα διδάγματα του λόγου Του και 
με τα περιστατικά της πρόνοιάς Του. Μπορεί να τους ζητηθεί να 
εγκαταλείψουν μια σταδιοδρομία η οποία υπόσχεται πλούτη και 
τιμές, να παρατήσουν ταιριαστές, ελπιδοφόρες συνεργασίες και να 
αποχωρισθούν από τη συγγένειά τους για να ακολουθήσουν ένα 
μονοπάτι όπου το μόνο που παρουσιάζει, είναι η αυταπάρνηση, η 
δυσκολία και η αυτοθυσία. Ο Θεός τούς προορίζει για κάποιο ιδιαί-
τερο έργο, αλλά η ζωή των ανέσεων και η επιρροή των συγγενών 
και φίλων στέκονται εμπόδιο για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων εκεί-
νων χαρακτηριστικών στοιχείων που απαιτούνται για την πραγμα-
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τοποίηση του. Τους καλεί μακριά από την ανθρώπινη επιρροή και 
βοήθεια, τους κάνει να αισθανθούν την ανάγκη της βοήθειάς Του 
και να εξαρτηθούν μόνο από Αυτόν ώστε να μπορέσει να τους α-
ποκαλυφθεί. Ποιος είναι πρόθυμος να απαρνηθεί προσφιλή σχέδια 
και στενές συναναστροφές;» Π.Π. σ.103. Αναφερθείτε σε σύγχρονα 
παραδείγματα ανθρώπων που είχαν παρόμοια κλήση.  
Περίληψη: Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να συνάψει μαζί Του μία 
ιδιαίτερη σχέση, μέσα από την οποία θα φανερωνόταν το σχέδιο 
της σωτηρίας στον κόσμο. 
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24 Απριλίου – 30 Απριλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
5. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας 
ημέρας έως της συντελείας του αιώνος.» Ματθαίον 28/κη’ 20.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 15/ιε’1-3, 
Ησ. 25/κε’8, Α’ Κορ. 2/β’9, Αποκ. 22/κβ’1-5, Α’ Πέτρ. 2/β’9, Γέν. 
11/ια’4, 12/ιβ’2. 
 

Ένας πατέρας έκανε διακοπές με την δεκάχρονη κόρη του στην 
παραλία. Μία μέρα, καθώς βγήκαν να κολυμπήσουν στον ωκεανό, 
και παρότι και οι δύο ήταν καλοί κολυμβητές, απομακρύνθηκαν 
αρκετά από την ακτή. Μόλις ο πατέρας συνειδητοποίησε πως τους 
παρέσερνε το ρεύμα είπε στην κόρη του: «Μαίρη, θα βγω στην 
ακτή για βοήθεια. Εάν κουραστείς γύρισε ανάσκελα. Έτσι θα μπο-
ρείς να επιπλέεις όλη μέρα. Θα έρθω να σε πάρω. Μετά από λίγο, 
οι διασώστες στις βάρκες έψαχναν για το μικρό κορίτσι. Οι άνθρω-
ποι στην παραλία που έμαθαν τι συνέβη, περίμεναν με αγωνία να 
δουν τι θα γίνει. Πέρασαν τέσσερις ώρες όταν την βρήκαν να επι-
πλέει ανάσκελα, μακριά από την ξηρά, πολύ ήρεμη και καθόλου 
φοβισμένη. Ζητωκραυγές και δάκρυα χαράς ήταν η αντίδραση ό-
λων, όταν είδαν τους διασώστες να επιστρέφουν με το κορίτσι, το 
οποίο ήταν πολύ ήρεμο. Μάλιστα πίστευε πως η αντίδραση τους 
ήταν υπερβολική. Είπε, ‘‘Ο πατέρας μου, μου είπε πως μπορώ να  
επιπλέω ανάσκελα όλη τη μέρα μέχρι να έρθει να με βρει. Αυτό 
έκανα και εγώ, γιατί ήξερα πως θα έρθει.’’» H. M. S. Richards, “When 

Jesus Comes Back,” Voice of Prophecy News, March 1949, σ. 5 

 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Γιατί ο Κύριος είπε πως θα ήταν ο υ-
περασπιστής του Άβραμ; Πώς θα ευλογούνταν όλες οι φυλές της 
γης από τον Αβραάμ; Ποια είναι η σπουδαιότερη υπόσχεση της 
διαθήκης; 
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Κυριακή 25 Απριλίου 
 

Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΣΟΥ 
Διαβάστε Γέν. 15/ιε’1-3. Σκεφτείτε τα πλαίσια στα οποία ειπώθηκαν 
αυτά τα λόγια. Γιατί το πρώτο πράγμα που είπε ο Κύριος στον Ά-
βραμ ήταν «Μη φοβού»; Τι είχε να φοβηθεί ο Άβραμ; 
…………………………………………………………………………….. 
Το συναρπαστικό εδώ είναι ότι ο Κύριος λέει στον Άβραμ «Εγώ 
είμαι ο υπερασπιστής σου». Η χρήση της προσωπικής αντωνυμίας 
δείχνει τη στενή σχέση τους. Ο Θεός ήθελε να έχει προσωπική 
σχέση μαζί του, όπως θέλει να έχει με όλους μας. Σ’ αυτό το ση-
μείο για πρώτη φορά βλέπουμε τον Θεό να παρουσιάζεται ως «υ-
περασπιστής», αν και αργότερα οι συγγραφείς χρησιμοποιούν αυ-
τόν τον όρο αναφερόμενοι στον Θεό (Δευτ. 33/λγ’29, Ψαλμ. 
18/ιη’30, 84/οδ’11, 144/ρμδ’2). 
Τι θέλει να δείξει ο Θεός όταν χαρακτηρίζεται ως υπερασπιστής 
κάποιου; Ήταν κάτι που είχε να κάνει αποκλειστικά με τον Άβραμ, 
και δεν αφορά εμάς; Μπορούμε να επικαλεστούμε αυτήν την υπό-
σχεση; Σημαίνει πως δεν θα έχουμε καμία σωματική βλάβη; Πώς 
μπορεί ο Θεός να είναι ο υπερασπιστής μας; Πώς το κατανοείτε; 
…………………………………………………………………………….. 
«Το ενδιαφέρον του Χριστού προς εμάς δεν είναι συνηθισμένο. 
Είναι μεγαλύτερο και από το ενδιαφέρον που μια μητέρα δείχνει 
στο παιδί της… Ο Σωτήρας μάς εξαγόρασε από την ανθρώπινη 
θλίψη, τις προσβολές, την κακομεταχείριση, τον χλευασμό, την 
απόρριψη και τον θάνατο. Σε προσέχει, φοβισμένο παιδί του Θεού. 
Θα είσαι ασφαλής κάτω από την προστασία Του. Η αδυναμία μας 
στην ανθρώπινη φύση δεν θα εμποδίσει την πρόσβασή μας στον 
ουράνιο Πατέρα, επειδή Εκείνος (ο Χριστός) πέθανε για να γίνει ο 
μεσολαβητής μας.» Ellen G. White, Sons and Daughters of God, σ.77. 

ΣΚΕΨΗ: Ο Ρολάντο έδειχνε πιστός ακόλουθος του Κυρίου. Ώσπου 
ξαφνικά πέθανε. Πού ήταν ο Θεός ως ο υπερασπιστής του; Μή-
πως πρέπει να κατανοήσουμε διαφορετικά την ιδέα του υπερασπι-
στή; Από τι υπόσχεται ο Θεός να μας προστατέψει πάντα; (Δείτε Α’ 
Κορ. 10/ι’13.) 

 
Δευτέρα 26 Απριλίου 
 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ: ΜΕΡΟΣ Α’ 
«Εάν δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ και κα-
τά την επαγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ. 3/γ’29). 
Περισσότερες από μια φορές ο Κύριος είπε στον Αβραάμ πως μέ-
σα από το σπέρμα του,  από τους κληρονόμους του, θα ευλογού-



38 
 

νταν όλες οι φυλές της γης (δείτε επίσης Γέν. 12/ιβ’3,18/ιη’ 18, 
22/κβ’18). Αυτή η θαυμάσια υπόσχεση διαθήκης επαναλαμβάνεται, 
γιατί από όλες τις υποσχέσεις αυτή είναι η πιο σημαντική, με τη 
μεγαλύτερη διάρκεια, αυτή που δίνει αξία και σ’ όλες τις άλλες. Υπό 
μία έννοια, αυτή ήταν η υπόσχεση για την γέννηση του Ιουδαϊκού 
έθνους, μέσω του οποίου ο Κύριος ήθελε να δείξει σ’ όλες τις φυ-
λές της γης τον αληθινό Θεό και το σχέδιο της σωτηρίας. Η υπό-
σχεση αυτή, όμως, εκπληρώνεται πλήρως στο πρόσωπο του Ιη-
σού Χριστού, ο Οποίος ήταν σπέρμα του Αβραάμ και πλήρωσε 
στον Σταυρό τις αμαρτίες όλου του κόσμου. 
Σκεφτείτε την υπόσχεση διαθήκης που δόθηκε μετά τον Κατακλυ-
σμό (όπου ο Κύριος υποσχέθηκε να μην καταστρέψει τον κόσμο 
ξανά με νερό). Τι καλό θα υπήρχε σ’ αυτήν την υπόσχεση εάν δεν 
υπήρχε η υπόσχεση της λύτρωσης μέσω του Ιησού; Σε τι θα μας 
ωφελούσαν όλες οι υπόλοιπες υποσχέσεις του Θεού χωρίς την 
υπόσχεση για αιώνια ζωή στον Χριστό; 
…………………………………………………………………………….. 
Πώς κατανοείται την άποψη ότι με τον Αβραάμ, μέσω του Ιησού, 
θα ευλογούνταν «πάσαι αι φυλαί της γης»; Τι σημαίνει αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
Αναμφίβολα, η υπόσχεση της διαθήκης για τον Σωτήρα του κό-
σμου, είναι η σπουδαιότερη υπόσχεση του Θεού. Ο Ίδιος ο Λυτρω-
τής γίνεται το μέσο για την υλοποίηση των όρων και των υποσχέ-
σεων της διαθήκης. Όλοι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, που ενώνονται μαζί 
Του θεωρούνται μέλη της οικογένειας του Αβραάμ και κληρονόμοι 
της υπόσχεσης για αιώνια ζωή (Γαλ. 3/γ’8,9,27-29), σε ένα ανα-
μάρτητο περιβάλλον όπου το κακό, ο πόνος, και η θλίψη δεν θα 
έχουν καμία θέση. Μπορείτε να σκεφτείτε καλύτερη υπόσχεση από 
αυτή; 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η υπόσχεση της αιώνιας ζωής σε έναν κόσμο χωρίς 
αμαρτία και θλίψη, μας είναι τόσο δελεαστική; Μήπως επειδή δη-
μιουργηθήκαμε να θέλουμε κάτι τέτοιο, και είναι κάτι που αποτελεί 
κομμάτι της φύσης μας; 
 
Τρίτη 27 Απριλίου 

 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ: ΜΕΡΟΣ Β’ 
«Για να απολαύσουμε την πραγματική ευτυχία, θα πρέπει να ταξι-
δέψουμε σε μια μακρινή χώρα, μακριά ακόμη και από τον ίδιο μας 
τον εαυτό.» Thomas Browne.  Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη 
δήλωση; Διαβάστε την ξανά μαζί με Α’ Θεσ. 4/δ’16-18 και Αποκ. 
3/γ’12. 
……………………………………………………………………………..  
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Ο Αυγουστίνος έγραψε για την ανθρώπινη κατάσταση: «Η ζωή μας 
– αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε ζωή καθώς είναι γεμάτη με 
τόσες ασθένειες – μαρτυρεί πως η ανθρώπινη φυλή από την αρχή 
ήταν καταδικασμένη. Σκεφτείτε την τρομερή άβυσσο της άγνοιας 
από την οποία ξεχύνονται όλα τα λάθη και καταπίνει τους γιους του 
Αδάμ σε μία σκοτεινή δεξαμενή, από όπου κανείς δεν μπορεί να 
ξεφύγει χωρίς να πληρώσει με δάκρυα και φόβο. Στη συνέχεια 
σκεφτείτε την αγάπη μας για όλα αυτά που έχουν αποδειχτεί ότι 
είναι μάταια και δηλητηριώδη, που προκαλούν πόνο, προβλήματα, 
θλίψη και φόβο. Αυτές τις παράλογες χαρές που οδηγούν σε διχό-
νοια, μάχες και πολέμους, σε φθόνο και φιλοδοξία, σε ανθρωπο-
κτονία και φόνο, σε αγριότητα και βία, σε ανομία και λαγνεία, σε 
όλα τα ντροπιαστικά πάθη της ακαθαρσίας και της μοιχείας. Στις 
αιμομιξίες και στις αφύσικες αμαρτίες, στους βιασμούς και στα εκα-
τοντάδες άλλα ακάθαρτα και άσχημα αισθήματα που δεν μπορώ 
να αναφέρω. Στις αμαρτίες ενάντια στη θρησκεία και την αίρεση, 
στη βλασφημία και στην ψευδορκία, στις αμαρτίες ενάντια στους 
συνανθρώπους μας, την απάτη, τα ψέματα και την ψεύτικη μαρτυ-
ρία, τις βιαιοπραγίες σε ανθρώπους και περιουσίες, τις αδικίες στα 
δικαστήρια, και τις αμέτρητες άλλες δυστυχίες και καταστροφές 
που πλήττουν τον κόσμο, και παρόλα αυτά ξεφεύγουν από την 
προσοχή μας.» Augustine of Hippo,  The City of God, Gerald G. Walsh, S. J. 

trans. (New York: Doubleday & Co., 1958), βιβλίο 22, κεφ. 22, σ. 519. 

Το παραπάνω απόσπασμα του Αυγουστίνου μπορεί να βρει εφαρ-
μογή σε πολλές σύγχρονες πόλεις σήμερα, παρότι γράφτηκε πριν 
από 150 χρόνια. Λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, και γι’ 
αυτό οι άνθρωποι αναζητούν τρόπο διαφυγής. Παρόλα αυτά, όσο 
σκληρή κι αν είναι η κατάστασή μας τώρα, το μέλλον είναι λαμπρό 
επειδή ο Θεός μέσω της ζωής, του θανάτου, της ανάστασης και της 
αρχιερατικής διακονίας του Ιησού Χριστού – εκπλήρωσε απόλυτα 
την υπόσχεση της διαθήκης που δόθηκε στον Αβραάμ, ότι μέσω 
του σπέρματός του θα ευλογούνταν όλες οι φυλές της γης.   
ΣΚΕΨΗ: Προσπαθήστε με δικά σας λόγια, να περιγράψετε την ά-
σχημη κατάσταση του κόσμου μας σήμερα. Προσπαθήστε να βρεί-
τε εδάφια της Αγίας Γραφής που αναφέρονται σ’ αυτά που μας υ-
ποσχέθηκε ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού (Ησ. 25/κε’8, Α’ 
Κορ. 2/β’9, Αποκ. 22/κβ’2-5). Δείτε αυτές τις υποσχέσεις. Κάντε τις 
δικές σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να αντιληφθείτε πραγματικά 
τον ρόλο της διαθήκης.  
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Τετάρτη 28 Απριλίου 
 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΕΘΝΟΣ 
Ο Θεός δεν υποσχέθηκε απλά στον Αβραάμ ότι μόνο μέσω αυτού 
θα ευλογούνταν όλες οι φυλές της γης, αλλά πρόσθεσε ότι θα τον 
έκανε «έθνος μέγα και δυνατόν» (Γεν. 18/ιη’18, δείτε ακόμη Γέν. 
12/ιβ’2, 46/μς’3). Τι σπουδαία υπόσχεση για κάποιον που ήταν 
παντρεμένος με μία ηλικιωμένη σύζυγο!  Έτσι, όταν ο Αβραάμ δεν 
είχε κανέναν απόγονο, πόσο μάλλον γιο, ο Θεός του υπόσχεται και 
τα δύο. Ωστόσο, η υπόσχεση αυτή δεν εκπληρώθηκε πλήρως όσο 
ο Αβραάμ ζούσε. Ούτε ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είδαν την πλήρη εκ-
πλήρωσή της. Ο Θεός επανέλαβε την υπόσχεση στον Ιακώβ και 
πρόσθεσε πως θα εκπληρωνόταν στην Αίγυπτο (Γέν. 46/μς’3), 
παρόλο που ο Ιακώβ δεν έζησε για να τη δει. Κάποια στιγμή, φυσι-
κά, η υπόσχεση εκπληρώθηκε.  
Γιατί ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έθνος από το 
σπέρμα του Αβραάμ; Ήθελε απλώς να δημιουργήσει μια ακόμη 
χώρα με συγκεκριμένη εθνική προέλευση; Ποιος ήταν ο σκοπός 
και η αποστολή αυτού του έθνους;  Διαβάστε Έξ. 19/ιθ’ 5,6, Ησ. 
60/ξ’1-3 και Δευτ. 4/δ’6-8 και γράψτε την απάντησή σας.  
…………………………………………………………………………….. 
Όπως φαίνεται από τα Γραπτά, ο Θεός ήθελε να ελκύσει κοντά Του 
όλα τα έθνη διαμέσου της μαρτυρίας του Ισραήλ, οι οποίοι θα είχαν 
την ευλογία Του και θα ήταν ευτυχείς, υγιείς – ένας άγιος λαός. Το 
έθνος αυτό καλούνταν να δείξει τις ευλογίες που φέρνει η υπακοή 
στο θέλημα του Δημιουργού. Έτσι, τα πλήθη της γης θα ελκύονταν 
στη λατρεία του αληθινού Θεού (Ησ. 56/νς’7). Η προσοχή των αν-
θρώπων θα  στρεφόταν στο Ισραήλ και στον Θεό τους, στο Μεσσί-
α, σε Εκείνον που θα κατοικούσε ανάμεσά τους, στο Σωτήρα του 
κόσμου. 
«Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να καταλάβει όλη την περιοχή την οποία ο 
Θεός τούς υπέδειξε. Εκείνα τα έθνη τα οποία απέρριψαν τη λατρεία 
και την υπηρεσία προς τον αληθινό Θεό θα απορρίπτονταν.  Αλλά 
το σχέδιο του Θεού ήταν ο Ισραήλ να αποκαλύψει το χαρακτήρα 
Του για να ελκυστούν οι άνθρωποι προς Αυτόν. Σ’ όλο τον κόσμο 
έπρεπε να δοθεί η ευαγγελική πρόσκληση. Μεσ’ από τη διδασκα-
λία της λειτουργίας των θυσιών ο Χριστός έπρεπε να εξυψωθεί 
μπροστά στα έθνη, κι όσοι πρόσβλεπαν σ’ Αυτόν, θα ζούσαν.» Ε. 

Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 226.  
ΣΚΕΨΗ: Βρίσκεται ομοιότητες σ’ αυτά που ο Κύριος ήθελε να κάνει 
μέσω του λαού Ισραήλ και σ’ αυτά που θέλει να κάνει μέσω της 
εκκλησίας; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές;  Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’9. 
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Πέμπτη 29 Απριλίου 
 

«ΘΕΛΩ ΜΕΓΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ» 
Στη Γέν. 12/ιβ’2,ο Θεός υπόσχεται να μεγαλύνει το όνομα του Ά-
βραμ. Γιατί να το θέλει αυτό ο Κύριος για τον οποιοδήποτε αμαρ-
τωλό, ανεξάρτητα από το πόσο υπάκουος και πιστός είναι; Ποιος 
αξίζει να έχει «μεγάλο» όνομα; (Δείτε Ρωμ. 4/δ’ 1-5, Ιακ. 2/β’21-24.) 
Μεγάλυνε ο Θεός τον Άβραμ για προσωπικό του όφελος ή μήπως 
αντιπροσώπευε κάτι άλλο; Εξηγήστε. 
…………………………………………………….……………………… 
Συγκρίνετε Γέν. 11/ια’4 με 12/ιβ’2. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά 
ανάμεσα στα δύο; Με ποιον τρόπο το ένα δείχνει στη «σωτηρία εξ 
έργων» και το άλλο στη «σωτηρία μέσω χάρης»; 
…………………………………………………….……………………… 
Όσο κι αν το σχέδιο της σωτηρίας βασίζεται στα έργα του Χριστού 
για μας, εμπλεκόμαστε κι εμείς, ως δέκτες της χάρης του Θεού. 
Έχουμε έναν ρόλο, όπου η ελευθερία της επιλογής έχει εξέχουσα 
σημασία. Η σύρραξη των αιώνων, η μάχη μεταξύ Χριστού και Σα-
τανά, εξακολουθεί να διαδραματίζεται μπροστά μας και μέσα μας. 
Άνθρωποι και άγγελοι παρακολουθούν τι γίνεται στη ζωή μας, στα 
πλαίσια αυτής της διαμάχης (Α’ Κορ. 4/δ’9). Επομένως, το ποιοι 
είμαστε, το τι λέμε, τι κάνουμε, πέρα του ότι επηρεάζει το άμεσο 
περιβάλλον μας, έχει συνέπειες που αντηχούν σε όλο το σύμπαν. 
Μέσα από τα λόγια, τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας, μπορού-
με να δώσουμε δόξα στον Κύριο που έχει κάνει τόσα για μας ή 
μπορούμε να ντροπιάσουμε το όνομά Του. Επομένως, όταν ο Κύ-
ριος είπε στον Αβραάμ ότι θα μεγαλύνει το όνομά του, σίγουρα δεν 
αναφερόταν στον τρόπο που ο κόσμος νομίζει. Για τον Θεό, το 
σπουδαίο όνομα έχει να κάνει με τον χαρακτήρα, την πίστη, την 
υπακοή, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τους άλλους, στοι-
χεία που αν και συχνά ο κόσμος σέβεται, δεν θεωρούνται παράγο-
ντες για να γίνει το όνομα κάποιου σπουδαίο.  
ΣΚΕΨΗ: Δείτε ανθρώπους που έχουν «μεγάλο» όνομα στον κό-
σμο, ως ηθοποιοί, πολιτικοί, καλλιτέχνες, πλούσιοι κτλ. Τι ήταν αυ-
τό που τους έκανε διάσημους; Συγκρίνετέ τους με την μεγαλοσύνη 
του Αβραάμ. Τι μας δείχνει αυτό για τη διαστρεβλωμένη άποψη του 
κόσμου όσον αφορά το μεγαλείο; Πώς η συμπεριφορά του κόσμου 
επηρεάζει τον τρόπο που εμείς κατανοούμε το μεγαλείο; 
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Παρασκευή 30 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:16’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 109-132. 
«Δεν ήταν εύκολη η δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκε ο Αβραάμ, 
ούτε μικρή ήταν η θυσία που απαιτήθηκε από αυτόν… Και όμως δε 
δίστασε να υπακούσει στην κλήση που έλαβε. Δεν είχε καμία ερώ-
τηση να υποβάλλει σχετικά με τη χώρα της επαγγελίας… Ο Θεός 
είχε μιλήσει και ο δούλος Του όφειλε να υπακούσει. Γι’ αυτόν ο ευ-
τυχέστερος τόπος στη γη ήταν ο τόπος για τον οποίο τον προόριζε 
ο Θεός.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 102,103. 

Όταν ο Αβραάμ μπήκε στη Χαναάν, ο Κύριος εμφανίστηκε σ’ αυτόν 
και του είπε ξεκάθαρα πως επρόκειτο να κατακτήσει την γη και να 
τη δώσει στους απογόνους του (Γέν. 12/ιβ’7). Ο Θεός επανέλαβε 
αρκετές φορές αυτήν την υπόσχεση (δείτε Γέν. 13/ιγ’14,15,17, 
15/ιε’13,16,18, 17/ιζ’8, 28/κη’13,15, 35/λε’12). Τετρακόσια περίπου 
χρόνια αργότερα, κατά την εκπλήρωση της υπόσχεσης (Γέν. 
15/ιε’13,16), ο Κύριος ανακοίνωσε στο Μωυσή ότι θα έβγαζε το 
Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τον οδηγούσε σε γη ρέουσα γάλα 
και μέλι (Έξ. 3/γ’8,17, 6/ς’8). Ο Θεός επανέλαβε την υπόσχεση 
στον Ιησού του Ναυή (Ναυή 1/α’3), και στις ημέρες του Δαβίδ, εκ-
πληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό, όχι όμως εντελώς, (Γέν. 15/ιε’18-21, 
Β’ Σαμ. 8/η’1-14, Α’ Βασ. 4/δ’21, Α’ Χρον. 19/ιθ’1-19). 
Τώρα διαβάστε Εβρ. 11/ια’9,10,13-16. Σε αυτά τα εδάφια φαίνεται 
ξεκάθαρα πως ο Αβραάμ και οι άλλοι πιστοί πατριάρχες έβλεπαν 
την Χαναάν ως σύμβολο, κάτι που προμήνυε το πραγματικό μέρος 
που ο Θεός ετοίμασε για τους λυτρωμένους. Όσο υπάρχει αμαρτία 
καμία κατοικία δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Η ζωή φεύγει όπως ο 
«ατμός, όστις φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται» (Ιακ. 
4/δ’14). Ως πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ, και εμείς πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι «δεν έχομεν εδώ πόλιν διαμένουσαν, αλλά 
την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ. 13/ιγ’ 14). Η βεβαιότητα της 
μελλοντικής ζωής με τον Χριστό είναι αυτή που μας κρατάει σταθε-
ρούς σ’ αυτόν τον κόσμο της αλλαγής και της φθοράς.  
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Πώς πρέπει να επηρεάζει την προσωπική μας Χριστιανική πο-
ρεία, η υπόσχεση του Θεού για Νέα Γη; (Συγκρίνετε με Ματθ. 5/ε’5, 
Β’ Κορ. 4/δ’17,18, Αποκ. 21/α’9,10, 22/κβ’17.) 
2.  «Το πραγματικό μεγαλείο έρχεται μετά από την υποταγή στις 
εντολές του Θεού και τη συνεργασία για το Θεϊκό σκοπό.» SDA Bible 

Commentary, τομ. 1, σ. 293. Συζητήστε αυτή τη δήλωση. 
Περίληψη: Υποσχέσεις! Πόσο πολύτιμες είναι για τον πιστό! Θα 
εκπληρωθούν; Η πίστη λέει, «Ναι». 
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1 Μαΐου – 7 Μαΐου                                    Σάββατο απόγευμα 
 

6. ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον 
ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να 
εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους 
εις το θαυμαστόν αυτού φως.» Α’ Πέτρου 2/β’9. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιεζ. 16/ις’8, Δευτ. 
28/κη’1,15, Ιερ. 11/ια’8, Γέν. 6/ς’5, Ιωάν. 10/ι’27,28, Γαλ. 3/γ’26,29, 
Ρωμ. 4/δ’16,17. 
 

«Σε μία μικρή πόλη, το ρολόι στη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου 
σταμάτησε στις εννέα παρά τέταρτο. Πολλοί βασίζονταν σ’ αυτό το 
ρολόι για να ξέρουν την ώρα. Εκείνο το συγκεκριμένο πρωινό, οι 
άνθρωποι που πήγαιναν στη δουλειά τους, είδαν ότι ήταν ακόμα 
εννέα παρά τέταρτο. Και τα παιδιά χαίρονταν που είχαν αρκετό 
χρόνο μέχρι να πάνε σχολείο. Εκείνη την ημέρα πολλοί άργησαν 
επειδή το ρολόι στη βιτρίνα του μαγαζιού είχε σταματήσει.» C. L. 

Paddock, God’s Minutes (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1965), σ. 
244. 

Πόσο ακριβής απεικόνιση της αποτυχίας του Ισραήλ! Ο Κύριος 
έθεσε το Ισραήλ «εν μέσω των εθνών» (Ιεζ. 5/ε’5) σε μία στρατηγι-
κή θέση ανάμεσα στις τρεις ηπείρους (Αφρική, Ευρώπη και Ασία). 
Έπρεπε να είναι το πνευματικό «ρολόι» του κόσμου. 
Ο λαός Ισραήλ, παρόλα αυτά, όπως το ρολόι στη βιτρίνα του κο-
σμηματοπωλείου, υπό μία έννοια, σταμάτησε. Ωστόσο, η αποτυχία 
δεν ήταν πλήρης.  Όπως τότε, έτσι και τώρα, ο Θεός έχει το πιστό 
Του υπόλοιπο.  Το μάθημα αυτής της εβδομάδας εστιάζει στην 
ταυτότητα και τον ρόλο του πραγματικού Ισραήλ σε κάθε εποχή, 
συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποιες υποσχέσεις διαθήκης δόθηκαν 
από τον Κύριο στο Ισραήλ; Ποιοι ήταν οι όροι; Κατά πόσο το έθνος 
συμμορφώθηκε μ’ αυτές τις υποσχέσεις; Τι συνέβη όταν παράκου-
σαν; 
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Κυριακή 2 Μαΐου 
 

«ΠΑΡΑ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ…» 
Στο Δευτ. 7/ζ’6 αναμφίβολα ο Κύριος επέλεξε τους Εβραίους για να 
είναι οι εκλεκτοί εκπρόσωποί Του εδώ στη γη. Ο όρος segullah 
που μεταφράζεται ως «εκλεκτός» στο παραπάνω εδάφιο, έχει και 
την έννοια της «πολύτιμης περιουσίας» ή του «ιδιαίτερου θησαυ-
ρού». Το σημείο που αξίζει να θυμόμαστε είναι ότι αυτή η επιλογή 
ήταν ενέργεια του Θεού, μια έκφραση της χάρης Του. Οι άνθρωποι 
αυτοί δεν είχαν τίποτα που να τους κάνει να αξίζουν αυτή τη χάρη. 
Δεν μπορούσε να υπάρξει κάτι, επειδή η χάρη δίνεται σε κάποιον 
που δεν το αξίζει. 
Διαβάστε Ιεζ. 16/ις’8. Πώς αυτό το εδάφιο μας βοηθάει να εξηγή-
σουμε την επιλογή του Ισραήλ από τον Κύριο; 
…………………………………………………….……………………… 
«Γιατί ο Κύριος επέλεξε τον Ισραήλ; Είναι κάτι το ανεξιχνίαστο. 
Επρόκειτο για μία μικρή ομάδα ανθρώπων, χωρίς κάποιο σπου-
δαίο πολιτισμό ή κύρος. Δεν είχαν ιδιαίτερα προσόντα που να δι-
καιολογούν αυτήν την επιλογή. Η επιλογή ήταν καθαρά πράξη του 
Θεού.  Η μοναδική αιτία γι’ αυτήν την πράξη βρίσκεται στο μυστή-
ριο της Θεϊκής αγάπης. Το γεγονός είναι ότι ο Θεός αγαπούσε τον 
λαό Ισραήλ και τον επέλεξε, τιμώντας, έτσι, την υπόσχεση που έ-
δωσε στους πατέρες… Ο λαός επιλέχτηκε λόγω της αγάπης του 
Ιεχωβά προς αυτόν. Τον απελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύ-
πτου δείχνοντας τη δύναμή Του. Για να συνειδητοποιήσει μέσα 
από αυτά τα γεγονότα πως ήταν άγιος λαός και ιδιαίτερα πολύτι-
μος. Κάθε τάση λοιπόν από μέρους τους, να υποταχθούν στην 
προηγούμενη κατάσταση της αμαρτίας, ήταν απολύτως κατακριτέ-
α.» J. A. Thompson, Deuteronomy (London: Inter-Varsity Press, 1974), σ. 130,131. 

Σύμφωνα με το Θεϊκό σχέδιο, οι Ισραηλίτες έπρεπε να είναι έθνος 
βασιλικό και ιερατικό. Σε έναν κακό κόσμο, καλούνταν να είναι ηθι-
κοί και πνευματικοί βασιλείς, ώστε να υπερισχύσουν πάνω στο 
βασίλειο της αμαρτίας (Αποκ. 20/κ΄6).  Ως ιερείς, καλούνταν να 
πλησιάσουν τον Κύριο μέσω της προσευχής, της δοξολογίας και 
της θυσίας. Ως μεσολαβητές μεταξύ του Θεού και των ειδωλολα-
τρών, έπρεπε να υπηρετούν ως καθοδηγητές, κήρυκες, και προφή-
τες, και να είναι παράδειγμα της άγιας ζωής – να δείξουν την αλη-
θινή θρησκεία του ουρανού. 
ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε τη φράση, «παρά πάντας τους λαούς τους επί 
του προσώπου της γης».  Με βάση όλα όσα διαβάζουμε στο λόγο 
για την αρετή της ταπεινοφροσύνης και τον κίνδυνο της περηφά-
νιας, ποια πιστεύετε ότι είναι η σημασία αυτού του εδαφίου; Με 
ποιον τρόπο καλούμαστε να είμαστε «πάνω» από όλους τους αν-
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θρώπους; Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την ιδέα και σε μας, ως 
εκκλησία; Εάν ναι, πώς; 
 

Δευτέρα 3 Μαΐου 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΓΗ 
Γένεση 35/λε’12 

Η υπόσχεση πως ο Θεός θα έδινε γη στο λαό Ισραήλ, δόθηκε για 
πρώτη φορά στον Αβραάμ και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται στον 
Ισαάκ και στον Ιακώβ. Επίσης, ο Ιωσήφ επαναλαμβάνει την υπό-
σχεση λίγο πριν πεθάνει. (Γέν. 50/ν’24). Ο Θεός, ωστόσο, είχε 
προειδοποιήσει τον Αβραάμ πως «τετρακόσια χρόνια» θα περ-
νούσαν προτού οι απόγονοι του Αβραάμ κατακτούσαν τη γη (Γέν. 
15/ιε’13,16). Η εκπλήρωση της υπόσχεσης ξεκίνησε στις μέρες του 
Μωυσή και του Ιησού του Ναυή. Ο Μωυσής επανέλαβε τη Θεϊκή 
εντολή: «Ιδού, εγώ παρέδωκα έμπροσθέν σας την γήν· εισέλθετε 
και κυριεύσατε την γην» (Δευτ. 1/α’8). 
Διαβάστε Δευτ. 28/κη’ 1,15. Τι βλέπουμε σ’ αυτά τα εδάφια; Εν ολί-
γοις, η γη που θα τους δινόταν αποτελούσε μέρος της διαθήκης. 
Μία διαθήκη, όμως, έχει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ποιες 
ήταν οι υποχρεώσεις του λαού Ισραήλ; 
……………………………………………………………………………. 
Στο πρώτο μέρος στο Δευτερονόμιο 28/κη’ έχουμε τις ευλογίες που 
θα λάμβανε ο Ισραήλ εάν ακολουθούσε το θέλημα του Θεού. Στο 
δεύτερο μέρος διαβάζουμε τις κατάρες που θα έπεφταν εάν δεν 
υπάκουαν στον Θεό. «Οι κατάρες αυτές ήταν σε έναν μεγάλο βαθ-
μό, τα κακά αποτελέσματα της αμαρτίας. ‘‘διότι ο σπείρων εις την 
σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν’’ (Γαλ. 6:8). 
Όπως το νερό, που κυλάει μόνο του και δεν θα σταματήσει να τρέ-
χει μέχρι να γεμίσει το δοχείο, όπως το ρολόι δεν θα σταματήσει να 
κτυπάει μέχρι να χαλάσει, όπως ένα δέντρο αναπτύσσεται μέχρι να 
κάνει τον καρπό του, έτσι και η αμαρτία, φτάνει ως ένα σημείο, δια-
νύει μια πορεία, κάνει καρπό και ‘‘το τέλος εκείνων είναι θάνατος’’» 
(Ρωμ. 6:21).» The Pulpit Commentary: Deuteronomy, H. D. M. Spence and 

Joseph S. Exell, eds. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1890), τομ. 3, σ. 439. 
Παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν για γη, οι υποσχέσεις αυτές 
ήταν υπό όρους. Αποτελούσαν μέρος μίας διαθήκης. Ο Ισραήλ 
έπρεπε να εκπληρώσει το δικό του μέρος της συμφωνίας, διαφορε-
τικά οι υποσχέσεις δεν θα ίσχυαν. Ο Κύριος το ξεκαθάρισε περισ-
σότερο από μια φορά, πως εάν δεν έκαναν το θέλημά Του, θα έχα-
ναν τη γη τους. Διαβάστε Λευιτ. 26/κς’ 27-33. Πόσο πιο σαφή θα 
μπορούσαν να είναι τα λόγια του Κυρίου; 
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ΣΚΕΨΗ: Ως Χριστιανοί ανυπομονούμε να βιώσουμε την υπόσχεση 
για Νέο Ουρανό και Νέα Γη. Είναι μια υπόσχεση ανάλογη με αυτή 
που δόθηκε στους Εβραίους. Η διαφορά όμως είναι πως εάν φτά-
σουμε εκεί, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να την χάσουμε ξανά (Δαν. 
7/ζ’18). Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να 
φτάσουμε εκεί. Πώς κατανοείτε αυτές τις προϋποθέσεις, ιδιαίτερα 
στα πλαίσια της σωτηρίας μόνο μέσω πίστης; 
 

Τρίτη 4 Μαΐου 
 

Ο ΛΑΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ 
Δείτε Ιερ. 11/ια’8. Ο Κύριος λέει ότι θα «φέρει επ' αυτούς πάντας 
τους λόγους της διαθήκης ταύτης». Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε 
κάτι καλό. Τις περισσότερες φορές νομίζουμε πως η διαθήκη μάς 
προσφέρει κάτι καλό, υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομί-
σματος. Αυτή η αρχή φαίνεται ιδιαίτερα με τον Νώε. Ο Θεός πρό-
σφερε στον Νώε κάτι υπέροχο – τον έσωσε από την καταστροφή, 
αλλά ο Νώε έπρεπε να υπακούσει για να λάβει τις ευλογίες της 
χάρης του Θεού. Εάν δεν το έκανε, θα ερχόταν αντιμέτωπος με την 
άλλη πλευρά της διαθήκης.  
Συγκρίνετε το παραπάνω εδάφιο με τη Γέν. 6/ς’5 όσον αφορά τον 
προκατακλυσμιαίο κόσμο. Ποιοι είναι οι παραλληλισμοί; Τι μας λέ-
νε αυτά τα εδάφια για το πόσο σημαντικό είναι για μας να ελέγχου-
με τις σκέψεις μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Δυστυχώς η ιστορία του αρχαίου Ισραήλ ήταν κατά κύριο λόγο ένα 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο αποστασίας, που ακολουθούνταν από 
Θεϊκές κρίσεις, μετάνοια και μία περίοδο υπακοής. Μόνο για ένα 
σύντομο διάστημα, υπό την κυριαρχία του Δαβίδ και του Σολομώ-
ντα, ο Ισραήλ είχε στην κατοχή του όλη τη γη που τους είχε υπο-
σχεθεί.  
Δείτε τα παρακάτω εδάφια από τον Ιερεμία σε σχέση με την απο-
στασία του Ισραήλ. «Λέγουσιν, Εάν τις αποβάλη την γυναίκα αυτού 
και αναχωρήση από αυτού και γείνη άλλου ανδρός, θέλει επιστρέ-
ψει πάλιν εκείνος προς αυτήν; η γη εκείνη δεν θέλει όλως μιανθή; 
συ επόρνευσας μεν μετά πολλών εραστών· επίστρεψον δε πάλιν 
προς εμέ, λέγει Κύριος… Βεβαίως καθώς γυνή αθετεί εις τον άνδρα 
αυτής, ούτως ηθετήσατε εις εμέ, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος.» (Ιερ. 
3/γ’ 1,20). 
Και εδώ ερχόμαστε σε ένα σημείο που θίξαμε λίγο νωρίτερα: η 
διαθήκη που θέλει ο Θεός να έχει μαζί μας δεν είναι μια ψυχρή νο-
μική συμφωνία ανάμεσα σε επιχειρηματίες που θέλουν τον καλύτε-
ρο διακανονισμό για τον εαυτό τους. Η σχέση της διαθήκης είναι 
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μια δέσμευση, τόσο σοβαρή και ιερή όπως ο γάμος, γι’ αυτό και ο 
Κύριος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη αναλογία. Το θέμα είναι ότι η 
αποστασία του Ισραήλ δεν οφείλονταν στην ανυπακοή τους αλλά 
είχε να κάνει με την κακή προσωπική σχέση με τον Κύριο, η οποία 
οδήγησε στην ανυπακοή και έφερε πάνω τους τις επιπτώσεις. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί το σημείο της προσωπικής σχέσης είναι τόσο σημα-
ντικό για τη Χριστιανική ζωή; Γιατί, όταν η σχέση μας με τον Θεό 
δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, είμαστε επιρρεπείς στην αμαρτία και 
στην ανυπακοή; Τι θα απαντούσατε αν κάποιος σας ρωτούσε, 
«Πώς μπορώ να αποκτήσω μια σχέση αγάπης με τον Θεό;»  
 

Τετάρτη 5 Μαΐου 
 

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Παρά τον επαναλαμβανόμενο κύκλο αποστασίας του Ισραήλ, την 
Θεϊκή κρίση και την μετάνοια, τι ελπίδα βρίσκουμε σ’ αυτά τα εδά-
φια; 
Ησ. 4/δ’3………………………………………………………………….. 
Μιχ. 4/δ’6,7……………………………………………………………….. 
Σοφ. 3/γ’12,13……………………………………………………………. 
Παρότι το σχέδιο του Θεού για τον αρχαίο Ισραήλ αμαυρώθηκε 
από την ανυπακοή, δεν είχε εντελώς ματαιωθεί. Ανάμεσα στα ζιζά-
νια, εξακολουθούσαν να ανθίζουν κάποια λουλούδια. Πολλοί προ-
φήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν γι’ αυτό το πιστό υπόλοιπο 
που ο Ίδιος ο Θεός θα συλλέξει σαν ένα όμορφο μπουκέτο.  
Ο σκοπός του Θεού για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός πι-
στού υπόλοιπου ήταν ο ίδιος με αυτόν που αφορούσε όλο το Ισρα-
ήλ – να τους χρησιμοποιήσει δηλαδή για να διακηρύξουν την δόξα 
Του ανάμεσα στα έθνη (βλ. Ησ. 66/ξς’19). Έτσι, και άλλοι θα ενώ-
νονταν με τους πιστούς για να προσκυνήσουν, «τον Βασιλέα· τον 
Κύριον των δυνάμεων» (Ζαχ. 14/ιδ’16). Συνεπώς, όσο και να χει-
ροτέρευαν τα πράγματα, ο Θεός πάντα είχε πιστούς, οι οποίοι πα-
ρά την αποστασία του εκλεκτού λαού, εξακολουθούσαν να είναι 
πιστοί στην αποστολή και στην εκλογή τους (Β’ Πέτρ. 1/α’10). Εν 
ολίγοις, παρά την συνολική αποτυχία του έθνους, υπήρχαν και ε-
κείνοι που προσπαθούσαν να τηρήσουν, όσο καλύτερα μπορού-
σαν, το μέρος τους ως προς τη διαθήκη (δείτε για παράδειγμα, Α’ 
Βασ. 19/ιθ’14-18). Και παρότι υπέφεραν μαζί με όλο το έθνος (ό-
πως για παράδειγμα με την εξορία από τη γη), είχαν την τελική και 
απόλυτη υπόσχεση της διαθήκης, την αιώνια ζωή.  
Διαβάστε Ιωάν. 10/ι’27,28. Τι λέει εδώ ο Ιησούς; Εφαρμόστε τα 
λόγια και τις υποσχέσεις Του στην περίπτωση της αποστασίας του 
αρχαίου Ισραήλ. Πώς μας βοηθάνε να εξηγήσουμε την ύπαρξη 
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ενός πιστού υπόλοιπου; 
…………………………………………………………………………….. 
Πριν από μερικά χρόνια μια νεαρή γυναίκα άφησε εντελώς τη Χρι-
στιανική της πίστη, επειδή είχε απογοητευτεί με την αμαρτία, την 
αποστασία, και την υποκρισία που έβλεπε στην τοπική της εκκλη-
σία. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πραγματικοί Χριστιανοί», είπε 
για να δικαιολογηθεί που τα παράτησε όλα.  Με βάση το σημερινό 
μάθημα, γιατί αυτή η δικαιολογία δεν ισχύει; 
 

Πέμπτη 6 Μαΐου 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ 
Όποια κι αν ήταν τα λάθη και οι αποτυχίες του αρχαίου Ισραήλ, ο 
Κύριος δεν εγκατέλειψε το σχέδιο για τη δημιουργία πιστών που θα 
Τον υπηρετούσαν. Για την ακρίβεια, η Παλαιά Διαθήκη προσβλέπει 
στη στιγμή που ο Κύριος θα δημιουργούσε τον πνευματικό Ισραήλ, 
ένα σώμα πιστών αποτελούμενο από Ιουδαίους και Εθνικούς που 
θα κήρυτταν το ευαγγέλιο στον κόσμο. Και έτσι φθάνουμε στην 
πρώτη εκκλησία. 
Διαβάστε Γαλ. 3/γ’26-29. Σε ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Παύλος 
στο εδ. 29; Ποιο σημαντικό στοιχείο καθιστά κάποιον κληρονόμο 
αυτών των υποσχέσεων; (Γαλ. 3/γ’26). Γιατί ο Παύλος καταρρίπτει 
κάθε φυλετική, εθνική και κοινωνική διαφορά; Τι σημαίνει να είμα-
στε «εν Χριστώ»; Διαβάστε Ρωμ. 4/δ’16,17. Πώς αυτά τα εδάφια 
μας βοηθάνε να καταλάβουμε τα λόγια του Παύλου στη Γαλ. 
3/γ’26-29; 
……………………………………………………………………………. 
Ως υιός του Αβραάμ, ο Χριστός έγινε, υπό μία έννοια, κληρονόμος 
των υποσχέσεων της διαθήκης. Με την βάπτιση αποκτάμε συγγέ-
νεια με τον Χριστό και μέσω Αυτού έχουμε το δικαίωμα να συμμε-
τέχουμε στις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Αβραάμ. Επομένως, 
ό,τι υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ βρίσκεται στον Χριστό, και οι 
υποσχέσεις γίνονται δικές μας, όχι λόγω της εθνικότητας, της φυ-
λής ή του γένους, αλλά διαμέσου της χάρης που ο Θεός μάς δίνει 
μέσω της πίστης.  
«Το δώρο αυτό στον Αβραάμ και στο σπέρμα του συμπεριλάμβανε 
όχι μόνο τη γη Χαναάν, αλλά ολόκληρη τη γη. Όπως αναφέρει ο 
απόστολος, ‘‘η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα 
αυτού, ότι έμελλε να ήναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγεινε διά 
του νόμου, αλλά διά της δικαιοσύνης της εκ πίστεως’’ (Ρωμ. 
4/δ΄13). Και η Γραφή σαφώς διδάσκει ότι οι υποσχέσεις που δόθη-
καν στον Αβραάμ, μέλλουν να εκπληρωθούν μέσο του Χριστού» Ε. 

Χουάιτ, Π.Π. σ. 146,147. 
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Η υπόσχεση αυτή θα εκπληρωθεί όταν οι άγιοι θα κατοικήσουν στη 
νέα γη, εις τους αιώνες των αιώνων με τον Χριστό (Δαν. 7/ζ’27). 
 
Παρασκευή 7 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:22’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 1-8, 253-260, 
487-500. 
«Ο Θεός δεν κάνει καμιά εθνική, φυλετική ή κοινωνική διάκριση. 
Αυτός είναι ο Πλάστης ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ξεκινώντας 
από τη δημιουργία, όλοι οι άνθρωποι κατάγονται από την ίδια οι-
κογένεια, και με την απολύτρωση λογίζονται πάλι ένα. Ο Χριστός 
ήρθε για να γκρεμίσει κάθε μεσότοιχο φραγμού, να ανοίξει διάπλα-
τα κάθε διαμέρισμα στις αυλές του ναού, ώστε ο καθένας να μπο-
ρεί να πλησιάζει στο Θεό. Η αγάπη Του είναι τόσο πλατιά, τόσο 
βαθιά και τόσο περιεκτική που εισχωρεί παντού. Αποσπά από την 
επιρροή του Σατανά αυτούς που παρασύρθηκαν από τις απάτες 
του, και τους τοποθετεί σε προσιτή απόσταση από το θρόνο του 
Θεού, το θρόνο που περιβάλλεται από το τόξο της υπόσχεσης. Εν 
Χριστώ δεν είναι Ιουδαίος ή Έλληνας, δούλος ή ελεύθερος.» Ε. Χου-

άιτ, Π.Β. σ. 255. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’9,10 και δείτε τους τέσσερις τίτλους που ο 
Πέτρος αποδίδει στην εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς βρί-
σκονται σε εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία αναφέρονται 
στο λαό Ισραήλ: Έξ. 19/ιθ’6 και Ησ.43/μγ’20. Τι έμφαση δίνει ο κά-
θε τίτλος στη σχέση μεταξύ της εκκλησίας και του Θεού; (Για πα-
ράδειγμα το «έθνος εκλεκτό» τονίζει το γεγονός ότι ο Θεός επέλεξε 
την εκκλησία και έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό γι’ αυτήν.) 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Στο αρχαίο Ισραήλ οι ιερείς έκαναν θυσίες ζώων που προεικό-
νιζαν τον Μεσσία. Ως μέλη βασιλικού ιερατείου, τι είδους «θυσίες» 
καλούμαστε να κάνουμε; 
2.  Ο Θεός ξεχώρισε το Ισραήλ για να είναι ένα άγιο έθνος. Επί-
σης, έπρεπε να μοιραστούν τις αλήθειες της σωτηρίας με τον κό-
σμο. Το ίδιο ισχύει και για την εκκλησία σήμερα. Πώς είναι δυνατόν 
να ξεχωρίζουμε από τον κόσμο και την ίδια στιγμή να κηρύττουμε 
το ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο; Πώς η εμπειρία του Ισραήλ και το 
παράδειγμα του Ιησού μας βοηθάνε να απαντήσουμε αυτήν την 
ερώτηση; 
3.  Ο Θεός πάντα είχε ένα πιστό υπόλοιπο. Θυμηθείτε τον Ηλία 
και το υπόλοιπο που υπήρχε στην εποχή του (Α’ Βασ. 19/ιθ’ ιδιαί-
τερα το εδ. 18). Γιατί συνήθως είναι ευκολότερο να έχεις μια αληθι-
νή σχέση με τον Θεό όταν βρίσκεσαι μεταξύ κοσμικών παρά όταν 
είσαι ανάμεσα στα μέλη της εκκλησίας σου που παρεκκλίνουν; 
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Περίληψη: Ο πραγματικός Ισραήλ του Θεού (τόσο πριν όσο και 
μετά τον Σταυρό) είναι ο Ισραήλ της πίστης, άνθρωποι που έχουν 
μία πνευματική σχέση διαθήκης μαζί Του. Είναι οι αντιπρόσωποί 
Του και μεταφέρουν στον κόσμο το ευαγγέλιο της σώζουσας χάρης 
Του. 



51 
 

8 Μαΐου – 14 Μαΐου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

7. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΙΝΑ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους, 
και σας εσήκωσα ως επί πτερύγων αετού και σας έφερα προς ε-
μαυτόν.» Έξοδος 19/ιθ’ 4. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 1/α’29-31, 
Ωσ. 11/ια’1, Αποκ. 5/ε’9, Δευτ. 29/κθ’10-13, Έξ. 19/ιθ’5,6, Ρωμ. 
6/ς’1,2, Αποκ. 14/ιδ’12, Ρωμ. 10/ι’3. 
 

«Ένα μικρό αγόρι, παιδί επταμελούς οικογένειας, είχε ένα ατύχημα 
που το οδήγησε στο νοσοκομείο. Στο σπίτι του δεν υπήρχαν αρκε-
τά αγαθά. Ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να πιει ένα ολόκληρο ποτήρι 
γάλα, παρά μόνο ένα μέρος του. Αν το ποτήρι ήταν γεμάτο, το μοι-
ράζονταν ανά δύο τα παιδιά και εκείνος που έπινε πρώτος θα έ-
πρεπε να είναι προσεκτικός να μην πιεί παραπάνω από όσο έ-
πρεπε. Λίγες μέρες μετά την άφιξη του στο νοσοκομείο, και ενώ η 
υγεία του βελτιωνόταν, η νοσοκόμα του έφερε ένα μεγάλο ποτήρι 
γάλα. Το κοίταξε ενθουσιασμένος και μετά από λίγο είπε στη νοσο-
κόμα, ‘‘Πόσο μπορώ να πιώ;’’ Έκπληκτη η νοσοκόμα του είπε, 
‘‘Μπορείς να το πιείς όλο. Πιες το όλο!’’» H. M. S. Richards, “Free Grace,” 

Voice of Prophecy News, June 1950, σ. 4 

Όπως αυτό το αγόρι, ο αρχαίος Ισραήλ είχε το προνόμιο - όπως 
και εμείς σήμερα – να πιεί όσο ήθελε από το πηγάδι της σωτηρίας. 
Η απελευθέρωση του Ισραήλ από τους αιώνες της δουλείας και της 
καταπίεσης ήταν μία θαυμαστή εκδήλωση της Θεϊκής χάρης. Πα-
ρομοίως, η απελευθέρωσή μας από την αμαρτία είναι αποτέλεσμα 
της Θεϊκής χάρης. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποια εικόνα χρησιμοποίησε ο Κύριος 
για να περιγράψει τη σχέση Του με τον λαό Ισραήλ; Με ποιον τρό-
πο οι ιστορίες της Εξόδου και του Σινά παραλληλίζονται με την 
προσωπική ιστορία του καθενός; Ποιος ήταν ο ρόλος του νόμου 
στη διαθήκη του Σινά; 
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Κυριακή 9 Μαΐου 
 

ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ 
Ο λαός Ισραήλ είχε εντρυφήσει πολλά χρόνια στην Αιγυπτιακή ει-
δωλολατρία και αυτό αναμφίβολα θόλωσε τη γνώση τους για τον 
Θεό, το θέλημά Του και την καλοσύνη Του. Πώς θα μπορούσε ο 
Κύριος να τους κερδίσει ξανά; Αρχικά, θα εκδήλωνε τα ειλικρινή 
Του αισθήματα για το Ισραήλ, και το έκανε μέσα από τις θαυμαστές 
Του ενέργειες για την απελευθέρωσή τους. Θα «φλέρταρε» το έ-
θνος με την πρόταση της διαθήκης Του. Ο Θεός στο Σινά, πρώτα 
θύμισε στο έθνος τις πράξεις ελέους Του. 
Ποιες δύο απεικονίσεις χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του 
τρόπου που ο Κύριος πήγε το Ισραήλ από την Αίγυπτο στο Σινά; 
Έξ. 19/ιθ’4, Δευτ. 32/λβ’10-12………………………………………….. 
Δευτ.1/α’29-31, Ωσ. 11/ια’1…………………………………………….. 
Τι δίδαξαν αυτές οι απεικονίσεις τον Ισραήλ (και εμάς) για την συ-
μπεριφορά του Θεού προς τον λαό Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτές οι απεικονίσεις δείχνουν ότι ο Θεός γνωρίζει την ανικανότητά 
μας. Διαβάστε Ψαλμ. 103/ργ’13,14. Τόσο στην παρομοίωση του 
αετού όσο και του γονέα που κουβαλάει το παιδί του, βλέπουμε το 
ενδιαφέρον του Θεού για την ευημερία μας. Είναι στοργικός, υπο-
στηρικτικός, προστατευτικός, ενθαρρυντικός και επιθυμεί την ενη-
λικίωσή μας. 
«Ο αετός είναι γνωστός για την πρωτοφανή αφοσίωση προς τα 
μικρά του. Κατοικεί στις κορυφές των βουνών. Για να διδάξει τα 
μικρά του να πετάνε, τα κουβαλάει στην πλάτη του στα μεγάλα ύ-
ψη, πάνω από τις κοιλάδες του Σινά, κι έπειτα τα ρίχνει στα βάθη 
τους. Εάν το μικρό δεν είναι ακόμη έτοιμο να πετάξει, ο πατέρας-
αετός σπεύδει από κάτω του, το παίρνει στην πλάτη του και το α-
νεβάζει ξανά προς τα ουράνια, πάνω στις κορυφές. Έτσι, η Θεϊκή 
φωνή λέει, ‘‘σε εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου προς εμαυτόν.» George A. 

F. Knight, Theology of Narration (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publish-
ing Company, 1976), σ.128. 

ΣΚΕΨΗ: Συγκρίνετε το ενδιαφέρον του Θεού προς εμάς, με το εν-
διαφέρον που δείχνουμε εμείς, ο ένας προς τον άλλον. Πώς το εν-
διαφέρον Του σε εμάς πρέπει να επηρεάσει το ενδιαφέρον μας για 
τους άλλους; Με βάση τις προσωπικές σας εμπειρίες, πώς θα 
μπορούσατε να περιγράψετε το ανιδιοτελές ενδιαφέρον του Θεού 
προς εμάς; Σκεφτείτε εικόνες μέσα από την κοινωνία σας και τον 
πολιτισμό.  Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην ομάδα σας. 
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Δευτέρα 10 Μαΐου 
 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
Διαβάστε Έξ. 6/ς’6,7. Ποιες αρχές βλέπουμε εδώ όσον αφορά στον 
ρόλο του Θεού προς τον άνθρωπο, στη σχέση της διαθήκης; (δείτε 
πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη θέλω σ’ αυτά τα εδάφια) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά και η 
απελευθέρωση του Νώε και της οικογένειάς του από τον Κατακλυ-
σμό, είναι τα δύο κύρια γεγονότα σωτηρίας στα γραπτά του Μωυ-
σή.  Αλλά το γεγονός της Εξόδου είναι αυτό που μας δίνει το βασι-
κό πρότυπο. Όταν ο Θεός λέει στον Ισραήλ (μέσω του Μωυσή) 
«θέλω σας λυτρώσει» (Έξ. 6/ς’6), στην πραγματικότητα λέει, «Θα 
γίνω ο λυτρωτής-συγγενής σας». 
«Ο όρος λύτρωση που χρησιμοποιείται στο εδ. 6 (Έξ. 6/ς’) αναφέ-
ρεται σε ένα μέλος της οικογενείας που εξαγοράζει ή δίνει τα λύτρα 
για κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, ιδιαίτερα όταν αυτό υπο-
δουλώθηκε ή πρόκειται να υποδουλωθεί εξαιτίας κάποιου χρέους. 
Ο λαός Ισραήλ προφανώς δεν είχε κάποιον συγγενή για να τον 
σώσει, αλλά ο Θεός γίνεται τώρα ο συγγενής, ο λυτρωτής του.» 
Bernard L. Ramm, His Way Out (Glendale, CA: Regal Books Division, G/L Publica-
tions, 1974), σ.50. 
Πώς κατανοείτε την ιδέα ότι ο Θεός «πλήρωσε τα λύτρα» του λαού 
Του για να τον απελευθερώσει από την δουλεία; Ποιο ήταν το τί-
μημα; Τι μας λέει αυτό για την αξία μας; (Δείτε Μάρκ. 10/ι’45, Α’ 
Τιμ.2/β’6, Αποκ. 5/ε’9.) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Έξ. 3/γ’8 ο Θεός λέει ότι «κατέβην» για να ελευθερώσει τον 
λαό Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κοινό Εβραϊκό ρήμα που χρησιμοποιεί-
ται για να περιγράψει την αλληλεπίδραση του Θεού με τον άνθρω-
πο. Ο Θεός είναι στον ουρανό και ο άνθρωπος στη γη, και μόνο 
εάν ο Θεός «κατέβει» στη γη μπορεί να μας λυτρώσει. Και αυτό 
φαίνεται ξεκάθαρα όταν ο Ιησούς ήρθε στη γη, έζησε, υπέφερε, 
πέθανε και αναστήθηκε για να μας λυτρώσει. Και το ότι «ο Λόγος 
έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών» (Ιωάν. 1/α’14) είναι ένας 
άλλος τρόπος για να πούμε ότι ο Θεός «κατέβηκε» για να μας σώ-
σει. 
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Τρίτη 11 Μαΐου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ 
Το βιβλίο της Εξόδου ελκύει την προσοχή του αναγνώστη σε τρία 
σημαντικά γεγονότα. Σαν τρία βουνά, η Έξοδος, η καθιέρωση της 
διαθήκης, και η κατασκευή του Αγιαστηρίου, υψώνονται περισσό-
τερο σε σχέση με τα υπόλοιπα, μικρότερα γεγονότα. Η εδραίωση 
της διαθήκης όπως αναφέρεται στην Έξοδο κεφάλαια 19-24/ιθ’-κδ’, 
είναι το όρος Έβερεστ μεταξύ των τριών. Μέσα από μια σύντομη 
περίληψη αυτών των κεφαλαίων βλέπουμε τη σειρά και τη σχέση 
των γεγονότων. 
 

Ακόμη κι αν δεν έχετε τον χρόνο να δείτε όλα τα παρακάτω εδάφια, 
εστιάστε στη σειρά των γεγονότων: 

• Η άφιξη του Ισραήλ και η εγκατάστασή τους στο Σινά μετά την 
απελευθέρωσή τους από τον Κύριο (Έξ. 19/ιθ’1,2) 

• Η πρόταση του Θεού για μια διαθήκη με τον Ισραήλ (εδ. 3-6) 

• Η θετική ανταπόκριση του λαού ως προς την διαθήκη (εδ. 7,8) 

• Προετοιμασία για την επίσημη σύναψη της διαθήκης (εδ. 9-25) 

• Η διακήρυξη των 10 Εντολών (Έξ. 20/κ’ 1-17) 

• Ο Μωυσής ως ο μεσάζων της διαθήκης (εδ. 18-21) 

• Προφορική μετάδοση των αρχών της διαθήκης (Έξ. 20/κ’22-
23/κγ’22) 

• Η επικύρωση της διαθήκης (Έξ. 24/κδ’ 1-18) 
Αυτή η διαθήκη έχει σημαντικό ρόλο στο σχέδιο της σωτηρίας. Εί-
ναι η τέταρτη κατά σειρά αναφερόμενη διαθήκη στην Αγία Γραφή 
(ακολουθεί μετά από του Αδάμ, του Νώε, και του Αβραάμ), και σ’ 
αυτήν ο Θεός φανερώνεται ακόμη περισσότερο, μέσα από την λει-
τουργία του τελετουργικού συστήματος. Έτσι, το Αγιαστήριο γίνεται 
το μέσο με το οποίο ο Θεός δείχνει στο λαό το σχέδιο της σωτηρίας 
που έπρεπε με τη σειρά τους να φανερώσουν στον κόσμο. Αν και 
ο Κύριος ελευθέρωσε τον Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου, ήθε-
λε να καταλάβουν πως η λύτρωση που τους πρόσφερε ήταν κάτι 
περισσότερο από την απελευθέρωση των φυσικών δεσμών. Ήθελε 
να τους λυτρώσει από την αμαρτία, την απόλυτη δουλεία, και αυτό 
θα γινόταν μόνο με την θυσία του Μεσσία, όπως διδάσκονταν 
στους τύπους και στα σύμβολα του τελετουργικού συστήματος. 
Δεν πρέπει, λοιπόν, να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Θεός λίγο 
καιρό μετά την απελευθέρωση του λαού από την Αίγυπτο, και α-
φού τους δόθηκε ο νόμος, τους πρόσταξε να κατασκευάσουν το 
Αγιαστήριο, γιατί μέσα από αυτό ο Θεός τους φανέρωσε το απολυ-
τρωτικό σχέδιο – το οποίο είναι και ο αληθινός σκοπός της διαθή-
κης. Γιατί η διαθήκη δεν θα ήταν κάτι σημαντικό εάν δεν ήταν δια-
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θήκη σωτηρίας που ο Κύριος προσφέρει στους αμαρτωλούς αν-
θρώπους. Έτσι ήταν τα πράγματα στην Εδέμ, έτσι και στο Σινά.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί ήταν απαραίτητη η διαθήκη μεταξύ του Θεού και του 
λαού Ισραήλ; (δείτε Δευτ. 29/κθ’10-13 και προσέξτε ξανά τα σημεία 
που παραπέμπουν στη σχέση της διαθήκης.) 
 

Τετάρτη 12 Μαΐου 
 

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 
Στην Έξ. 19/ιθ’5,6 ο Κύριος παρουσιάζει τη διαθήκη Του στο λαό 
Ισραήλ. Παρότι ο Κύριος είναι Εκείνος που τους κάλεσε, η κλήση 
αυτή δεν έχει νόημα εάν δεν την επιλέξουν. Πρέπει να συνεργα-
στούν. Ακόμη και η απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο περι-
λάμβανε τη συνεργασία τους: Εάν δεν έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Κύ-
ριος (όπως να βάλουν το αίμα στους παραστάτες), δεν θα ελευθε-
ρώνονταν. Ήταν τόσο απλό. 
Και εδώ, ο Κύριος δεν τους λέει, «Είτε σας αρέσει είτε όχι, θα είστε 
οι εκλεκτοί μου και βασίλειο ιεράτευμα.» Δεν λέει κάτι τέτοιο στο 
κείμενο.  
Διαβάστε Έξ. 19/ιθ’5,6. Πώς κατανοείτε τα λόγια του Κυρίου στα 
πλαίσια της σωτηρίας μέσω πίστης; Η εντολή για υπακοή στον Κύ-
ριο, ακυρώνει με κάποιον τρόπο, την έννοια της διά χάριτος σωτη-
ρίας; Πώς τα παρακάτω εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε την 
απάντηση; Ρωμ. 3/γ’19-24, 6/ς’1,2,7/ζ’7, Αποκ. 14/ιδ’12. 
…………………………………………………………………………….. 
«Δεν εξασφαλίζουμε τη σωτηρία με την υπακοή μας, επειδή η σω-
τηρία είναι δώρο Θεού και αποκτάται μόνο με την πίστη. Η υπακοή 
είναι ο καρπός της πίστης» Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 50. 

Σκεφτείτε τι ήθελε ο Κύριος να κάνει με το έθνος του Ισραήλ: δεν 
τους απελευθέρωσε, απλώς, από τη δουλεία της Αιγύπτου με θαυ-
ματουργικό τρόπο, αλλά ήθελε να γίνουν οι εκλεκτοί Του, ένα βασι-
λικό ιερατείο. Στηρίζοντας τη σχέση τους σ’ Αυτόν, στη σωτηρία 
Του (τόσο από την προσωρινή Αιγυπτιακή δουλεία, όσο και την 
αιώνια), ο Κύριος ήθελε να τους εξυψώσει σε πνευματικό, διανοη-
τικό και ηθικό επίπεδο για να τους θαυμάζει ο κόσμος. Και όλα αυ-
τά για να γίνουν το μέσο με το οποίο θα κηρύττονταν το ευαγγέλιο 
στα έθνη. Το μόνο που είχαν να κάνουν ως ανταπόκριση, ήταν να 
υπακούσουν. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιον τρόπο η προσωπική μας εμπειρία με τον Κύριο 
αντικατοπτρίζει τις αρχές που είδαμε στη σημερινή μας μελέτη;  
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Πέμπτη 13 Μαΐου 
 

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ… 
(Εξ. 19/ιθ΄8) 

Με μια πρώτη ματιά, όλα δείχνουν καλά. Ο Κύριος απελευθερώνει 
τον λαό Του, τους προσφέρει τις υποσχέσεις της διαθήκης και εκεί-
νοι δέχονται: θα κάνουν όλα όσα ο Κύριος τούς ζητάει να κάνουν. 
Πρόκειται για μία τέλεια συμφωνία, έτσι δεν είναι;  
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Τι πληροφορίες μας δίνουν για την 
ανταπόκριση του Ισραήλ στην διαθήκη; 
Ρωμ. 9/θ’31,32…………………………………………………………… 
Ρωμ. 10/ι’3……………………………………………………………….. 
Εβρ. 4/δ’1,2………………………………………………………………. 
Ό,τι κι αν μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε, η σχέση μας πρέπει να 
βασίζεται στην πίστη. Η πίστη θέτει το θεμέλιο στο οποίο τα έργα 
ακολουθούν. Τα έργα, όσο αγνά, ειλικρινή και πολλά κι αν είναι, 
δεν μπορούν να μας κάνουν αποδεκτούς στην παρουσία του Άγιου 
Θεού. Δεν θα μπορούσαν να ωφελήσουν τον λαό Ισραήλ όπως δεν 
ωφελούν εμάς, σήμερα.  
Γιατί τα έργα δεν μπορούν να μας δικαιώσουν στην παρουσία του 
Θεού, παρότι η Αγία Γραφή αναφέρεται τόσο σ’ αυτά; (Δείτε Ησ. 
53/νγ’6, 64/ξδ’6, Ρωμ. 3/γ’23.) 
…………………………………………………………………………….. 
Δυστυχώς οι Εβραίοι έβλεπαν την υπακοή τους ως το μέσο για τη 
σωτηρία τους και όχι ως αποτέλεσμα της σωτηρίας τους. Αναζη-
τούσαν τη δικαιοσύνη μέσα από τη δική τους υπακοή στο νόμο και 
όχι τη δικαιοσύνη του Θεού που έρχεται με πίστη. Η διαθήκη του 
Σινά – παρότι περιλάμβανε πολλές λεπτομέρειες για τις οδηγίες και 
τον νόμο – ήταν μία διαθήκη χάρης, όπως όλες οι προηγούμενες. 
Αυτή η χάρη που δίνεται δωρεάν, φέρνει αλλαγή στην καρδιά και 
οδηγεί στην υπακοή. Το πρόβλημα φυσικά δεν ήταν η προσπάθειά 
τους να υπακούσουν (η διαθήκη άλλωστε απαιτούσε υπακοή), το 
πρόβλημα ήταν στο είδος της «υπακοής», η οποία όπως αποδεί-
χθηκε από την ιστορία του έθνους, δεν ήταν  καθόλου αληθινή.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε προσεκτικά, Ρωμ. 10/ι’3, ιδιαίτερα το τελευταίο 
μέρος. Τι τονίζει εδώ ο Παύλος; Τι γίνεται με εκείνους που προ-
σπαθούν να έχουν δική τους δικαιοσύνη; Γιατί αυτή η προσπάθεια 
αναπόφευκτα οδηγεί στην αμαρτία, στην αδικία και στην επανά-
σταση; Δείτε τη ζωή σας. Μήπως κι εμείς αντιμετωπίζουμε τον ίδιο 
κίνδυνο; 
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Παρασκευή 14 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:29’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε.Χουάιτ, Π.Π. σ. 257-292. 
«Το πνεύμα της δουλείας γεννάται καθώς ζούμε σύμφωνα με τη 
θρησκεία του νομικισμού, στην προσπάθειά μας να εκπληρώσουμε 
τις απαιτήσεις του νόμου με τη δική μας δύναμη.  Υπάρχει ελπίδα 
μόνο όταν είμαστε κάτω από την Αβρααμική διαθήκη, η οποία είναι 
διαθήκη χάρης μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Το ευαγγέλιο 
που κηρύχθηκε στον Αβραάμ, στο οποίο είχε την ελπίδα του, είναι 
το ίδιο ευαγγέλιο που κηρύττεται σε εμάς σήμερα, από το οποίο 
αντλούμε ελπίδα. Ο Αβραάμ απέβλεπε στον Ιησού που είναι ο Αρ-
χηγός και ο Τελειωτής της πίστης μας.» Ε. Χουάιτ, Σχόλια, The SDA Bible 

Commentary, τομ. 6, σ.1077. 

«Στο διάστημα της αιγυπτιακής δουλείας, πολλοί Ισραηλίτες είχαν 
χάσει μέχρις ενός ορισμένου σημείου τη γνώση του νόμου του Θε-
ού και είχαν αναμείξει τις εντολές Του με ειδωλολατρικές συνήθειες 
και παραδόσεις. Ο Θεός τούς έφερε στο Σινά και εκεί με την ίδια τη 
φωνή Του διακήρυξε το νόμο Του» Ε. Χουάιτ Π.Π. σ. 311. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Με ποιον τρόπο η σχέση της διαθήκης σχεδιάστηκε να διατη-
ρήσει τις φυσικές και πνευματικές ελευθερίες του Ισραήλ; (Δείτε 
Λευιτ. 26/κς’ 3-13, συγκρίνετε με Δευτ. 28/κη’1-15.) 
2.  Διαβάστε ξανά Έξ. 19/ιθ’5,6. Προσέξτε τη δήλωση του Κυρίου, 
«ιδική μου είναι πάσα η γή». Γιατί το είπε αυτό, ιδιαίτερα στα πλαί-
σια της σύναψης διαθήκης με τους συγκεκριμένους ανθρώπους; 
Πώς η έννοια του Σαββάτου ταιριάζει εδώ; 
3. Αναγνωρίζουμε πως οι αμαρτίες μας συγχωρούνται μόνο δια-
μέσου της χάρης του Θεού. Πώς κατανοούμε το ρόλο της χάρης 
του Θεού στο να ζήσουμε μία ζωή πίστης και υπακοής; 
Περίληψη: Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με το Ισραήλ στο Σινά, 
ήταν μια διαθήκη χάρης. Έχοντας πληθώρα ενδείξεων της αγάπης 
και της φροντίδας Του, μέσα από μια αξιοθαύμαστη απελευθέρω-
ση από την Αιγυπτιακή δουλεία, ο Θεός κάλεσε το έθνος να κάνει 
μία διαθήκη μαζί Του που θα διατηρούσε και θα προωθούσε την 
ελευθερία τους. Παρότι ο Ισραήλ ανταποκρίθηκε θετικά, δεν είχε 
την πραγματική πίστη που υποκινείται από αγάπη. Από την μετέ-
πειτα ιστορία του λαού βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να καταλά-
βουν την αληθινή φύση της διαθήκης και τη διέφθειραν, εφαρμόζο-
ντας τη σωτηρία εξ έργων. Ας μην ακολουθήσουμε την αποτυχη-
μένη πορεία του λαού Ισραήλ αγνοώντας την θαυμαστή χάρη που 
δίνεται στους αμαρτωλούς. 
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15 Μαΐου – 21 Μαΐου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

8.  Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Γνώρισον λοιπόν, ότι Κύριος ο Θεός σου 
αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός ο πιστός, ο φυλάττων την διαθήκην και 
το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και φυλάττοντας τας εντολάς 
αυτού, εις χιλίας γενεάς.» Δευτερονόμιον 7/ζ’9. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Έξ. 19/ιθ’6, Ησ. 
56/νς’7, Εβρ. 2/β’9, Δευτ. 4/δ’13, 10/ι’13, Αμώς 3/γ’3, Γέν. 18/ιη’19. 
 
Μία από τις σημαντικότερες φράσεις στον Ψαλμό 23/κγ’ δείχνει 
πού θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός, «με ωδήγησε διά τρίβων δικαι-
οσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού» (εδ. 3). Επειδή ο Ίδιος είναι 
ηθικός, ποτέ δεν θα μας παρασύρει. Θα μας παρέχει ασφαλή μο-
νοπάτια για την πνευματική μας διαδρομή σε αυτήν τη ζωή.  
Ποια είναι τα ασφαλή «μονοπάτια δικαιοσύνης»; Ο συγγραφέας 
ενός άλλου ψαλμού απαντάει μέσα από μια αίτηση προσευχής, 
«Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου· διότι ευφραί-
νομαι εις αυτήν» (Ψαλμ. 119/ριθ’35). «Πάντα τα προστάγματά σου 
είναι δικαιοσύνη» (Ψαλμ. 119/ριθ’172). Ο νόμος του Θεού είναι ένα 
ασφαλές, σταθερό μονοπάτι σε σχέση με τους κακόβουλους βάλ-
τους των ανθρώπων. Το μάθημά μας αυτήν την εβδομάδα επικε-
ντρώνεται στον νόμο του Θεού και τη θέση του στη διαθήκη του 
Σινά.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποια ήταν η σημασία της εκλογής του 
Ισραήλ; Πώς η εκλογή του παραλληλίζεται με τη δική μας; Πόσο 
σημαντικός ήταν ο νόμος στη διαθήκη; Η διαθήκη γίνεται άνευ ό-
ρων; Γιατί η υπακοή έχει τόσο ζωτικό ρόλο στη σχέση της διαθή-
κης; 
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Κυριακή 16 Μαΐου 
 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
Δευτ. 7/ζ’ 7 

Η εβραϊκή παράδοση υποστηρίζει πως ο Θεός έκανε διαθήκη με το 
Ισραήλ επειδή τα άλλα έθνη την απέρριψαν. Αν και δεν υπάρχει 
κάποια Βιβλική βάση γι’ αυτήν την άποψη, μας βοηθάει να δούμε 
ότι όποιος κι αν ήταν ο λόγος που ο Κύριος επέλεξε το Εβραϊκό 
έθνος, δεν το έκανε επειδή άξιζαν να λάβουν την τιμή και τα προ-
νόμια που τους έδωσε. Δεν είχαν καμία αρετή που θα τους έκανε 
να αξίζουν την αγάπη του Θεού και θα αιτιολογούσε την εκλογή 
Του. Ήταν λίγοι σε αριθμό, μια ομάδα υποδουλωμένων φυλών, 
πολιτικά και στρατιωτικά αδύναμοι. Επιπλέον, ως προς τον πολιτι-
σμό και τη θρησκεία, ήταν σύμμικτο πλήθος, αδιάφοροι, και δεν 
ασκούσαν κάποια επιρροή. Η βασική αιτία για την εκλογή του Ισ-
ραήλ βρίσκεται στο μυστήριο της αγάπης και της χάρης του Θεού. 
Την ίδια στιγμή, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί καθώς εξετάζουμε 
το θέμα της εκλογής, επειδή κρύβει παγίδες και υπάρχει κίνδυνος 
θεολογικών παρανοήσεων. Για ποιον λόγο ο Θεός εξέλεξε το Ισ-
ραήλ; Μήπως για να τους λυτρώσει ενώ αυτόματα οι άλλοι εκλέ-
χτηκαν να απορριφθούν και να χαθούν; Ή μήπως εκλέχθηκαν για 
να γίνουν το μέσο που θα έδινε στον κόσμο αυτό που τους προ-
σφέρθηκε; Πώς τα παρακάτω εδάφια μας βοηθάνε να δούμε τις 
απαντήσεις σ’ αυτές τις ερωτήσεις; 
Έξ. 19/ιθ’6………………………………………………………………… 
Ησ. 56/νς’7……………………………………………………………….. 
Εβρ. 2/β’9………………………………………………………………… 
Ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας μας αρέσει να βλέπουμε τον 
εαυτό μας ως το σύγχρονο Ισραήλ, που κληθήκαμε από τον Κύριο, 
όχι για να είμαστε οι μόνοι που θα σωθούμε, αλλά για να διακηρύ-
ξουμε το μήνυμα της λύτρωσης στον κόσμο, στα πλαίσια της τρι-
πλής αγγελίας. Εν ολίγοις, πιστεύουμε ότι έχουμε ένα μήνυμα που 
κανείς άλλος δεν έχει. Αυτή ήταν βασικά η κατάσταση και με το 
αρχαίο Ισραήλ. Σκοπός της εκλογής του Εβραϊκού έθνους δεν ήταν 
για αποκλειστικότητα, όπου μόνο αυτοί θα απολάμβαναν την υπό-
σχεση της σωτηρίας και της λύτρωσης. Απεναντίας, εφόσον πι-
στεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους (Εβρ. 
2/β’9), τότε η λύτρωση που προσφέρει ο Κύριος στο Ισραήλ προ-
σφέρεται και σ’ όλον τον κόσμο. Ο Ισραήλ έπρεπε να είναι το μέσο 
με το οποίο θα γνωστοποιούταν η λύτρωση. Η εκκλησία μας έχει 
να κάνει ακριβώς το ίδιο έργο. 
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ΣΚΕΨΗ: Δείτε τον ρόλο σας στην εκκλησία. Τι μπορείτε να κάνετε 
για να προάγετε το έργο στο οποίο κληθήκατε; Να θυμάστε πως 
εάν δεν δραστηριοποιηθείτε, τότε υπό μία έννοια γίνεστε εμπόδιο. 
 

Δευτέρα 17 Μαΐου 
    ΔΕΣΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝΟΥΝ 
Όσο και να τονίζουμε ότι η διαθήκη είναι διαθήκη χάρης, αυτό είναι 
το αποτέλεσμα της εύνοιας που δείχνει ο Θεός σε εκείνους που 
ξεκινούν μια σωτήρια σχέση μαζί Του, και η χάρη δεν μας δίνει σε 
καμία περίπτωση την άδεια για παρακοή. Απεναντίας, η διαθήκη 
και ο νόμος είναι δύο αναπόσπαστα κομμάτια.  
Δείτε Δευτ. 4/δ’13. Πόσο στενά συνδέεται η διαθήκη με τον νόμο; 
Πώς φαίνεται ο καίριος ρόλος του νόμου στη διαθήκη; 
…………………………………………………………………………….. 
Αναλογιζόμενοι τι είναι η διαθήκη, είναι λογικό το ότι ο νόμος είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της. Εάν δούμε τη διαθήκη, ως μια σχέση, 
τότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων κανόνων και ορίων. Πόσο 
θα κρατούσε ένας γάμος, μια φιλία, ή μια επαγγελματική συνεργα-
σία, εάν δεν υπήρχαν κανόνες ή όρια που είχαν συγκεκριμένα τεθεί 
και ειπωθεί; Ο σύζυγος αποφασίζει να αποκτήσει ερωμένη, ο φίλος 
να βοηθήσει τον εαυτό του εις βάρους του άλλου, ή ο συνέταιρος 
να φέρει κάποιον στην δουλειά, χωρίς να ρωτήσει τον συνέταιρό 
του. Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν τους νόμους, τους κανόνες 
και τις αρχές. Πόσο θα κρατήσουν οι παραπάνω σχέσεις κάτω από 
αυτές τις παράνομες συνθήκες; Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν όρια, 
διαχωριστικές γραμμές και κανόνες. Μόνο έτσι μια σχέση μπορεί 
να διατηρηθεί. Για την ακρίβεια, διάφορες εκφράσεις όπως νόμος 
(Ψαλμ. 78/οη’10), διατάγματα (Ψαλμ. 50/ν’16), μαρτύρια (Ψαλμ. 
103/ργ’18), εντολές (Ψαλμ. 103/ργ’18), και ο λόγος του Κυρίου 
(Δευτ. 33/λγ’9) βρίσκονται παράλληλα, ή έχουν στενή σχέση, αν 
όχι την ίδια έννοια, με τον όρο διαθήκη. Αποδεδειγμένα, οι λόγοι 
της διαθήκης αυτής (Ιερ. 11/ια’3,6,8) είναι τα λόγια του νόμου, των 
διαταγμάτων, των μαρτυρίων και των εντολών του Θεού.  
Η διαθήκη του Θεού με τον λαό Ισραήλ είχε διάφορες απαιτήσεις, 
σημαντικές για τη διατήρηση αυτής της ιδιαίτερης σχέσης που ήθε-
λε να έχει με τον λαό Του. Και σήμερα παραμένει ακριβώς ίδια. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποιον με τον οποίο έχετε στενή σχέση. Τι θα 
γινόταν αυτή η σχέση εάν δεν νιώθατε δεσμευμένοι με κανόνες ή 
νόμους, αλλά πιστεύατε ότι είχατε την απόλυτη ελευθερία να κάνε-
τε ό,τι θέλετε; Ακόμα κι αν λέτε πως αγαπάτε αυτό το πρόσωπο, 
γιατί εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η ύπαρξη κανόνων; Συζητή-
στε το.  
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Τρίτη 18 Μαΐου 
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις όταν ακούτε για τον νόμο; Ο 
νους σας πάει σε αστυνόμους, πρόστιμα τροχαίας, δικαστές και 
φυλακή; Μήπως σκέφτεστε περιορισμούς, κανόνες, αυταρχικούς 
γονείς και τιμωρία; Ή μήπως ο νους σας πάει στην τάξη, στην αρ-
μονία και στην σταθερότητα; Ή ακόμη και στην αγάπη; 
Η Εβραϊκή λέξη torah που μεταφράζεται ως «νόμος» στην Αγία 
Γραφή, σημαίνει «διδαχή» ή «οδηγία». Ο όρος μπορεί να χρησι-
μοποιείται για όλες τις οδηγίες του Θεού, είτε πρόκειται για τις ηθι-
κές, τις πολιτικές, τις κοινωνικές ή και τις τελετουργικές. Περιλαμ-
βάνει όλες τις σοφές συμβουλές που ο Θεός έδωσε στον λαό Του 
για να έχουν μία πλήρη ζωή, τόσο φυσική όσο και πνευματική. Γι’ 
αυτό άλλωστε και ο ψαλμωδός αποκαλεί μακάριο τον άνθρωπο 
που «εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νό-
μω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα» (Ψαλμ. 1/α’ 1,2). 
Καθώς διαβάζουμε για τον νόμο, το Torah – τις οδηγίες και τις δι-
δασκαλίες που αναφέρονται στα βιβλία του Μωυσή και αποτελού-
σαν μέρος της διαθήκης του Ισραήλ – εντυπωσιαζόμαστε με το 
μεγάλο εύρος των οδηγιών. Ο νόμος εμπερικλείει κάθε πτυχή της 
ζωής των Ισραηλιτών – τη γεωργία, την πολιτική, τις κοινωνικές 
σχέσεις και τη λατρεία.  
Γιατί πιστεύετε ο Θεός έδωσε τόσες οδηγίες στον Ισραήλ; (δείτε 
Δευτ. 10/ι’13). Πώς αυτές οι οδηγίες ήταν προς όφελός τους; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο «νόμος» της διαθήκης είχε ως σκοπό να καθοδηγήσει τη νέα 
ζωή των ανθρώπων, των μετόχων της διαθήκης. Ο νόμος δείχνει 
στον συμμέτοχο της διαθήκης το θέλημα του Θεού, το οποίο κά-
ποιος μπορεί να κατανοήσει πλήρως μέσω της υπακοής, δείχνο-
ντας πίστη στις εντολές και στις άλλες εκφράσεις του θελήματός 
Του.  
Ο ρόλος του νόμου μέσα στη διαθήκη έδειχνε πως ο Ισραήλ δεν 
έπρεπε να ακολουθήσει τους τρόπους ζωής των άλλων εθνών. Δεν 
θα ζούσαν μόνο από τους φυσικούς νόμους, τις ανθρώπινες ανά-
γκες, επιθυμίες ή ακόμη τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές α-
νάγκες. Θα μπορούσαν να ζουν ως το άγιο έθνος του Θεού, το βα-
σιλικό ιερατείο και ως βασιλικός θησαυρός, χωρίς να συμβιβάζο-
νται, αλλά μέσω της υπακοής, στο αποκεκαλυμμένο θέλημα της 
διαθήκης, έχοντας τον Θεό σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.  
ΣΚΕΨΗ: Όπως ο αρχαίος Ισραήλ, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας έχουν στη διάθεσή τους οδηγίες που καλύπτουν κάθε φά-
ση της Χριστιανικής ζωής μέσα από τη σύγχρονη εκδήλωση του 
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προφητικού χαρίσματος. Γιατί πρέπει να εκλάβουμε αυτές τις οδη-
γίες ως δώρο από τον Θεό και όχι σαν εμπόδιο της ελεύθερης 
βούλησης; Την ίδια στιγμή, ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν εάν μετα-
τρέψουμε αυτό το δώρο σε νομικισμό, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες; 
(δείτε Ρωμ. 9/θ’32.) 
 

Τετάρτη 19 Μαΐου 
 

Ο ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Τι μας διδάσκει η παρουσία του νόμου του Θεού στη σχέση της 
διαθήκης, για την υπόστασή Του; Μαλ. 3/γ’6, Ιακ. 1/α’17. 
……………………………………………………………………………. 
Ο νόμος του Θεού είναι η προφορική ή γραπτή έκφραση του θελή-
ματός Του (συγκρίνετε Ψαλμ. 40/μ’8). Επειδή είναι ένα αντίγραφο 
του χαρακτήρα Του, η παρουσία του στη διαθήκη μας διαβεβαιώνει 
για τη μονιμότητα και την αξιοπιστία του Θεού. Αν και δεν μπορού-
με πάντα να διακρίνουμε τις ενέργειες της πρόνοιάς Του, ξέρουμε 
πως είναι έμπιστος. Το σύμπαν βρίσκεται κάτω από τους αμετά-
βλητους ηθικούς και φυσικούς νόμους. Αυτό ακριβώς το γεγονός 
μας δίνει πραγματική ελευθερία και ασφάλεια.  
Η «βεβαιότητα πως ο Θεός είναι αξιόπιστος και έμπιστος βασίζεται 
στην αλήθεια ότι είναι ο Θεός του νόμου. Το θέλημά Του και ο νό-
μος είναι συνυφασμένα.  Ο Θεός λέει πως εφαρμόζοντας το καλό, 
επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές σχέσεις. Επομένως, ο νόμος 
του Θεού δεν υπόκειται σε ιδιοτροπίες αλλά είναι ό,τι πιο σταθερό 
υπάρχει σε ολόκληρο το σύμπαν.» Walter R. Beach, Dimensions in Salva-

tion (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1963), σ.143. 

Εφόσον ο νόμος του Θεού δεν μπορεί να μας σώσει από την α-
μαρτία, γιατί αποτελεί μέρος της διαθήκης; (Δείτε Αμώς 3/γ’3.) 
…………………………………………………………………………….. 
Σε μία σχέση χρειάζεται να υπάρχει συμφωνία και αρμονία. Επειδή 
ο Θεός δεν είναι μόνο ο Δημιουργός του κόσμου αλλά και ο ηθικός 
Κυβερνήτης, ο νόμος είναι απαραίτητος για την ευτυχία των ευ-
φυών δημιουργημάτων Του, για να ζούνε αρμονικά μαζί Του. Ο 
νόμος Του, η έκφραση του θελήματός Του, είναι το σύνταγμα της 
διακυβέρνησής Του. Είναι φυσικό, λοιπόν, να είναι οι υποχρεώσεις 
της διαθήκης και της σχέσης. Σκοπός του νόμου δεν είναι η σωτη-
ρία, αλλά να καθορίσει το καθήκον μας προς τον Θεό (οι τέσσερις 
πρώτες εντολές του δεκαλόγου) και το καθήκον μας προς τον συ-
νάνθρωπο (οι έξι τελευταίες εντολές του δεκαλόγου). Με άλλα λό-
για, θέτει τον τρόπο ζωής που ο Θεός επιθυμεί για τα παιδιά Του, 
για το καλό τους και την ευημερία τους. Επίσης, εμπόδιζε τον Ισ-
ραήλ από το να υιοθετήσει κάποια άλλη φιλοσοφία ως τρόπο ζω-
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ής. Ήταν και είναι σκοπός της διαθήκης να φέρει τον πιστό, μέσω 
της μεταμορφωτικής χάρης του Θεού, σε αρμονία με το θέλημα και 
τον χαρακτήρα Του. 
ΣΚΕΨΗ: Κοιτάξτε γύρω σας.  Μπορείτε να δείτε τις τρομερές συ-
νέπειες της ανομίας; Ακόμη και στη ζωή σας μπορείτε να δείτε τη 
ζημιά που γίνεται με την παράβαση του νόμου του Θεού; Με ποιον 
τρόπο αυτά μας βοηθάνε να δούμε την αγαθότητα του νόμου του 
Θεού και γιατί ο νόμος πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στη σχέση 
μας μαζί Του; 
 

Πέμπτη 20 Μαΐου 
 

ΑΝ… 
Δείτε τα παρακάτω εδάφια. Τι κοινό σημείο έχουν, και τι μας διδά-
σκουν για τη φύση της διαθήκης; 
Γέν. 18/ιη’19……………………………………………………………… 
Γέν. 26/κς’4,5…………………………………………………………….. 
Έξ. 19/ιθ’5………………………………………………………………… 
Λευιτ. 26/κς’3…………………………………………………………….. 
Ο Θεός αναγνωρίζει την πιστή υπακοή του Αβραάμ προς «τα 
προστάγματά μου, τας εντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους 
νόμους μου» (Γέν. 26/κς’5). Όπως φαίνεται ακριβώς αυτό τον τρό-
πο ζωής περίμενε ο Θεός από τον άνθρωπο και συνέταιρό Του 
στη διαθήκη. Από την διαθήκη στο Σινά είναι ξεκάθαρο πως η υ-
πακοή είναι βασική προϋπόθεση της διαθήκης. Στην Έξ. 19/ιθ’5 
αναφέρεται, «εάν τωόντι υπακούσητε…» Η υπό όρους πλευρά της 
διαθήκης είναι αδιαμφισβήτητη. Παρότι δίνεται μέσω της χάρης και 
δεν μπορούν να την κερδίσουν γιατί είναι δώρο, οι υποσχέσεις της 
διαθήκης δεν έρχονται χωρίς όρους. Οι άνθρωποι είχαν την επιλο-
γή να απορρίψουν το δώρο, να αρνηθούν τη χάρη και να αφήσουν 
τις υποσχέσεις. Η διαθήκη, όπως και η σωτηρία, ποτέ δεν καταργεί 
την ελευθερία της επιλογής. Ο Κύριος δεν εξαναγκάζει τους αν-
θρώπους να έρθουν σε μια σωτήρια σχέση μαζί Του, δεν τους επι-
βάλλει τη διαθήκη. Την προσφέρει δωρεάν σε όλους και όλοι κα-
λούνται να την δεχτούν. Εφόσον το κάνουν, θα έχουν και κάποιες 
υποχρεώσεις, όχι για να κερδίσουν τις ευλογίες της διαθήκης, αλλά 
ως μια έκφραση της αποδοχής των ευλογιών της διαθήκης. Ο Ισ-
ραήλ έπρεπε να υπακούσει, όχι για να κερδίσει τις υποσχέσεις, 
αλλά για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις. Με την υπακοή του ο 
λαός έδειχνε πώς είναι να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο. Με 
την υπακοή δεν κερδίζουμε τις ευλογίες, αλλά δημιουργείται το πε-
ριβάλλον όπου η ευλογία της πίστης μπορεί να εκδηλωθεί.  
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Δευτ. 5/ε’33. Λέει ο Κύριος σε αυτό το εδάφιο 
πως με την υπακοή θα κερδίσουν τις ευλογίες, πως είναι κάτι που 
τους το χρωστάει; Ή μήπως λέει: Εάν υπακούσετε, ως αποτέλεσμα 
θα έχετε ευλογίες, επειδή με την υπακοή σας μου δίνετε την ευκαι-
ρία να σας ευλογήσω; Πού διαφέρουν αυτές οι δύο απόψεις; 
 

Παρασκευή 21 Μαΐου                                    Δύση ηλίου: 20:34’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 343-354, Ζ.Χ. σ. 
576-579. 
Πώς η περικοπή στο Ματθ. 22/κβ’34-40 μας βοηθάει να καταλά-
βουμε (1) τη θέση και τη σημασία του νόμου του Θεού στη διαθήκη 
και (2) το ότι η έννοια της διαθήκης είναι συνώνυμη με τη διαθήκη 
της σχέσης; 
«Πρέπει πρώτα στην καρδιά να υπάρξει αγάπη για να μπορέσει ο 
άνθρωπος, με τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού να υπακούσει 
στον νόμο του Θεού (Ρωμ. 8:3,4). Η υπακοή χωρίς την αγάπη είναι 
αδύνατη και δεν έχει καμία αξία. Εκεί όμως που υπάρχει αγάπη, ο 
άνθρωπος αυτόματα θα εναρμονίσει τη ζωή του με το θέλημα του 
Θεού, όπως αυτό εκφράζεται στις εντολές Του.» The SDA Bible Com-

mentary, vol. 5, σ. 484 

«Με τις εντολές του αγίου νόμου Του, ο Θεός έθεσε τον τέλειο κα-
νόνα της ζωής και ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη των αιώνων, ο 
νόμος αυτός, αναλλοίωτος κατά γιώτα και κεραία, πρόκειται να α-
παιτεί την υπακοή των ανθρώπινων υπάρξεων στις αξιώσεις του. 
Ο Χριστός ήρθε για να μεγαλύνει το νόμο και να τον καταστήσει 
έντιμο. Υπέδειξε ότι ο νόμος αυτός βασίζεται επάνω στην πλατιά 
βάση της αγάπης για το Θεό και της αγάπης για τον άνθρωπο και 
ότι η υπακοή στα εντάλματά του αποτελεί ολοκληρωμένο το καθή-
κον του ανθρώπου. Με τη δική του ζωή έδωσε το παράδειγμα της 
υπακοής στο νόμο του Θεού. Στην επί τους όρους ομιλία, απέδειξε 
ότι οι απαιτήσεις του νόμου επεκτείνονται πιο μακριά ακόμη από 
τις εξωτερικευμένες πράξεις και τελούν σε πλήρη γνώση των σκέ-
ψεων και των προθέσεων της καρδιάς.» Ε.Χουάιτ, Π.Α., σ.446. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Γιατί η αγάπη ελκύει πιο δυνατά τους ανθρώπους στον Θεό 
από ότι ο φόβος; 
2.  Γιατί η εντολή, «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης 
της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοί-
ας σου» (Ματθ. 22/κβ’37) είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη των ε-
ντολών; 
3.  Η Simone Weil έγραψε κάποτε, «Η τάξη είναι η ύψιστη ανά-
γκη.» (Quoted in Russell Kirk, The Roots of American Order [Washington, D.C.: 
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Regnery Gateway, 1992], σ. 3). Πώς κατανοείτε τα λόγια της στα πλαίσια 
του μαθήματός μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον νόμο; 
Περίληψη: Ο νόμος του Θεού ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 
διαθήκης. Κι όμως, ήταν μια διαθήκη χάρης. Παρόλα, αυτά η  χάρη 
δεν ακυρώνει την ανάγκη για νόμο. Απεναντίας, ο νόμος είναι το 
μέσο με το οποίο η χάρη εκδηλώνεται και εκφράζεται στη ζωή εκεί-
νων που την δέχονται. 
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22 Μαΐου – 28 Μαΐου                                     Σάββατο απόγευμα 
 

9.  ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θέλουσι φυλάττει οι υιοί Ισραήλ το σάβ-
βατον, διά να εορτάζωσιν αυτό εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην 
αιώνιον.» Έξοδος 31/λα’ 16. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 2/β’2,3, Έξ. 
20/κ’11,16, Εβρ. 4/δ’1-4, Έξ. 31/λα’12-17, Δευτ. 5/ε’14. 
 
Το Σάββατο αδιάκοπα κάθε εβδομάδα μας επιστρέφει στη βάση 
αυτού που είμαστε ή που θα μπορούσαμε να είμαστε. Είμαστε τό-
σο απασχολημένοι με το να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, να 
ξοδεύουμε και να βγάζουμε χρήματα, ώσπου έρχεται το Σάββατο 
και μας επανατοποθετεί στη βάση μας, στο αρχικό σημείο από ό-
που όλα ακολουθούν, μιας και όλα υπάρχουν επειδή ο Θεός μάς 
δημιούργησε.  
Με αδιάκοπη τακτικότητα, και χωρίς εξαιρέσεις, το Σάββατο έρχεται 
στη ζωή μας. Μας θυμίζει πως καθετί ανήκει στον Δημιουργό μας, 
σε Εκείνον που μας έφερε στη ζωή, σε Εκείνον που «εν αρχή» δη-
μιούργησε τους ουρανούς και τη γη, κάτι που αποτελεί το αναμφι-
σβήτητο θεμέλιο της Χριστιανικής πίστης. Το Σάββατο είναι το α-
διαμφισβήτητο, διακριτό και ακλόνητο σημείο.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποια είναι η προέλευση του Σαββάτου; 
Τι ενδείξεις έχουμε για την ισχύ της εντολής του Σαββάτου πριν το 
Σινά; Γιατί το Σάββατο είναι το κατάλληλο σημείο για τη διαθήκη; 
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Κυριακή 23 Μαΐου 
 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
Συχνά ακούμε τη φράση, το «Ιουδαϊκό Σάββατο». Ωστόσο, στην 
Αγία Γραφή φαίνεται ξεκάθαρα πως το Σάββατο υπήρχε πολύ πριν 
τη σύσταση του λαού Ισραήλ. Η προέλευσή του βρίσκεται στην 
εβδομάδα της Δημιουργίας. 
Δείτε Γέν. 2/β’2,3 και Έξ. 20/κ’11. Ποια είναι, ξεκάθαρα, η αρχή του 
Σαββάτου; 
…………………………………………………………………………….. 
Παρότι στη Γέν. 2/β’2,3 δεν αναφέρεται πως το Σάββατο είναι η 
έβδομη ημέρα, (αυτό το βλέπουμε για πρώτη φορά στην Έξ. 
16/ις’26,29), φαίνεται καθαρά στην φράση «ανεπαύθη την ημέραν 
την εβδόμην» (Γέν. 2/β’2). Η εβραϊκή λέξη για την ανάπαυση είναι 
shabat και σχετίζεται με το ουσιαστικό Σάββατο (στα Εβραϊκά 
shabbat). «Μπορεί η λέξη Σάββατο να μην αναφέρεται (στη Γέν. 
2/β’2,3) αλλά είναι σίγουρο πως ο συγγραφέας ήθελε να δείξει ότι ο 
Θεός ευλόγησε και αγίασε την έβδομη ημέρα ως το Σάββατο.» G. F. 

Waterman, The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (Grand Rapids, MI: 

Zondervan Publishing House, 1975), τομ. 5, σ. 183. Αποδεδειγμένα λοιπόν 
στη Γέν. 2/β’2,3 διδασκόμαστε την Θεϊκή προέλευση και θέσπιση 
του Σαββάτου ως μία ημέρα ευλογίας για όλη την ανθρωπότητα. 
Διαβάστε Μάρκ. 2/β’27. Ο Ιησούς αναφέρει καθαρά πως το Σάββα-
το έγινε για τον «άνθρωπο» εννοώντας ολόκληρο το ανθρώπινο 
γένος και όχι μόνο τους Ιουδαίους. 
Γιατί ο Ίδιος ο Θεός να αναπαυθεί την έβδομη ημέρα; Το χρειαζό-
ταν; Ποιον άλλον σκοπό μπορεί να είχε η ανάπαυσή Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Παρότι κάποιοι σχολιαστές ισχυρίζονται πως ο Θεός χρειαζόταν 
φυσική ανάπαυση μετά τη Δημιουργία, ο πραγματικός σκοπός για 
την ανάπαυση του Θεού ήταν να δώσει ένα Θεϊκό παράδειγμα 
στην ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται έξι μέρες 
την εβδομάδα και να αναπαύεται την εβδόμη ημέρα, το Σάββατο. Ο 
θεολόγος Karl Barth αναφέρει πως η ανάπαυση του Θεού στο τέ-
λος της Δημιουργίας ήταν μέρος της «διαθήκης της χάρης» όπου η 
ανθρωπότητα καλούνταν «να αναπαυθεί μαζί Του… να συμμετέχει 
στην ανάπαυση του Θεού.» Church Dogmatics, vol. 3, part 1 (Edinburgh, 

Scotland: T&T Clark Ltd., 1958), σ. 98. 

Από αγάπη ο Θεός κάλεσε τον άνδρα και τη γυναίκα μια μέρα μετά 
τη δημιουργία τους, να περάσουν χρόνο μαζί Του με την ανάπαυ-
ση. Ήθελε να χτίσουν μια στενή επικοινωνία με την εικόνα Εκείνου 
από τον Οποίο είχαν δημιουργηθεί. Αυτή η συντροφιά και η επικοι-
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νωνία προοριζόταν να είναι αιώνια. Μετά την πτώση της ανθρωπό-
τητας είναι μια εβδομαδιαία υπενθύμιση της ζωής με τον Σωτήρα. 
ΣΚΕΨΗ: Τι θα απαντούσατε σε κάποιον που θα σας ρωτούσε, 
«Πώς η τήρηση του Σαββάτου ωφελεί τη σχέση σου με τον Κύριο;» 
 

Δευτέρα 24 Μαΐου 
 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΙΝΑ 
Δείτε την Έξ. 16/ις’, την ιστορία με το μάννα στην έρημο πριν το 
Σινά. Προσέξτε τα σημεία που ανακαλύπτουμε σ’ αυτό το κεφάλαι-
ο: 

• Κάθε μέρα έπαιρναν από μία μερίδα, εκτός από την έκτη όπου 
θα έπρεπε να παίρνουν διπλή. 

• Το Σάββατο δεν έπεφτε μάννα. 

• Η επιπλέον μερίδα που έπαιρναν την έκτη μέρα για το Σάββατο 
δεν αλλιωνόταν, ενώ οποιαδήποτε άλλη μέρα το επιπλέον μάν-
να δεν μπορούσε να διατηρηθεί.  

Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία για την αγιότητα του Σαββάτου πριν 
ακόμη δοθεί ο νόμος στο Σινά; (δείτε Έξ. 16/ις’23-28.) 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
«Για την ακρίβεια, η εξίσωση του Σαββάτου με την έβδομη ημέρα, 
η δήλωση ότι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες το Σάββατο και η 
αναφορά πως οι άνθρωποι, κατά εντολή του Θεού, αναπαύθηκαν 
την έβδομη ημέρα, όλα οδηγούν στην πανάρχαια, κατά τη Δη-
μιουργία, θέσπιση του Σαββάτου. G. F. Waterman, The Zondervan Pictorial 

Encyclopedia of the Bible, τομ. 5, σ. 184. 

Στην Έξ. 16/ις’ υπάρχουν πολλά διδάγματα για το Σάββατο, πέρα 
από τα προφανή:  

• Ποια μέρα είναι η μέρα προετοιμασίας για το Σάββατο; 

• Ποια μέρα της εβδομάδας είναι το Σάββατο; 

• Από πού προήλθε το Σάββατο; 

• Τι είδους μέρα πρέπει να είναι το Σάββατο; 

• Είναι το Σάββατο ημέρα νηστείας; 

• Είναι το Σάββατο μια δοκιμασία της αφοσίωσής μας στον Θεό; 
ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο αυτά που γνωρίζετε για το Σάββατο σήμερα, 
ταιριάζουν μ’ αυτά που διδάσκονται για το Σάββατο στην Έξ. 16/ις’; 
  



69 
 

Τρίτη 25 Μαΐου 
 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Τέσσερις φορές στην Αγία Γραφή το Σάββατο αναφέρεται ως «ση-
μείο» (Έξ. 31/λα’13,17, Ιεζ. 20/κ’12,20). Το «σημείο» δεν είναι ένα 
«σύμβολο» που δηλώνει ή αντιπροσωπεύει κάτι ή θυμίζει κάτι άλ-
λο, επειδή και στις δύο περιπτώσεις έχουμε παρόμοιες ιδιότητες 
(για παράδειγμα το σύμβολο της γροθιάς σημαίνει «ισχύ» ή «εξου-
σία»). Στην Αγία Γραφή, το Σάββατο ως «σημείο» λειτουργούσε ως 
μια ένδειξη που σκοπός της ήταν να μεταφέρει ένα ιδιαίτερο μήνυ-
μα. Δεν υπήρχε τίποτα στο ίδιο το σημείο που να το συνδέει με την 
διαθήκη. Το Σάββατο ήταν σημείο της διαθήκης «μεταξύ εμού και 
υμών εις τας γενεάς υμών» (Έξ. 31/λα’13) μόνο και μόνο επειδή ο 
Θεός το είπε.  
Γιατί ο Κύριος χρησιμοποίησε το Σάββατο ως σημείο της διαθήκης; 
Τι έχει το Σάββατο που το καθιστά κατάλληλο σύμβολο για την σω-
τήρια σχέση με τον Θεό; Αξίζει να θυμηθούμε πως ένα σημαντικό 
σημείο της διαθήκης είναι ότι έχουμε σωθεί διαμέσου της χάρης, 
και ότι τα έργα δεν μας σώζουν. Γιατί λοιπόν το Σάββατο είναι καλό 
σύμβολο γι’ αυτήν τη σχέση; (Δείτε Γέν. 2/β’3, Εβρ. 4/δ’1-4.) 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………. 
 

Το συναρπαστικό με το Σάββατο ως σημείο της διαθήκης της χά-
ρης είναι ότι για αιώνες οι Ιουδαίοι το κατανοούσαν ως σημείο της 
Μεσσιανικής λύτρωσης. Μέσα από το Σάββατο έπαιρναν μια πρό-
γευση της σωτηρίας μέσω του Μεσσία. Επειδή ξέρουμε ότι η λύ-
τρωση έρχεται μόνο διαμέσου της χάρης, και επειδή κατανοούμε τη 
διαθήκη ως διαθήκη χάρης, η σχέση μεταξύ του Σαββάτου, της 
Λύτρωσης και της διαθήκης, ξεκαθαρίζεται (δείτε Δευτ. 5/ε’13-15). 
Επομένως, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, το Σάββατο είναι ση-
μείο της σωτήριας χάρης του Θεού και όχι σημείο της σωτηρίας εξ 
έργων. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς κατανοείτε την έννοια της «ανάπαυσης» στο Σάββα-
το; Πώς αναπαύεστε το Σάββατο; Τι διαφορετικό κάνετε αυτή την 
ημέρα που την καθιστά «σημείο»; Εκείνοι που σας ξέρουν βλέπουν 
πως το Σάββατο είναι μια ξεχωριστή μέρα για σας; 
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Τετάρτη 26 Μαΐου 
 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 
Μία ιδιαίτερα πλούσια περικοπή για το Σάββατο βρίσκεται στην Έξ. 
31/λα’12-17, ακριβώς μετά από τις οδηγίες του Κυρίου για την κα-
τασκευή του Αγιαστηρίου και την θέσπιση των υπηρεσιών του (Έξ. 
25/κε’1-31/λα’11). Η έννοια του Σαββάτου ως σημείο – ενός ορα-
τού και αιώνιου σημείου μεταξύ του Θεού και του λαού Του – εκ-
φράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο εδώ για πρώτη φορά. Στην περικο-
πή υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες έννοιες, που αξίζει να μελε-
τήσουμε.  Σε αυτήν την περικοπή έχουμε δύο νέες έννοιες: 

➢ Το Σάββατο ως σημείο γνώσης 
➢ Το Σάββατο ως σημείο αγιασμού 

Όσον αφορά τη σχέση του σημείου με την γνώση, οι Εβραίοι όταν 
αναφέρονταν στην γνώση περιλάμβαναν όλες τις πλευρές της, δια-
νοητική, σχεσιακή και συναισθηματική. Το ρήμα «γνωρίζω» δεν 
περιλάμβανε μόνο τη γνώση ενός γεγονότος, ιδιαίτερα όταν το ρή-
μα αναφερόταν σε πρόσωπο. Είχε την έννοια μιας ουσιαστικής 
σχέσης με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Επομένως, το να γνωρίζω 
τον Κύριο έχει την έννοια του να έχω την σωστή σχέση μαζί Του – 
να Τον «υπηρετώ» (Α’ Χρον. 28/κη’9), να Τον «φοβάμαι» (Ησ. 
11/ια’2), να Τον «πιστεύω» (Ησ. 43/μγ’10), να Τον «εμπιστεύομαι» 
και να Τον «αναζητώ» (Ψαλμ. 9/θ’10), να Τον «καλώ» με το όνομά 
Του (Ιερ. 10/ι’25). 
Δείτε τα εδάφια στην παραπάνω παράγραφο. Με ποιον τρόπο αυ-
τά τα εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι σημαίνει να «γνωρί-
ζω» τον Κύριο; 
……………………………………………………………………………. 
Επιπροσθέτως, το Σάββατο είναι σημείο αγιασμού. Δείχνει πως ο 
Κύριος «αγιάζει» τον λαό Του (συγκρίνετε με Λευιτ. 20/κ’8) κάνο-
ντάς τους «άγιους» (Δευτ. 7/ζ’6). Η διαδικασία του καθαγιασμού 
είναι έργο της αγάπης του Θεού, όπως και η σωτηρία και το απο-
λυτρωτικό Του έργο. Η δικαίωση και ο αγιασμός είναι ενέργειες του 
Θεού: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων υμάς» (Λευιτ. 20/κ’8). Επο-
μένως, το Σάββατο είναι ένα σημείο που μας βοηθάει να γνωρί-
σουμε τον Θεό ως Αγιαστή. «Το Σάββατο που δόθηκε στον κόσμο 
ως σημείο ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, είναι επίσης σημείο που 
δείχνει ότι ο Θεός είναι ο Αγιαστής.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the 

Church, τομ. 6, σ. 350. 

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την ημέρα του Σαββάτου και τη διαδικασία του 
αγιασμού. Τι ρόλο έχει το Σάββατο σε αυτήν τη διαδικασία; Πώς 
μπορεί ο Κύριος να χρησιμοποιήσει την εμπειρία που έχουμε φυ-
λάττοντας το Σαββάτο, για να μας καθαγιάσει;  
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Πέμπτη 27 Μαΐου 
 

ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
Το Σάββατο ήταν και είναι σημείο για να «θυμάται» ο άνθρωπος. Ο 
όρος ενθυμού μπορεί να εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Πρώτον, 
το ενθυμού  σε οδηγεί πίσω σε κάτι από το παρελθόν. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το Σάββατο μας παραπέμπει στη Δημιουργία, όπου 
κλιμακώθηκε με την θέσπιση του Σαββάτου, μία ημέρα της εβδο-
μάδας που ορίστηκε για ανάπαυση και ιδιαίτερη επικοινωνία με τον 
Θεό.  
Η προτροπή να θυμόμαστε έχει ωστόσο να κάνει και με το παρόν. 
Δεν καλούμαστε μόνο να θυμόμαστε το Σάββατο (Έξ. 20/κ’8), αλλά 
και να το τηρούμε και να το φυλάττουμε (δείτε Δευτ. 5/ε’12). Επο-
μένως, το Σάββατο έχει επιπτώσεις στη ζωή μας τώρα, στο παρόν.  
Τέλος, η ενθύμηση του Σαββάτου μας πηγαίνει και μπροστά. Εκεί-
νος που θυμάται και τηρεί το Σάββατο, έχει ένα υποσχόμενο, 
πλούσιο και ουσιαστικό μέλλον με τον Κύριο του Σαββάτου. Το 
άτομο παραμένει στη διαθήκη επειδή μένει με τον Κύριο. Όταν α-
ντιλαμβανόμαστε τη διαθήκη ως μια σχέση μεταξύ του Θεού και 
του ανθρώπου, το Σάββατο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην 
ενδυνάμωση αυτής της σχέσης, έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο.  
Πράγματι, στην ενθύμηση της δημιουργίας και του Δημιουργού, ο 
λαός του Θεού, επίσης, ανακαλεί στη μνήμη του τις θαυμαστές α-
πολυτρωτικές ενέργειες του Κυρίου (δείτε Δευτ. 5/ε’14, εδώ το 
Σάββατο, παρουσιάζεται ως σημείο της απελευθέρωσης από την 
Αίγυπτο - σύμβολο της λύτρωσης που βρήκαν στον Θεό). Η δη-
μιουργία και η αναδημιουργία πάνε μαζί. Το πρώτο καθιστά εφικτό 
το δεύτερο. Το Σάββατο είναι σημείο που μας δείχνει ότι ο Θεός 
είναι ο Δημιουργός του κόσμου και Δημιουργός της σωτηρίας μας. 
ΣΚΕΨΗ: «Τηρώντας το Σάββατο ως αγία ημέρα, δείχνουμε ότι εί-
μαστε λαός Του. Ο Λόγος Του διακυρύττει το Σάββατο ως σημείο 
διαχωρισμού εκείνων που τηρούν τις εντολές… Εκείνοι που τηρούν 
τον νόμο του Θεού θα είναι μαζί Του στη μεγάλη διαμάχη που δια-
δραματίζεται μεταξύ του Σατανά και του Θεού στον ουρανό.» Ε. 

Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 2, σ. 160. Δείτε την παραπάνω δήλωση 
της Ε. Χουάιτ.  Γιατί το Σάββατο ξεχωρίζει εκείνους που τηρούν τις 
εντολές, περισσότερο ίσως από τις υπόλοιπες εντολές; 
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Παρασκευή 28 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:40’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 267-278 
Οι Δέκα εντολές βάζουν τα θεμέλια στη σχέση μεταξύ Θεού και 
ανθρώπου και του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Η κεντρική 
εντολή του Δεκαλόγου, είναι αυτή του Σαββάτου. Κατονομάζει τον 
Κύριο του Σαββάτου με έναν ιδιαίτερο τρόπο και δείχνει τη σφαίρα 
της εξουσίας και κυριαρχίας Του. Προσέξτε αυτά τα δύο σημεία: (1) 
η ταυτότητα της Θεότητας, Ιεχωβά (ΚΥΡΙΟΣ), που είναι ο Δημιουρ-
γός (Έξ. 20/κ’11, 31/λα’17), και ο Οποίος έχει μια ιδιαίτερη θέση. 
(2) Η σφαίρα της εξουσίας και της κυριαρχίας Του – «τον ουρανόν 
και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς» (Έξ. 20/κ’11 
συγκρίνετε με 31/λα’17). Σε αυτά τα δύο σημεία, η εντολή του Σαβ-
βάτου έχει τα βασικά στοιχεία της σφραγίδας των διεθνών, αρχαί-
ων Ανατολικών εγγράφων. Οι σφραγίδες αυτού του τύπου έμπαι-
ναν συνήθως στο μέσο των εγγράφων και περιλάμβαναν (1) την 
ταυτότητα της θεότητας (συνήθως ενός ειδωλολατρικού θεού) και 
(2) την επικράτεια της κυριαρχίας και της εξουσίας (συνήθως μία 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή). 
«Ο καθαγιασμός με το Πνεύμα δείχνει τη διαφορά μεταξύ εκείνων 
που έχουν τη σφραγίδα του Θεού και εκείνων που τηρούν την κί-
βδηλη ημέρα ανάπαυσης. Όταν η δοκιμασία έρθει, θα φανεί καθα-
ρά ποιο είναι το χάραγμα του θηρίου. Είναι η τήρηση της Κυρια-
κής… Ο Θεός όρισε την έβδομη ημέρα ως το Σάββατό Του [Έξ. 
31:13,17,16]. Επομένως, έχουμε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
των πιστών και των απίστων. Εκείνοι που επιθυμούν να έχουν τη 
σφραγίδα του Θεού στο μέτωπό τους, πρέπει να τηρούν το Σάββα-
το, την τέταρτη εντολή.» Ε. Χουάιτ, B. C. τομ. 7, σ. 980, 981. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Διαβάστε Λευιτ. 19/ιθ’30. Προσέξτε πως συνδέεται το Αγιαστή-
ριο με το Σάββατο. Δεδομένων όλων αυτών που είδαμε για το 
Σάββατο ως σημείο, γιατί αυτός ο συσχετισμός είναι λογικός; 
2.  Αναρωτηθείτε: Έχει ωφελήσει η τήρηση του Σαββάτου τη σχέ-
ση σας με τον Κύριο; Εάν όχι, τι αλλαγές μπορείτε να κάνετε; 
 
Περίληψη: Το Σάββατο είναι σημείο της διαθήκης που φτάνει μέ-
χρι τον καιρό όπου το σχέδιο της σωτηρίας θα έχει ολοκληρωθεί. 
Επίσης, μας πηγαίνει πίσω στη Δημιουργία και ως σημείο της δια-
θήκης της χάρης μάς παραπέμπει στην αναδημιουργία, όταν ο Θε-
ός θα τα κάνει όλα νέα. 
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29 Μαΐου – 4 Ιουνίου                                      Σάββατο απόγευμα 
 

10. Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέ-
λω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθή-
κην νέαν.» Ιερεμίας 31/λα’ 31. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 31/λα’31-34, 
Ματθ. 5/ε’17-28, Ωσ. 2/β’18-20, Ησ. 56/νς’6,7, Εβρ. 8/η’7,8, 10/ι’4, 
Ματθ. 27/κζ’51. 
 

Ένα σκιτσογραφικό περιοδικό, πριν μερικά χρόνια, έδειχνε έναν 
επιχειρηματία σε γραφείο να στέκεται μπροστά σε μια ομάδα στε-
λεχών. Κρατούσε ένα κουτί απορρυπαντικού και το έδειχνε στους 
άλλους. Με περηφάνια έδειχνε τη λέξη Νέο που είχε με κόκκινα 
γράμματα πάνω στο κουτί, αφήνοντας να εννοηθεί πως το προϊόν 
ήταν νέο. Τότε ο διευθυντής είπε, «Είναι η λέξη Νέο πάνω στο κου-
τί που το κάνει καινούριο.» Με άλλα λόγια το μόνο που άλλαξε, 
ήταν ότι στο κουτί πάνω προστέθηκε η λέξη Νέο. Όλα τα άλλα ήταν 
ίδια.  
Υπό μία έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε πως το ίδιο ισχύει και 
με τη νέα διαθήκη. Η βάση της διαθήκης, η ελπίδα που υπάρχει για 
μας, οι βασικοί όροι σε αυτήν, είναι ίδιοι μ’ αυτούς της παλαιάς δια-
θήκης. Ανέκαθεν ήταν η διαθήκη της χάρης και του ελέους του Θε-
ού, μια διαθήκη που βασίζεται στην αγάπη και ξεπερνά τις ανθρώ-
πινες αδυναμίες και ήττες.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι παραλληλισμούς βλέπουμε μεταξύ 
της παλαιάς και της νέας διαθήκης; Τι ρόλο έχει ο νόμος στη δια-
θήκη; Με ποιον έγινε η διαθήκη; Ποια η έννοια της φράσης, «ανω-
τέρας διαθήκης»; (Εβρ. 8/η’6). Ποια είναι η σχέση της διαθήκης με 
το ουράνιο αγιαστήριο; 
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Κυριακή 30 Μαΐου 
 

«ΙΔΟΥ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑΙ» 
Διαβάστε Ιερ. 31/λα’31-34 και απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποιος ξεκινάει τη διαθήκη; 

• Σε ποιανού νόμο γίνεται αναφορά; Τι νόμος είναι αυτός; 

• Ποια εδάφια αναφέρονται στη σχέση που ο Θεός θέλει να έχει 
με τον λαό Του; 

• Ποια ενέργεια του Θεού εκ μέρους του λαού Του θέτει τη βάση 
γι’ αυτή τη σχέση της διαθήκης; 

…………………………………………………………………………….. 
……………..……………………………………………………………… 
Είναι ξεκάθαρο: Η νέα διαθήκη δεν διαφέρει και πολύ από την πα-
λαιά διαθήκη που είχε γίνει με τον λαό Ισραήλ στο όρος Σινά. Για 
την ακρίβεια το πρόβλημα με την διαθήκη στο Σινά δεν ήταν ότι 
ήταν παλιά ή ξεπερασμένη. Το πρόβλημα, αντιθέτως, ήταν ότι είχε 
παραβιαστεί (δείτε Ιερ. 31/λα’32). 
Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις βρίσκονται σ’ αυτά τα 
τέσσερα εδάφια, όπου αποδεικνύεται ότι πολλές πτυχές της «πα-
λαιάς διαθήκης» παραμένουν στην νέα. Η «νέα διαθήκη» είναι, υπό 
μία έννοια, «ανανεωμένη διαθήκη». Είναι η ολοκλήρωση ή η εκ-
πλήρωση της πρώτης.  
Εστιάστε στο τελευταίο μέρος του εδαφίου Ιερ. 31/λα’34 όπου ο 
Κύριος λέει ότι θα συγχωρήσει την ανομία και την αμαρτία του λα-
ού Του. Παρότι ο Κύριος λέει ότι θα γράψει τον νόμο στην καρδιά 
μας και θα τον θέσει εντός μας, τονίζει επίσης, ότι θα συγχωρήσει 
την αμαρτία και την ανομία μας που παραβαίνει τον νόμο που έ-
χουμε στην καρδιά μας. Βλέπετε κάποια αντίθεση μεταξύ αυτών 
των ιδεών; Εάν όχι, γιατί; Τι σημαίνει, όπως βλέπουμε στη Ρωμ. 
2/β’15, να έχουμε τον νόμο γραμμένο στην καρδιά μας; (Ματθ. 
5/ε’17-28). 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα σημερινά εδάφια για 
να απαντήσετε σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι οι Δέκα Εντολές (ή 
συγκεκριμένα το Σάββατο) δεν ισχύουν στη νέα διαθήκη; Βλέπουμε 
πουθενά σε αυτά τα εδάφια να υποστηρίζεται αυτή η άποψη; Πώς 
θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εδάφια για να υπο-
στηρίξουμε την, επ’ άπειρον, διάρκεια του νόμου;   
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Δευτέρα 31 Μαΐου  
 

ΕΡΓΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 
Τον καιρό που το νότιο βασίλειο του Ιούδα επρόκειτο να κατα-
στραφεί και ο λαός να αιχμαλωτιστεί από τους Βαβυλώνιους, ο Θε-
ός μέσω του προφήτη Ιερεμία μίλησε για μια «νέα διαθήκη». Αυτή 
είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτήν την έννοια στην Αγία 
Γραφή. Ωστόσο, όταν οι 10 φυλές του βόρειου βασιλείου του Ισρα-
ήλ επρόκειτο να καταστραφούν (50 χρόνια περίπου πριν την επο-
χή του Ιερεμία), έχουμε την αναφορά μιας άλλης διαθήκης, αυτήν 
τη φορά από τον Ωσηέ (Ωσ. 2/β’18-20). 
Διαβάστε Ωσ. 2/β’18-20. Προσέξτε τους παραλληλισμούς μεταξύ 
των λόγων του Κυρίου στο λαό Του με αυτά που είπε μέσω του 
Ιερεμία 31/λα’31-34. Ποιες κοινές εικόνες χρησιμοποιούνται και τι 
μας λένε για τη βασική σημασία και φύση της διαθήκης; 
.……………………………………………………………………………. 
 

Κάποιες στιγμές στην ιστορία, τα σχέδια του Θεού για το λαό Του 
εμποδίστηκαν από την αποστασία τους και την απιστία τους. Έτσι, 
έστελνε προφήτες για να κηρύξουν ότι η διαθήκη Του με τους πι-
στούς δεν είχε λήξει. Όσο άπιστοι κι αν ήταν, παρά την αποστασία, 
την επανάσταση και την ανυπακοή, ο Κύριος πάλι διακηρύσσει την 
προθυμία Του να έχει μια σχέση διαθήκης με εκείνους που προθυ-
μοποιούνται να μετανοήσουν, να υπακούσουν και να επικαλεστούν 
τις υποσχέσεις Του. 
Δείτε τα παρακάτω εδάφια. Παρότι δεν αναφέρονται συγκεκριμένα 
στη νέα διαθήκη, ποια στοιχεία βρίσκουμε σε αυτά που αντικατο-
πτρίζουν τις αρχές της νέας διαθήκης; 
Ιεζ. 11/ια’19………………………………………………………………. 
Ιεζ. 18/ιη’31………………………………………………………………. 
Ιεζ. 36/λς’26………………………………………………………………. 
Ο Κύριος θα δώσει «εις αυτούς καρδίαν διά να με γνωρίσωσιν, ότι 
εγώ είμαι ο Κύριος» (Ιερ. 24/κδ’7). Θα πάρει, «την λιθίνην καρδίαν 
από της σαρκός αυτών» και θα τους δώσει «καρδίαν σαρκίνην» 
(Ιεζ. 11/ια’19), και επιπλέον θα τους δώσει «καρδίαν νέαν» και 
«πνεύμα νέον» (Ιεζ. 36/λς’26). Επίσης λέει, «και θέλω εμβάλει εν 
υμίν το Πνεύμα μου» (Ιεζ. 36/λς’27). Το έργο αυτό του Θεού είναι η 
βάση της νέας διαθήκης.  
ΣΚΕΨΗ: Εάν κάποιος ερχόταν και σας έλεγε, «θέλω μια νέα καρ-
διά, θέλω ο νόμος να είναι γραμμένος μέσα μου, θέλω μία καρδιά 
που να γνωρίζει τον Κύριο, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να την α-
ποκτήσω», τι θα του λέγατε; 
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Τρίτη 1 Ιουνίου 
 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Ο Ιερεμίας αναφέρει πως η νέα διαθήκη θα γίνει με τον «οίκον Ισ-
ραήλ» (Ιερ. 31/λα’33). Μήπως αυτό σημαίνει πώς μόνο οι πραγμα-
τικοί απόγονοι του Αβραάμ, οι Ιουδαίοι εξ’ αίματος, θα έχουν το 
δικαίωμα να λάβουν τις υποσχέσεις της διαθήκης; 
Όχι! Για την ακρίβεια αυτό δεν ίσχυε ούτε την εποχή της Παλαιάς 
Διαθήκης. Είναι γεγονός ότι οι υποσχέσεις δόθηκαν σε όλο το Ε-
βραϊκό έθνος. Ωστόσο, δεν αποκλείονταν όλοι οι άλλοι. Απεναντί-
ας, όλοι – Ιουδαίοι ή Εθνικοί – καλούνταν να μετέχουν στις υπο-
σχέσεις, αλλά έπρεπε να μετέχουν στη διαθήκη με τη δική τους 
θέληση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σήμερα.  
Διαβάστε Ησαΐας 56/νς’6,7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για όσους 
θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο; Υπάρχει καμία διαφορά σε 
σχέση μ’ αυτά που ο Θεός τούς ζήτησε τότε, με αυτά που μας ζη-
τάει σήμερα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  
……………………………………………………………………………. 
Αν και η νέα διαθήκη ονομάζεται «ανώτερη», στην πραγματικότητα 
δεν υπάρχει κάποια διαφορά στα βασικά στοιχεία που συνιστούν 
την παλαιά και τη νέα διαθήκη. Είναι ο Ιδιος Θεός που προσφέρει 
τη σωτηρία με τον ίδιο τρόπο, διαμέσου της χάρης (Έξ. 34/λδ’6, 
Ρωμ. 3/γ’24). Είναι ο Ιδιος Θεός που αναζητά ανθρώπους οι οποίοι 
με πίστη θα επικαλεστούν τις υποσχέσεις Του για συγχώρεση (Ιερ. 
31/λα’34, Εβρ. 8/η’12). Είναι ο Ίδιος ο Θεός που θέλει να γράψει 
τον νόμο στην καρδιά όσων θέλουν να Τον ακολουθήσουν και να 
έχουν μια πιστή σχέση μαζί Του (Ιερ. 31/λα’33, Εβρ. 8/η’10), ασχέ-
τως αν είναι Ιουδαίοι ή Εθνικοί. 
Στην Καινή Διαθήκη, οι Ιουδαίοι, ανταποκρίθηκαν στην εκλογή της 
χάρης και δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό και το ευαγγέλιό Του. Για ένα 
διάστημα ήταν η καρδιά της εκκλησίας, το «κατάλοιπόν τι κατ' ε-
κλογήν χάριτος» (Ρωμ. 11/ια’5) σε αντίθεση με εκείνους που «ετυ-
φλώθησαν» (εδ. 7). Την ίδια στιγμή, οι Εθνικοί, οι οποίοι αρχικά 
δεν πίστευαν, αποδέχτηκαν το ευαγγέλιο και ενσωματώθηκαν με 
τον αληθινό λαό του Θεού, απαρτίζοντας τους πιστούς ανεξαρτή-
του λαού ή φυλής (Ρωμ. 11/ια’13-24). Έτσι, οι Εθνικοί, «ότι ήσθε εν 
τω καιρώ εκείνω χωρίς Χριστού, απηλλοτριωμένοι από της πολι-
τείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας» (Εφεσ. 
2/β’12), με το αίμα του Χριστού ήρθαν πλησίον. Ο Χριστός μεσο-
λαβεί στη «νέα διαθήκη» (Εβρ. 9/θ’15) για όλους τους πιστούς,  
από κάθε εθνικότητα και φυλή.  
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Τετάρτη 2 Ιουνίου 
 

«ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» 
Χθες είδαμε πως τα βασικά στοιχεία της παλαιάς και της νέας δια-
θήκης είναι ίδια. Συνοψίζοντας, η σωτηρία επιτυγχάνεται διαμέσου 
της πίστης στον Θεό,  ο Οποίος προτίθεται να συγχωρήσει τις α-
μαρτίες μας, λόγω της χάρης Του και όχι επειδή εμείς έχουμε κά-
ποια αξία. Ως αποτέλεσμα της συγχώρησης, αποκτάμε μια σχέση 
μαζί Του όπου υποτασσόμαστε σ’ Αυτόν με πίστη και υπακοή. Πα-
ρόλα αυτά, στην προς Εβραίους επιστολή η νέα διαθήκη χαρακτη-
ρίζεται «ανωτέρα». Πώς το κατανοούμε αυτό; Πώς γίνεται η μια 
διαθήκη να είναι καλύτερη από την άλλη; 
Πού οφείλεται η «αποτυχία» της παλαιάς διαθήκης; (Εβρ. 8/η’7,8). 
……………………………………………………………………………. 
Το πρόβλημα με την παλαιά διαθήκη δεν ήταν στην ίδια τη διαθήκη 
αλλά στην αποτυχία των ανθρώπων να την δεχτούν με πίστη (Εβρ. 
4/δ’2). Η ανωτερότητα της νέας διαθήκης ως προς την παλαιά, 
βρίσκεται στο ότι ο Ιησούς δεν αποκαλύπτεται πλέον μέσω των 
θυσιών των ζώων, όπως γίνονταν στην παλαιά, αλλά μέσω του 
δικού Του θανάτου και της Αρχιερατικής Του διακονίας. Με άλλα 
λόγια, η σωτηρία που προσφερόταν στην παλιά είναι ίδια με εκείνη 
που δίνεται στη νέα. Στη νέα ωστόσο, έχουμε μια καλύτερη και πιο 
ολοκληρωμένη αποκάλυψη του Θεού της διαθήκης και της αγάπης 
που έχει για την έκπτωτη ανθρωπότητα. Είναι ανώτερη γιατί πλέον 
τα σύμβολα και οι τύποι που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη 
βρήκαν την εκπλήρωσή τους στον Ιησού, του Οποίου η αναμάρτη-
τη ζωή, ο θάνατός Του και η αρχιερατική Του διακονία συμβολίζο-
νταν από τις υπηρεσίες του επίγειου Αγιαστηρίου (Εβρ. 9/θ’8-14). 
Τώρα, στη θέση των συμβόλων και των τύπων, έχουμε τον Ίδιο 
τον Ιησού, όχι μόνο ως το εσφαγμένο Αρνίον που έχυσε το αίμα 
Του για τις αμαρτίες μας (Εβρ. 9/θ’12), αλλά και ως τον Αρχιερέα 
που μεσιτεύει για μας στον ουρανό (Εβρ. 7/ζ’25). Αν και η σωτηρία 
που μας προσφέρει είναι ίδια, αυτή η ολοκληρωμένη αποκάλυψη 
του Εαυτού Του και της σωτηρίας που βρίσκουμε σε Αυτόν, όπως 
αποκαλύπτονται στην νέα διαθήκη, είναι αυτό που την κάνει ανώ-
τερη από την παλαιά.  
Διαβάστε Εβρ. 8/η’5 και 10/ι’1. Ποιους όρους χρησιμοποιεί ο συγ-
γραφέας για να περιγράψει τις υπηρεσίες του Αγιαστηρίου της πα-
λιάς διαθήκης; Πώς οι όροι που χρησιμοποιεί, μας βοηθούν να κα-
ταλάβουμε την ανωτερότητα της νέας διαθήκης; 
ΣΚΕΨΗ: Πώς η γνώση για τη ζωή, τον θάνατο και την αρχιερατική 
διακονία του Χριστού για μας, μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύ-
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τερα τον Θεό σε σχέση με εκείνους που έβλεπαν τον Κύριο μέσα 
από τις τελετές του επίγειου Αγιαστηρίου και τις θυσίες των ζώων; 
 

Πέμπτη 3 Ιουνίου 
 

Ο ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Στην προς Εβραίους επιστολή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Αρχιε-
ρατικό έργο του Ιησού στο ουράνιο Αγιαστήριο. Για την ακρίβεια, 
βλέπουμε ξεκάθαρα τη νέα διαθήκη σε αυτό το βιβλίο της Καινής 
Διαθήκης όπου τονίζεται το έργο του Χριστού ως Αρχιερέας. Δεν 
πρόκειται λοιπόν για σύμπτωση. Η ουράνια διακονία του Χριστού 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις υποσχέσεις της νέας διαθήκης. Η 
υπηρεσία του Αγιαστηρίου της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το μέσο για 
να διδαχθούν οι αλήθειες της παλαιάς διαθήκης. Περιστρέφονταν 
γύρω από τις θυσίες και την μεσιτεία. Σφάζονταν ζώα και οι ιερείς 
μεσίτευαν με το αίμα τους. Φυσικά, όλα ήταν όλα σύμβολα της σω-
τηρίας που βρίσκεται μόνο στον Ιησού. Δεν υπήρχε σωτηρία σε 
αυτά τα μέσα.  
Διαβάστε Εβρ. 10/ι’4. Γιατί η σωτηρία δεν βρισκόταν στο θάνατο 
αυτών των ζώων; Γιατί ο θάνατος ενός ζώου δεν ήταν αρκετός για 
να φέρει τη σωτηρία;  
…………………………………………………………………………….. 
Όλες αυτές οι θυσίες και η ιερατική μεσιτεία που τις συνόδευε, 
βρήκαν την εκπλήρωσή τους στον Χριστό. Ο Ιησούς έγινε η θυσία, 
στου Οποίου το αίμα βασίζεται η νέα διαθήκη. Με το αίμα του Χρι-
στού επικυρώθηκε η νέα διαθήκη, κάνοντας έτσι τη διαθήκη του 
Σινά με τις θυσίες, «παλιά» ή άκυρη. Η πραγματική θυσία έγινε, μια 
για πάντα (Εβρ. 9/θ’ 26). Από τη στιγμή που ο Χριστός σταυρώθη-
κε, δεν υπάρχει ανάγκη κανένα ζώο να σφαχτεί. Οι υπηρεσίες του 
επίγειου Αγιαστηρίου βρήκαν την εκπλήρωσή τους.  
Διαβάστε Ματθ. 27/κζ’51 όπου το παραπέτασμα του επίγειου Α-
γιαστηρίου σκίζεται με τον θάνατο του Ιησού. Πώς αυτό το γεγονός 
μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί το επίγειο Αγιαστήριο καταργή-
θηκε; 
…………………………………………………………………………….. 
Η ιερατική διακονία ήταν συνδεδεμένη με τις θυσίες των ζώων.  Οι 
Λευίτες πρόσφεραν τις θυσίες και μεσίτευαν στο επίγειο Αγιαστήριο 
εκ μέρους του λαού. Με το τέλος των θυσιών, τελείωσε και η δική 
τους υπηρεσία. Τα πάντα βρήκαν την εκπλήρωσή τους στον Ιησού, 
ο Οποίος τώρα διακονεί με το αίμα Του στο ουράνιο Αγιαστήριο 
(δείτε Εβρ. 8/η’1-5). Στην προς Εβραίους επιστολή ο Χριστός πα-
ρουσιάζεται ως Αρχιερέας στον ουρανό, που εισέρχεται με το δικό 
Του αίμα (Εβρ. 9/θ’12) στη νέα διαθήκη και μεσιτεύει για μας. Αυτό 
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είναι το θεμέλιο της ελπίδας και της υπόσχεσης που βρίσκουμε στη 
νέα διαθήκη. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς αισθάνεστε, τώρα που καταλάβατε, ότι ο Ιησούς δια-
κονεί με το ίδιο Του το αίμα στον ουρανό για μας; Πόση  ελπίδα και 
βεβαιότητα νιώθετε σε σχέση με τη σωτηρία; 
 

Παρασκευή 4 Ιουνίου                         Δύση ηλίου: 20:44’  
 

Περαιτέρω μελέτη: 
«Μεταλαμβάνοντας ο Ίδιος με τους μαθητές Του από τον άρτο και 
τον οίνο, ο Χριστός σύνηψε διαθήκη με αυτούς ότι θα είναι ο Λυ-
τρωτής τους. Τους χορήγησε την καινούρια διαθήκη μέσο της ο-
ποίας όλοι όσοι Τον δέχονται γίνονται παιδιά του Θεού και συ-
γκληρονόμοι του Χριστού. Με τη συνθήκη αυτή ιδιοποιούνται κάθε 
ευλογία που ο ουρανός μπορεί να δώσει τόσο γι’ αυτή τη ζωή όσο 
και για τη μέλλουσα. Αυτό το συμβόλαιο της διαθήκης έπρεπε να 
επικυρωθεί με το αίμα του Χριστού. Και η εκτέλεση της Θείας Ευ-
χαριστίας θα διατηρούσε ζωντανή για τους μαθητές την ανυπολό-
γιστη θυσία που υπέστη για τον καθένα τους ατομικά ενώ αποτε-
λούσαν μέρος του μεγάλου συνόλου της αμαρτωλής ανθρωπότη-
τας.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 632,633 

«Το πιο έντονο στοιχείο αυτής της διαθήκης ειρήνης, είναι το ιδιαί-
τερα πλούσιο έλεος που δίνεται στον αμαρτωλό εάν μετανοήσει και 
εγκαταλείψει την αμαρτία του. Το Άγιο Πνεύμα περιγράφει το ευαγ-
γέλιο ως τη σωτηρία που δίνεται μέσω του ελέους του Θεού μας. 
‘‘Διότι θέλω είσθαι ίλεως εις τας αδικίας αυτών,’’ λέει ο Κύριος σε 
εκείνους που μετανοούν, ‘‘και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας 
αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον.’’ (Εβρ. 8/η’12). Γίνεται άδικος 
ο Θεός δείχνοντας έλεος στον αμαρτωλό; Όχι. Ο Θεός δεν μπορεί 
να ατιμάσει τον νόμο Του επιτρέποντας την ασύδοτη παράβασή 
του. Υπό τη νέα διαθήκη, η τέλεια υπακοή είναι η προϋπόθεση για 
ζωή. Εάν ο αμαρτωλός μετανοήσει και εξομολογηθεί τις αμαρτίες 
του, θα βρει συγχώρηση. Μέσω της θυσίας του Χριστού για εκεί-
νον, η συγχώρηση είναι βέβαιη. Ο Χριστός πλήρωσε τις απαιτήσεις 
του νόμου για κάθε μετανοημένο, πιστό αμαρτωλό.» Ε. Χουάιτ, God’s 

Amazing Grace, σ. 138. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ποιο είναι το πλεονέκτημα όταν ο νόμος γράφεται στην καρδιά 
σε αντίθεση με τον νόμο που είναι γραμμένος σε πέτρινες πλάκες; 
Τι είναι ευκολότερο να ξεχαστεί, ο νόμος που είναι γραμμένος στις 
πέτρες ή αυτός που είναι γραμμένος στην καρδιά; 
2.  Από την πτώση της ανθρωπότητας και έπειτα, η σωτηρία βρί-
σκεται μόνο στον Ιησού, ακόμη και αν η αποκάλυψη αυτής της α-
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λήθειας ποικίλλει κατά τις διάφορες περιόδους της ιστορίας. Δεν 
λειτουργούν οι διαθήκες με τον ίδιο τρόπο; 
3.  Δείτε ξανά το δεύτερο απόσπασμα της Ε. Χουάιτ στη σημερινή 
μελέτη. Τι θέλει να πει με τον όρο «τέλεια υπακοή» ως απαίτηση 
για μια διαθήκη σχέσεων; Πώς αυτή η υπακοή καλύπτει τις απαι-
τήσεις του νόμου για μας;  
Περίληψη: Η νέα διαθήκη είναι ανώτερη, πιο ολοκληρωμένη και σ’ 
αυτήν φανερώνεται καλύτερα το σχέδιο της Απολύτρωσης. Εμείς 
συμμετέχουμε σ’ αυτήν μέσω της πίστης, μία πίστη που εκδηλώνε-
ται υπακούοντας στον νόμο που είναι γραμμένος στην καρδιά μας. 
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5 Ιουνίου – 11 Ιουνίου                                   Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, 
ίνα διά του θανάτου, όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της 
πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβωσιν οι κεκλημένοι την επαγ-
γελίαν της αιωνίου κληρονομίας.» Εβραίους 9/θ’ 15. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Έξ. 25/κε’8, Ησ. 
53/νγ’4-12, Εβρ. 10/ι’4, 9/θ’14, 8/η’1-6, Α’ Τιμ. 2/β’5,6. 
 
Ένα αφέγγαρο βράδυ, ο κατάμαυρος ουρανός κάλυπτε τη σκιά του 
Φράνκ που περπατούσε στους άδειους δρόμους της πόλης. Κά-
ποια στιγμή, ο Φράνκ άκουσε βήματα πίσω του, σαν κάποιος να 
τον ακολουθούσε μέσα στο σκοτάδι. Ένας άνδρας τον πλησίασε 
αγγίζοντάς τον, και τον ρώτησε, «Είσαι ο Φράνκ ο τυπογράφος;» 
«Ναι, αλλά πώς το ξέρετε;» 
«Κοίτα», απάντησε ο ξένος, «η αλήθεια είναι πως δεν σε ξέρω 
προσωπικά, αλλά γνωρίζω πολύ καλά τον αδερφό σου. Έτσι, ακό-
μη και στο σκοτάδι, ο τρόπος που περπατούσες, το ανάστημά σου, 
όλα μου τον θύμιζαν και γι’ αυτό υπέθεσα πως είσαι εσύ. Κάποτε 
μου είχε πει πως είχε έναν αδερφό.» 
Η ιστορία αυτή εκφράζει μια σημαντική αλήθεια όσον αφορά το 
τελετουργικό σύστημα στο Ισραήλ. Όπως η Αγία Γραφή αναφέρει, 
ήταν μια σκιά, μια εικόνα του αληθινού. Παρόλα αυτά, υπήρχαν 
αρκετά στοιχεία σ’ αυτές τις σκιές και εικόνες οι οποίες αποκάλυ-
πταν τις αλήθειες που καλούνταν να εκπροσωπήσουν: τον θάνατο 
και την αρχιερατική διακονία του Χριστού στο ουράνιο Αγιαστήριο. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Γιατί ο Θεός ήθελε να κατασκευάσουν 
οι Ισραηλίτες να Αγιαστήριο; Τι μας διδάσκει το Αγιαστήριο για τον 
Χριστό ως τον Αντικαταστάτη μας; Τι κάνει ο Ιησούς στον ουρανό 
ως Εκπρόσωπός μας; 



82 
 

Κυριακή 6 Ιουνίου 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
Εκείνο το οποίο πρέπει να μας είναι ξεκάθαρο μέχρι τώρα είναι το 
εξής: είτε πρόκειται για την παλαιά, είτε για την καινή διαθήκη, ο 
Κύριος θέλει να έχει μια στενή σχέση αγάπης με τον λαό Του. Για 
την ακρίβεια, οι διαθήκες βοηθάνε να διαμορφωθούν οι «κανόνες» 
γι’ αυτή τη σχέση η οποία είναι σημαντική για τη διαθήκη, ανεξαρ-
τήτου εποχής ή περιεχομένου. Ωστόσο, για να υφίσταται μια σχέση 
υπάρχει ανάγκη για αλληλεπίδραση, επικοινωνία και επαφή, ιδιαί-
τερα για τους αμαρτωλούς, γεμάτους λάθη και αμφιβολίες ανθρώ-
πους. Ο Κύριος, φυσικά, επειδή το γνωρίζει αυτό, πήρε την πρω-
τοβουλία να φανερώσει τον Εαυτό Του έτσι ώστε οι έκπτωτοι άν-
θρωποι να μπορούν να σχετιστούν μαζί Του ουσιαστικά.   
Διαβάστε Έξ. 25/κε’8, την εντολή του Κυρίου στο Ισραήλ για να 
κατασκευάσουν ένα Αγιαστήριο. Τι λόγους έδωσε ο Κύριος γι’ αυ-
τό; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση μας οδηγεί, φυσικά, σε μια άλ-
λη ερώτηση και αυτή είναι: Γιατί ο Κύριος θέλει να κατοικήσει με 
τον λαό Του; 
Η αλήθεια, πιθανόν, να βρίσκεται στο Λευιτ. 26/κς’11,12. Προσέξτε 
πως ο Κύριος θέλει να «στήσει την σκηνήν» Του ανάμεσά τους και 
στη συνέχεια τους λέει πως δεν θα τους βδελυχθεί. Έπειτα αναφέ-
ρει πως θα περπατήσει μαζί τους και πως θα είναι Θεός τους και 
αυτοί λαός Του. Δείτε τα στοιχεία που συναντάμε σε αυτά τα εδά-
φια. Για μια ακόμη φορά βλέπουμε καθαρά το κομμάτι της σχέσης.  
ΣΚΕΨΗ: Δείτε ξανά Λευιτ. 26/κς’11,12 και Έξ. 25/κε’8. Γράψτε τα 
διάφορα σημεία που δείχνουν ότι ο Κύριος επιθυμεί να έχει μία 
σχέση με τον λαό Του. Εστιάστε ιδιαίτερα στη φράση όπου ο Κύ-
ριος λέει «και η ψυχή μου δεν θέλει σας βδελυχθή».  Πώς  το Αγια-
στήριο κάνει αποδεκτούς ενώπιον του Κυρίου τους αμαρτωλούς, 
και γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό για τη διαδικασία σύναψης μιας 
διαθήκης; 
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Δευτέρα 7 Ιουνίου 
    

ΑΜΑΡΤΙΑ, ΘΥΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 
Εβραίους 9/θ’22 

Ο αμαρτωλός στην Παλαιά Διαθήκη μπορούσε να απαλλαγεί από 
την αμαρτία και την ενοχή μέσα από τις θυσίες ζώων, όπως είχε 
ορίσει ο Θεός. Οι λεπτομέρειες γύρω από το σύστημα των θυσιών 
βρίσκονται στο Λευιτικόν κεφάλαια 1-7/α΄-ζ΄. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνονταν στην χρήση αλλά και στην απόρριψη του αίματος στα 
διάφορα είδη θυσιών. Πράγματι, το αίμα στις τελετές είναι ένα από 
τα ενοποιητικά χαρακτηριστικά των θυσιών. Εκείνος που είχε α-
μαρτήσει – και συνεπώς είχε παραβιάσει τη σχέση της διαθήκης 
και τον νόμο που τη ρυθμίζει – θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη 
σχέση του με τον Θεό και τον άνθρωπο θυσιάζοντας ένα ζώο ως 
υποκατάστατο. Οι θυσίες με τις τελετές τους ήταν τα μέσα που ό-
ρισε ο Θεός για να φέρει την εξιλέωση από την κάθε αμαρτία και 
την ενοχή. Ορίστηκαν για να καθαρίσουν τον αμαρτωλό, να μετα-
φέρουν με το ράντισμα του αίματος την αμαρτία και την ενοχή στο 
Αγιαστήριο και να αποκαταστήσουν τη σχέση του μετανοημένου με 
τον Θεό, τον Κύριο που σώζει.  
Πώς οι παραπάνω έννοιες, μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τις τε-
λευταίες ερωτήσεις στην ημέρα της Κυριακής; Ποια είναι η προφη-
τική σημασία στις θυσίες των ζώων; (Ησ. 53/νγ’4-12, Εβρ. 10/ι’4) 
.…………………………………………………………………….. 
Οι θυσίες των ζώων στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το μέσο που ο Θε-
ός όρισε για να απαλλάξει τον αμαρτωλό από την αμαρτία και την 
ενοχή. Ο αμαρτωλός από ένοχος και άξιος θανάτου, συγχωρού-
νταν και η σχέση διαθήκης του με τον Θεό αποκαθίσταντο. Αλλά 
υπό μία έννοια, θυσίες των ζώων είχαν και ένα προφητικό ρόλο. 
Άλλωστε, κανένα ζώο δεν μπορούσε να εξιλεώσει την ανθρώπινη 
αμαρτία και ενοχή. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει, «διότι αδύνα-
τον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρή αμαρτίας»(Εβρ. 
10/ι’4). Σκοπός των θυσιών ήταν οι άνθρωποι να προσβλέπουν 
στο μέλλον στην έλευση του Δούλου του Θεού που θα θυσιάζονταν 
για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο 
αμαρτωλός μπορούσε να συγχωρεθεί και να γίνει δεκτός από τον 
Κύριο. Έτσι εδραιωνόταν η σχέση της διαθήκης.  
ΣΚΕΨΗ: Μπείτε στη θέση κάποιου που έζησε την εποχή της Πα-
λαιάς Διαθήκης, όταν γίνονταν στο Αγιαστήριο θυσίες ζώων. Θυ-
μηθείτε πως τα ζώα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας, 
της κοινωνίας και της ζωής τους. Τι δίδασκαν οι θυσίες για το κό-
στος της αμαρτίας;  
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Τρίτη 8 Ιουνίου 
 

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Αναμφίβολα ένα από τα βασικότερα θέματα της Καινής Διαθήκης 
(αν όχι το βασικότερο) είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θανα-
τώθηκε, έγινε η Θυσία για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτή η 
αλήθεια είναι το θεμέλιο όλου του σχεδίου της σωτηρίας. Οποια-
δήποτε θεολογία απορρίπτει την εξιλεωτική θυσία του Χριστού, 
απορρίπτει την καρδιά και τη ψυχή του Χριστιανισμού. Μια αναίμα-
κτη θυσία , δεν μπορεί να σώσει κανέναν.  
Διαβάστε Γαλ. 1/α’4 και στη συνέχεια απαντήστε τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: Ο Ιησούς πέθανε εθελοντικά; Για ποιον πέθανε; Τι θα 
επιτυγχάνονταν με τον θάνατό Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Η αντικατάσταση είναι το κλειδί όλου του σχεδίου της σωτηρίας. 
Εξαιτίας των αμαρτιών μας, αξίζει να πεθάνουμε. Ο Χριστός, από 
την αγάπη Του για εμάς, «έδωκεν εαυτόν διά τας αμαρτίας ημών» 
(Γαλ. 1/α’4). Πέθανε τον θάνατο που άξιζε σε έμας. Ο θάνατος του 
Χριστού στη θέση των αμαρτωλών, είναι η σπουδαία αλήθεια από 
όπου απορρέουν όλες οι άλλες αλήθειες. Η ελπίδα μας, για την 
αποκατάσταση, την ελευθερία, τη συγχώρηση, την αιώνια ζωή 
στον παράδεισο, βασίζεται στο έργο που έκανε ο Ιησούς θυσιάζο-
ντας τον Εαυτό Του για τις αμαρτίες μας. Χωρίς αυτήν τη θυσία, η 
πίστη μας θα ήταν ανώφελη όπως εάν στηρίζαμε την ελπίδα και 
την εμπιστοσύνη μας σε άψυχο αντικείμενο. Η σωτηρία έρχεται 
μόνο μέσω του αίματος, του αίματος του Χριστού.  
Δείτε τα παρακάτω εδάφια: Ματθ. 26/κς’ 28, Εφεσ. 2/β’13, Εβρ. 
9/θ’14, Α’ Πέτρ. 1/α’19. Τι μας λένε για το αίμα; Τι ρόλο έχει το αίμα 
στο σχέδιο της σωτηρίας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Δεν είναι στο θέλημα του Θεού να είσαι δύσπιστος και να βασανί-
ζεις την ψυχή σου με τον φόβο ότι δεν θα σε δεχτεί επειδή είσαι 
ανάξιος και αμαρτωλός. Μπορείς να πεις: ‘‘Ξέρω πως είμαι αμαρ-
τωλός, και γι’ αυτόν το λόγο χρειάζομαι Σωτήρα.  Δεν έχω κάποια 
αρετή ή κάτι καλό για να διεκδικήσω τη σωτηρία, αλλά φέρνω ε-
νώπιον του Θεού το εξιλεωτικό αίμα του άμωμου Αμνού του Θεού 
που πήρε τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτή είναι η μοναδική μου 
έκκληση.’’» Ε. Χουάιτ, The Faith I Live By, σ. 100. 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά το παραπάνω απόσπασμα και βάλτε τον 
εαυτό σας. Κάντε το προσωπικό. Τι ελπίδα έχετε λόγω του αίματος 
της νέας διαθήκης;  



85 
 

Τετάρτη 9 Ιουνίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ – Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ 
Το επίγειο Αγιαστήριο όπου ο Θεός επέλεξε για να κατοικεί μεταξύ 
του λαού Του, επικεντρωνόταν στις θυσίες των ζώων. Ωστόσο, η 
υπηρεσία δεν ολοκληρωνόταν με τον θάνατο. Μετά τη θυσία ο ιε-
ρέας μετέφερε το αίμα στο Αγιαστήριο, εκ μέρους του αμαρτωλού. 
Η όλη τελετή, φυσικά, δεν ήταν τίποτε άλλο από μια σκιά, ένα σύμ-
βολο του τι θα έκανε ο Χριστός για τον κόσμο. Επομένως, όπως τα 
σύμβολα (της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου) δεν σταματούσαν με 
τον θάνατο του ζώου, έτσι και το έργο του Χριστού για μας, δεν 
τελείωσε με τον θάνατό Του στο σταυρό.  
Μελετήστε Εβραίους 8/η’1-6. Προσευχηθείτε καθώς διαβάζετε αυτά 
τα εδάφια. Ζητήστε από τον Κύριο να σας βοηθήσει να τα καταλά-
βετε καθώς και να δείτε γιατί είναι σημαντικό να τα κατανοήσετε. 
Μετά γράψτε με δικά σας λόγια αυτό που κρίνετε ότι είναι το μήνυ-
μα του Κυρίου για εσάς. Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να κα-
ταλάβουμε τη νέα διαθήκη; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως υπήρχε επίγειο Αγιαστήριο, ιερατείο, και υπηρεσία κάτω 
από την παλαιά διαθήκη, έτσι υπάρχει ουράνιο Αγιαστήριο, ουρά-
νιο ιερατείο και υπηρεσία στη νέα διαθήκη. Εκείνα τα οποία στην 
παλαιά διαθήκη ήταν σύμβολα, εικόνες και σκιά (Εβρ. 8/η’5) στη 
νέα διαθήκη έγιναν πραγματικότητα. 
Αντί του ζώου έχουμε τον αναμάρτητο Ιησού, και αντί του αίματος 
του ζώου, έχουμε το αίμα του Χριστού. Επίσης, στη θέση του επί-
γειου Αγιαστηρίου που κατασκευάστηκε από ανθρώπους, έχουμε 
την αληθινή σκηνή «την οποίαν κατασκεύασεν ο Θεός» (Εβρ. 
8/η’2). Τέλος, στη θέση ενός αμαρτωλού ιερέα, έχουμε τον Ιησού 
ως Αρχιερέα ο Οποίος διακονεί για εμάς. Έχοντας όλα αυτά υπό-
ψη, αναλογιστείτε τα λόγια του Παύλου: «πως ημείς θέλομεν εκφύ-
γει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν;» (Εβρ. 2/β’3). 
ΣΚΕΨΗ: Ο Ιησούς έζησε μια αναμάρτητη ζωή για εμάς, πέθανε για 
εμάς, και υπηρετεί για εμάς στο Ουράνιο Αγιαστήριο. Όλα αυτά 
έγιναν για να μας σώσει από τις τρομερές συνέπειες της αμαρτίας. 
Επιδιώξτε να πείτε αυτά τα καλά νέα σε κάποιον που πιστεύετε ότι 
έχει ανάγκη να τα ακούσει. Προετοιμαστείτε από πριν γι’ αυτά που 
θα πείτε χρησιμοποιώντας το υλικό της σημερινής μελέτης.   
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Πέμπτη 10 Ιουνίου 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 
Μελετήστε Εβρ. 9/θ’24 στα πλαίσια της διακονίας του Χριστού που 
γίνεται για μας στον ουρανό μετά την εξιλεωτική Του θυσία. Παρότι 
πολλά μπορούν να ειπωθούν, θέλουμε ωστόσο να εστιάσουμε 
στην τελευταία φράση, όπου ο Χριστός φαίνεται να βρίσκεται στην 
παρουσία του Θεού για εμάς.  
Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Εμείς, οι αμαρτωλοί που θα καταστρε-
φόμασταν από τη λάμψη της δόξας του Θεού εάν την αντικρίζαμε, 
παρότι έχουμε παραβεί τον άγιο νόμο του Θεού, έχουμε Κάποιον 
που βρίσκεται στην παρουσία Του Κυρίου για εμάς. Έχουμε έναν 
Εκπρόσωπο που στέκεται ενώπιον του Πατέρα. Σκεφτείτε την α-
γάπη, το πνεύμα συγχώρησης και αποδοχής που είχε ο Χριστός 
όσο ήταν στη γη. Δεν είναι Αυτός ο Ίδιος που μεσιτεύει για μας 
στον ουρανό; 
Αυτό είναι το άλλο μέρος των καλών νέων. Ο Ιησούς δεν πλήρωσε, 
απλώς, το τίμημα για τις αμαρτίες μας στο σταυρό (Α’ Πέτρ. 
2/β’24), αλλά βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, ως Μεσίτης με-
ταξύ ουρανού και γης, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. 
Και αυτό είναι λογικό. Ο Ιησούς, τόσο ως Θεός όσο και ως Άνθρω-
πος, ένας τέλειος αναμάρτητος Άνθρωπος, είναι ο Μόνος που 
μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα που προκάλεσε η αμαρτία, μεταξύ 
Θεού και ανθρώπου. Το σημαντικό σημείο που πρέπει να θυμό-
μαστε, είναι ότι υπάρχει ένας Άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει 
τις δοκιμασίες, τους πόνους και τους πειρασμούς μας (Εβρ. 
4/δ’14,15), και να μας εκπροσωπήσει ενώπιον του Πατέρα.  
«Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρω-
πος Ιησούς Χριστός, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πά-
ντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ώρισμένοις καιροίς» (Α’Τιμ. 2/β’5,6). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια ποιους δύο ρόλους έχει ο Ιη-
σούς, και πώς αυτοί οι ρόλοι προεικονίζονταν στην υπηρεσία του 
επίγειου Αγιαστηρίου; 
……………………………………………………………………………. 

Τα σπουδαία νέα με την νέα διαθήκη είναι ότι τώρα λόγω του Ιη-
σού, οι μετανοημένοι αμαρτωλοί έχουν Κάποιον να τους εκπρο-
σωπήσει στον ουρανό ενώπιον του Πατέρα, Κάποιον που κέρδισε 
γι’ αυτούς όσα εκείνοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να κερδίσουν, και 
αυτό είναι η τέλεια δικαιοσύνη, η μόνη δικαιοσύνη που μπορεί να 
σταθεί ενώπιον του Θεού. Ο Ιησούς, αφού πέρασε μία ζωή θλίψης 
και απέκτησε την τέλεια δικαιοσύνη (Εβρ. 2/β’10), στέκεται ενώ-
πιον του Θεού για να ζητήσει συγχώρεση για τις δικές μας αμαρτί-
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ες και δύναμη για να τις νικήσουμε. Ειδάλλως, δεν θα είχαμε καμία 
ελπίδα, ούτε τώρα, ούτε στην κρίση. 
ΣΚΕΨΗ: Με προσευχή αναλογιστείτε πως Κάποιος που έχει πε-
ράσει από όλους τους πειρασμούς, στέκεται ενώπιον του Θεού 
στον ουρανό. Τι σημαίνει αυτό για σας προσωπικά; Πόση ελπίδα 
και ενθάρρυνση σας δίνει αυτό; 
 

Παρασκευή 11 Ιουνίου                                     Δύση ηλίου: 20:48’  
 

Περαιτέρω μελέτη: 
«Και ο ανώτατος άγγελος στον ουρανό δεν θα μπορούσε να πλη-
ρώσει τα λύτρα για μια χαμένη ψυχή. Τα Χερουβείμ και τα Σερα-
φείμ έχουν τη δόξα με την οποία προίκισε ο Δημιουργός τα δη-
μιουργήματά Του. Η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με έναν μεσολαβητή που θα ήταν ίσος με 
τον Θεό, θα είχε χαρακτηριστικά που θα τον καθιστούσαν άξιο να 
μεσολαβήσει για τον άνθρωπο στον αιώνιο Θεό και αντίστοιχα θα 
εκπροσωπούσε τον Θεό στον έκπτωτο κόσμο. Αυτός που θα αντι-
καθιστούσε τον άνθρωπο θα έπρεπε να είχε ανθρώπινη φύση και 
να σχετιζόταν με την ανθρώπινη φυλή που καλούνταν να εκπρο-
σωπήσει, ενώ ως εκπρόσωπος του Θεού θα έπρεπε να ήταν μέτο-
χος της θεϊκής φύσης, να σχετίζεται με τον Αιώνιο, για να μπορέσει 
να δείξει τον Θεό στον κόσμο και να είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και 
ανθρώπου.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 1, σ. 257. 

«Ο Ιησούς συνεχίζει: Όπως εσείς Με ομολογείτε μπροστά στους 
ανθρώπους, έτσι και Εγώ θα σας ομολογήσω μπροστά στο Θεό 
και στους αγίους αγγέλους. Θα είσθε μάρτυρές Μου στη γη, αγωγοί 
μέσο των οποίων η χάρη Μου θα μπορεί να ρέει για τη θεραπεία 
του κόσμου. Έτσι και εγώ θα γίνω ο αντιπρόσωπός σας στον ου-
ρανό. Ο Πατέρας δεν βλέπει τον ελαττωματικό χαρακτήρα σας, 
αλλά σας βλέπει περιβλημένους με την τελειότητά Μου. Είμαι το 
μέσον με το οποίο θα λάβετε τις ευλογίες του ουρανού. Και ο καθέ-
νας που με ομολογεί συμμεριζόμενος τη θυσία Μου για το απολω-
λός, θα συμμερισθεί τη δόξα και τη χαρά των λυτρωμένων.» Ε. Χου-

άιτ, Ζ.Χ. σ. 330. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Διαβάστε Ρωμ. 5/ε’2, Εφεσ. 2/β’18 και 3/γ’12. Τι βλέπουμε σε 
αυτά τα εδάφια που μας βοηθάει να καταλάβουμε την πρόσβασή 
μας στον Πατέρα μέσω του Ιησού; 
2.  Δείτε το δεύτερο απόσπασμα της Ε. Χουάιτ. Προσέξτε πώς 
εξηγεί τον ρόλο του μεσολαβητή. Όταν ο Πατέρας μάς κοιτάζει, δεν 
βλέπει τον δικό μας ατελή χαρακτήρα αλλά την τελειότητα του Χρι-
στού. Συζητήστε στην ομάδα τη σημασία των παραπάνω. 
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3.  Δεδομένων αυτών που έχουμε μελετήσει αυτήν την εβδομάδα, 
τι θα απαντούσατε στην ερώτηση, «Και τι έγινε που ο Χριστός είναι 
στο ουράνιο Αγιαστήριο; Ποια η σημασία του σε καθημερινό, πρα-
κτικό επίπεδο;» 
Περίληψη: Το τελετουργικό σύστημα της παλαιάς διαθήκης αντι-
καταστάθηκε από της νέας, όπου σε αντίθεση με τις θυσίες των 
ζώων από αμαρτωλούς ιερείς στο επίγειο Αγιαστήριο, έχουμε τον 
Ιησού, την τέλεια Θυσία μας. Μας εκπροσωπεί ενώπιον του Πατέ-
ρα στο ουράνιο Αγιαστήριο θέτοντας τη βάση της νέας διαθήκης 
και των υποσχέσεων της.  
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12 Ιουνίου – 18 Ιουνίου                                  Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΙΣΤΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ότι δε ουδείς δικαιούται διά του νόμου ενώ-
πιον του Θεού, είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστε-
ως.» Γαλάτας 3/γ’ 11. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γαλ. 6/ς’ 14, 
Ρωμ. 6/ς’23, Α’ Ιωάν. 5/ε’11,13, Ρωμ. 4/δ’1-7, Λευιτ. 7/ζ’18, 17/ιζ’1-
4, Ρωμ. 5/ε’1. 
 
Περίπου επτά αιώνες πριν την έλευση του Χριστού, ο ποιητής Ό-
μηρος έγραψε την Οδύσσεια, την ιστορία του σπουδαίου πολεμι-
στή Οδυσσέα ο οποίος – μετά την λεηλασία της Τροίας στον Τρωϊ-
κό πόλεμο – ξεκίνησε ένα δεκαετές ταξίδι στην προσπάθειά του να 
επιστρέψει στην γενέτειρά του, την Ιθάκη. Το ταξίδι κράτησε πάρα 
πολύ επειδή αντιμετώπισε ναυάγια, ανταρσίες, θύελλες, τέρατα και 
άλλα εμπόδια που τον κρατούσαν μακριά από τον στόχο του. Τελι-
κά, αφού οι θεοί αποφάσισαν πως ο Οδυσσέας υπέφερε αρκετά, 
συμφώνησαν να επιτρέψουν στον κουρασμένο πολεμιστή να επι-
στρέψει στην πατρίδα του και στην οικογένειά του. Όλοι συμφώνη-
σαν πως οι δοκιμασίες του ήταν αρκετές για να τον εξιλεώσουν. 
Υπό μία έννοια, είμαστε κι εμείς σαν τον Οδυσσέα σε ένα μακρινό 
ταξίδι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Οδυσσέα, ποτέ δεν θα «υπο-
φέρουμε αρκετά» για να κερδίσουμε την επιστροφή μας. Η από-
σταση μεταξύ ουρανού και γης είναι πολύ μεγάλη για να εξιλεω-
θούμε για τα λάθη μας. Εάν φτάσουμε, τελικά, στο σπίτι, αυτό θα 
οφείλεται αποκλειστικά στην χάρη του Θεού.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Γιατί η σωτηρία πρέπει να είναι δώρο; 
Γιατί μόνο Κάποιος ίσος με τον Θεό μπορεί να λυτρώσει την ψυχή 
μας; Τι ήταν αυτό που έκανε τον Αβραάμ καλό εκπρόσωπο της 
πίστης; Τι σημαίνει ότι η δικαιοσύνη, μάς «δόθηκε»; Πώς μπορού-
με να κάνουμε δικές μας τις υποσχέσεις και την ελπίδα που βρί-
σκουμε στο Σταυρό; 
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Κυριακή 13 Ιουνίου 
 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ 
Ο τρόπος σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη κάτω από την Μωσαϊκή 
διαθήκη δεν διαφέρει από τον τρόπο σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη 
κάτω από τη νέα διαθήκη. Είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθή-
κη – κάτω από την παλαιά ή την νέα διαθήκη – η σωτηρία ερχόταν 
μόνο διαμέσου της πίστης. Αν εξαρτιόταν από οτιδήποτε άλλο, 
όπως για παράδειγμα τα έργα, η σωτηρία θα ήταν κάτι που δι-
καιωματικά θα μας ανήκε, κάτι που ο Δημιουργός θα ήταν υπο-
χρεωμένος να μας δώσει. Μόνο εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται 
τη σοβαρότητα της αμαρτίας μπορούν να πιστέψουν ότι ο Θεός 
έχει την υποχρέωση να μας σώσει. Απεναντίας, υποχρεωμένοι 
είμαστε εμείς που παραβήκαμε τον νόμο. Παρόλα αυτά, δεν είμα-
στε σε θέση να καλύψουμε αυτό το χρέος. Ευτυχώς για μας, αυτό 
το έκανε ο Ιησούς για μας.  
«Όταν άνδρες και γυναίκες μπορέσουν να καταλάβουν όλο το εύ-
ρος αυτής της σπουδαίας θυσίας που έγινε από τον Κύριο του ου-
ρανού, ο Οποίος πέθανε στη θέση του ανθρώπου, τότε το σχέδιο 
της σωτηρίας θα μεγαλυνθεί και οι στοχασμοί του Γολγοθά θα α-
φυπνίσουν ευγενή, ιερά και ζωντανά αισθήματα στην καρδιά του 
Χριστιανού. Στην καρδιά τους και στα χείλη τους, θα έχουν δοξο-
λογίες για τον Θεό και τον Αμνό. Η περηφάνια και η αυταρέσκεια 
δεν θα έχουν θέση στην καρδιά που διατηρεί ζωντανές στη μνήμη 
της, τις σκηνές του Γολγοθά… Όλα τα πλούτη του κόσμου δεν αρ-
κούν για να λυτρωθεί μία χαμένη ψυχή. Ποιος μπορεί να μετρήσει 
την αγάπη του Χριστού για τον χαμένο κόσμο, καθώς κρεμόταν 
πάνω στο σταυρό, υποφέροντας για τις αμαρτίες των ένοχων αν-
θρώπων; Αυτή η αγάπη ήταν αμέτρητη, άπειρη. Ο Χριστός έδειξε 
πως η αγάπη Του ήταν δυνατότερη από τον θάνατο. Πέτυχε την 
σωτηρία του ανθρώπου, και παρά τις πιο τρομακτικές διαμάχες 
που είχε με τις δυνάμεις του σκότους, η αγάπη Του ολοένα και δυ-
νάμωνε. Υπέμεινε τον αποχωρισμό από τον Πατέρα Του μέχρι που 
με πίκρα είπε: ‘‘Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;’’ Τα χέρια 
Του έφεραν τη σωτηρία. Το τίμημα για την λύτρωση του ανθρώπου 
πληρώθηκε όταν στην τελική μάχη είπε την ευλογημένη εκείνη λέξη 
που έμοιαζε να ακούγεται σε όλη τη δημιουργία: ‘‘Τετέλεσται’’. Οι 
σκηνές του Γολγοθά γεννούν τα πιο έντονα συναισθήματα. Είναι 
απόλυτα δικαιολογημένο να μας προκαλούν ενθουσιασμό. Το ότι ο 
Χριστός, που ήταν τόσο τέλειος και αθώος, υπέφερε αυτόν τον ο-
δυνηρό θάνατο, και επωμίστηκε το βάρος των αμαρτιών όλου του 
κόσμου, είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε πλήρως να αντιληφ-
θούμε με τις σκέψεις και την φαντασία μας. Το μήκος, το πλάτος, 
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το ύψος και το βάθος αυτής της θαυμαστής αγάπης είναι κάτι που 
δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Η σκέψη του άπειρου βάθους της 
αγάπης του Σωτήρα πρέπει να γεμίζει τον νου, να αγγίζει την ψυχή 
και να την κάνει να λιώνει, να εξυψώνει τα αισθήματα και να μετα-
μορφώνει ολοκληρωτικά τον χαρακτήρα.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the 

Church, τομ. 2, σ. 212,213. 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε με προσοχή και προσευχή ξανά το παραπάνω 
απόσπασμα. Έχοντας κατά νου όλα αυτά διαβάστε Γαλ. 6/ς’14 και 
αναρωτηθείτε πώς μπορείτε να δοξάσετε τον σταυρό του Χριστού; 
 

Δευτέρα 14 Ιουνίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’ 18,19. Τι θέλει να πει ο Πέτρος όταν λέει ότι 
λυτρωθήκαμε; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν ο Πέτρος αναφέρεται στον εξιλεωτικό θάνατο του Χριστού 
στον σταυρό, τα «λύτρα» στα οποία αναφέρεται μάς παραπέμπουν 
στην αρχαία πρακτική της απελευθέρωσης ενός δούλου με κάποιο 
τίμημα (συνήθως από κάποιον συγγενή). Σε αντίθεση, ο Χριστός 
μάς λύτρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και τον θάνατο, με το 
τίμιο αίμα Του – την εθελοντική Του θυσία στον Γολγοθά. Αυτό εί-
ναι το θεμέλιο όλων των διαθηκών: χωρίς αίμα, η διαθήκη ακυρώ-
νεται, επειδή ο Θεός δεν θα μπορούσε διαφορετικά να εκπληρώσει 
με δικαιοσύνη το τελευταίο μέρος της συμφωνίας, να δώσει δηλαδή 
σε όλους τους πιστούς αιώνια ζωή.  
Διαβάστε Ρωμ. 6/ς’23, Α’ Ιωάν. 5/ε’11,13. Ποιο είναι το κοινό τους 
μήνυμα; 
…………………………………………………………………………….. 
Έχουμε την υπόσχεση για αιώνια ζωή επειδή μόνο ο Ιησούς μπο-
ρούσε να αποκαταστήσει το ρήγμα που μας έκανε να χάσουμε την 
αιώνια ζωή. Πώς; Μόνο η δικαιοσύνη και η άπειρη αξία του Δη-
μιουργού θα μπορούσε να καλύψει το χρέος μας εξαιτίας της πα-
ράβασης του νόμου – τόσο μεγάλο είναι το ρήγμα που προκάλεσε 
η αμαρτία. Άλλωστε, εάν το τίμημα της παράβασης του νόμου 
μπορούσε να καλυφτεί από μια θνητή, προσωρινή και δημιουργη-
μένη ύπαρξη, τότε ο ηθικός νόμος του αιώνιου Θεού δεν θα ήταν 
τόσο σημαντικός. Μόνο κάποιος Ίσος με τον Θεό, αιώνιος και αυ-
θύπαρκτος θα μπορούσε να πληρώσει το τίμημα που χρειαζόταν 
για να ελευθερωθούμε από το χρέος μας απέναντι στο νόμο. Έτσι 
εκπληρώνονται όλες οι υποσχέσεις της διαθήκης, έτσι έχουμε την 
υπόσχεση για αιώνια ζωή. Ακόμη και τώρα, έτσι μπορούμε να λυ-
τρωθούμε από την αμαρτία και τον θάνατο. 
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ΣΚΕΨΗ: Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί στο μουσείο, ρίχνει ένα 
μπαλόνι γεμάτο μελάνι, πάνω σε έναν πίνακα του Ρέμπραντ, και 
τον καταστρέφει ολοκληρωτικά. Η αξία του πίνακα είναι τόσο μεγά-
λη που ακόμη και αν οι γονείς πουλήσουν ό,τι έχουν δεν θα μπο-
ρέσουν να τον ξεπληρώσουν. Πώς μπορεί αυτό το παράδειγμα να 
μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το ρήγμα που 
προκάλεσε η αμαρτία, πόσο ανήμποροι είμαστε να κάνουμε κάτι 
και πως μόνο ο Κύριος μπορεί να ξεπληρώσει το χρέος; 
 

Τρίτη 15 Ιουνίου 
 

Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ: ΜΕΡΟΣ Α’ 
«Και επίστευσεν εις τον Κύριον· και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιο-
σύνην» (Γέν. 15/ιε’6). Το εδάφιο αυτό έχει μία από τις πιο βαθυ-
στόχαστες δηλώσεις της Αγίας Γραφής. Μας βοηθάει να κατανοή-
σουμε την σπουδαία αλήθεια της βιβλικής θρησκείας, την αλήθεια 
της δικαίωσης μέσω πίστης, κάτι το οποίο έγινε πολύ πριν το γρά-
ψει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Όλα αυτά μας βοη-
θάνε να αποδείξουμε ότι από την Εδέμ και μετά, η σωτηρία ερχό-
ταν πάντα με τον ίδιο τρόπο.  
Σύμφωνα με τα πλαίσια στα οποία ειπώθηκε αυτό το εδάφιο βλέ-
πουμε πόσο σπουδαία ήταν η πίστη του Αβραάμ. Πίστεψε στην 
υπόσχεση του Θεού για έναν γιο, παρότι όλα τα φυσικά στοιχεία 
έδειχναν πως ήταν αδύνατη η υλοποίηση της υπόσχεσης. Πρόκει-
ται για την πίστη που σε οδηγεί να δεις τη δική σου αδυναμία, το 
είδος της πίστης που απαιτεί την πλήρη υποταγή του «εγώ», το 
είδος της πίστης που ζητάει πλήρη υποταγή στον Κύριο και οδηγεί 
στην υπακοή. Αυτή ήταν η πίστη του Αβραάμ που λογίσθηκε σ’ 
αυτόν ως δικαιοσύνη.  
Γιατί η Αγία Γραφή αναφέρει ότι «ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύ-
νην»; Ήταν ο Αβραάμ δίκαιος με την έννοια της δικαιοσύνης του 
Θεού; Τι έκανε λίγο αργότερα που μας βοηθάει να καταλάβουμε 
γιατί του λογίσθηκε αυτή η δικαιοσύνη, παρά την δική του κατά-
σταση; 
…….………………………………………………………………………. 
Μπορεί η ζωή του Αβραάμ να ήταν ζωή πίστης και υπακοής, ω-
στόσο, δεν ήταν ζωή τέλειας πίστης και υπακοής. Υπήρχαν στιγμές 
που έδειχνε αδυναμία και στα δύο. Όλα αυτά μας οδηγούν στο ε-
ξής σημαντικό σημείο: η δικαιοσύνη που μας σώζει είναι η δικαιο-
σύνη που μας δίνεται, μας λογίζεται. Αυτό σημαίνει ότι δηλωνόμα-
στε δίκαιοι στα μάτια του Θεού, παρά τις αδυναμίες μας. Ο Θεός 
του ουρανού μάς βλέπει δίκαιους και ας μην είμαστε. Αυτό έκανε 
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και με τον Αβραάμ, και αυτό κάνει με όλους όσους έρχονται σ’ Αυ-
τόν με την πίστη του Αβραάμ (Ρωμ. 4/δ’16). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ρωμ. 4/δ’ 1-7. Δείτε τα πλαίσια στα οποία ο 
Παύλος χρησιμοποιεί το εδάφιο στη Γέν. 15/ιε’6. Προσευχηθείτε 
καθώς μελετάτε αυτά τα εδάφια και γράψτε τι πιστεύετε ότι σας 
λένε; 
 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 
 

Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ: ΜΕΡΟΣ Β’ 
Ο όρος «ελογίσθη» (στα Εβραϊκά, chasab) που συναντήσαμε στη 
Γέν. 15/ιε’6 είναι ένας όρος που συναντάται και σε άλλα βιβλία του 
Μωυσή. Το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο «λογίζεται» ως κάτι, 
στην πραγματικότητα δεν είναι. Για παράδειγμα, στην Γέν. 31/λα’15 
η Ραχήλ και η Λεία λένε πως ο πατέρας τους τις θεωρούσε (λογιζό-
ταν) ξένες, παρότι ήταν κόρες του. Το δέκατο των Λευιτών λογιζό-
ταν «ως σίτος του αλωνίου και ως αφθονία του ληνού» αν και 
προφανώς δεν ήταν (Αρ. 18/ιη’27,30). 
Πώς αυτή η ιδέα εκφράζεται στα πλαίσια των θυσιών; (Λευιτ. 
7/ζ’18, 17/ιζ’1-4). 
…………………………………………………………………………….. 
Εάν κάποια συγκεκριμένη θυσία (της ειρηνικής προσφοράς) δεν 
τρωγόταν μέχρι την τρίτη μέρα, η αξία της θα χανόταν και δεν θα 
λογιζόταν (Λευιτ. 7/ζ’18) προς όφελος του δότη. Στο Λευιτ. 7/ζ’18 
διαβάζουμε για την περίπτωση όπου η θυσία «λογίζεται» προς 
όφελος του αμαρτωλού (συγκρίνετε με Λευιτ. 17/ιζ’1-4) ο οποίος 
στη συνέχεια στέκεται δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός θε-
ωρεί τον αμαρτωλό δίκαιο, παρότι στην πραγματικότητα είναι άδι-
κος.   
Μείνετε λίγο σ’ αυτήν την θαυμάσια αλήθεια ότι παρά τα λάθη μας, 
μπορούμε να λογισθούμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Γράψτε με 
δικά σας λόγια πώς αντιλαμβάνεστε τη σημασία αυτής της αλή-
θειας. 
…………………………………………………………………………….. 
Η σπουδαία αλήθεια ότι λογιζόμαστε δίκαιοι, όχι λόγω των έργων 
μας, αλλά λόγω της πίστης μας σ’ όλα αυτά που έκανε ο Χριστός 
για μας, είναι η πραγματική σημασία της φράσης «δικαιοσύνη εκ 
πίστεως». Δεν είναι η πίστη μας αυτή που μας δικαιώνει, αλλά η 
πίστη είναι το μέσο με το οποίο μπορούμε να πάρουμε το δώρο 
της δικαιοσύνης. Αυτό, υπό μία έννοια, είναι η ομορφιά, το μυστή-
ριο και η δόξα του Χριστιανισμού. Όλα όσα πιστεύουμε ως Χρι-
στιανοί, ως ακόλουθοι του Χριστού, έχουν τη ρίζα τους σε αυτήν 
την θαυμάσια έννοια. Μέσω πίστης λογιζόμαστε δίκαιοι ενώπιον 
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του Θεού. Όλα τα άλλα που ακολουθούν, υπακοή, καθαγιασμός, 
αγιοσύνη, ανάπτυξη του χαρακτήρα, αγάπη, πρέπει να στηρίζονται 
σ’ αυτήν τη σημαντική αλήθεια.  
ΣΚΕΨΗ: Τι θα απαντούσατε σε κάποιον που θέλει να είναι Χρι-
στιανός αλλά δεν αισθάνεται δίκαιος; 
 

Πέμπτη 17 Ιουνίου 
 

ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ 
Υπάρχει μία ιστορία για τον διάσημο καρδινάλιο Μπελαρμίν, τον 
σπουδαίο Καθολικό απολογητή που σε όλη του τη ζωή πολεμούσε 
το μήνυμα της δικαιοσύνης μόνο μέσω πίστης. Καθώς ήταν στο 
νεκροκρέβατό του, του έφεραν σταυρούς και λείψανα αγίων για να 
τον βοηθήσουν να νιώσει σιγουριά πριν τον θάνατο. Αλλά ο Μπε-
λαρμίν τους είπε, «Πάρτε τα από μπροστά μου. Νομίζω ότι είναι 
καλύτερο να εμπιστευτώ τις αρετές του Χριστού.» Πολλοί είναι ε-
κείνοι που στο τέλος της ζωής τους κοιτάζουν πίσω και βλέπουν 
πόσο μάταια ήταν όλα, πόσο άχρηστα ήταν τα έργα και οι πράξεις 
τους για την απόκτηση σωτηρίας, και συνειδητοποιούν πως το μό-
νο που χρειάζονται είναι η δικαιοσύνη του Χριστού. Ωστόσο, τα 
καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον θάνατο για να 
έχουμε την ασφάλεια του Κυρίου. Όλη η διαθήκη βασίζεται στις 
ασφαλείς υποσχέσεις του Θεού, υποσχέσεις που, από τώρα, μπο-
ρούν να βελτιώσουν τη ζωή μας.  
Δείτε τα παρακάτω εδάφια και απαντήστε στις ερωτήσεις στα 
πλαίσια της ανάπτυξης, διατήρησης και ενδυνάμωσης της σχέσης 
σας με τον Θεό: 
Ψαλμ. 34/λδ’8. Πώς μπορείτε να γευθείτε την καλοσύνη του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ματθ. 11/ια’30. Τι έκανε ο Χριστός για μας που κάνει αυτόν τον 
ζυγό ελαφρύ; 
…………………………………………………………………………….. 
Ρωμ. 5/ε’1. Τι σχέση έχει η δικαίωση με την ειρήνη;  
…………………………………………………………………………….. 
Φιλιπ. 2/β’7,8. Τι έχετε κερδίσει από την εμπειρία του Χριστού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Με προσευχή εξετάστε την ζωή σας και αναρωτηθείτε τι κάνετε για 
να ενδυναμώσετε την σχέση σας με τον Θεό, και τι μπορεί να κάνε-
τε που την αποδυναμώνει; Τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στη ζωή 
σας;  
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Παρασκευή 18 Ιουνίου                                    Δύση ηλίου: 20:50’ 
 

Περαιτέρω μελέτη:  
«Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο αμαρτωλός να δικαιωθεί, 
είναι μέσω της πίστης. Μέσω της πίστης μπορεί να φέρει στον Θε-
ός τις αρετές του Χριστού, και ο Κύριος αποδίδει την υπακοή του 
Υιού Του στον αμαρτωλό. Η δικαιοσύνη του Χριστού είναι αυτή 
που γίνεται αποδεκτή στην θέση της αποτυχίας του ανθρώπου και 
ο Θεός δέχεται, συγχωρεί, δικαιώνει, την μετανοημένη πιστή ψυχή. 
Συμπεριφέρεται στον αμαρτωλό σαν να ήταν δίκαιος, και τον αγα-
πάει όπως αγαπάει τον Υιό Του. Έτσι, η πίστη λογίζεται δικαιοσύ-
νη.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 1, σ. 367. 
«Όταν μέσω της μετάνοιας και της πίστης αποδεχόμαστε τον Χρι-
στό ως Σωτήρα μας, ο Κύριος συγχωρεί τις αμαρτίες μας και αφαι-
ρεί την ποινή για την παράβαση του νόμου. Τότε ο  αμαρτωλός 
στέκεται ενώπιον του Θεού δικαιωμένος, έχοντας την εύνοια του 
ουρανού και μέσω του Αγίου Πνεύματος συμφιλιώνεται με τον Πα-
τέρα και τον Υιό. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει ένα άλλο έργο που 
είναι προοδευτικό. Η ψυχή πρέπει να αγιαστεί μέσα από την αλή-
θεια, και αυτό πάλι επιτυγχάνεται μέσω της πίστης. Γιατί μόνο με 
την χάρη του Χριστού, την οποία λάβαμε μέσω της πίστης, ο χα-
ρακτήρας μπορεί να μεταμορφωθεί.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βι-

βλίο 3, σ. 191 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ποιος είναι ο διαχωρισμός μεταξύ της ζωντανής και της νεκρής 
πίστης; (Ιακ. 2/β’17,18). Πώς περιγράφει ο Παύλος τη ζωντανή 
πίστη; (Ρωμ. 16/ις’26). Ποια είναι η λέξη κλειδί που μας βοηθάει να 
δούμε τι περιλαμβάνει; 
2.  Τι θα απαντούσατε στο ερώτημα: Εάν σωζόμαστε με την δικαι-
οσύνη που μας δίνεται, και όχι λόγω της δική μας δικαιοσύνης, τότε 
τι σημασία έχει το τι κάνουμε και πώς ενεργούμε; 
3.  «Η αποδοχή μας από τον Θεό είναι βέβαιη μόνο μέσω του Α-
γαπημένου Του Υιού, και τα καλά έργα είναι το αποτέλεσμα της 
συγχωρητικής Του αγάπης. Δεν λογίζονται σε μας, ούτε μπορούμε 
με τα καλά μας έργα να επικαλεστούμε τη σωτηρία της ψυχής 
μας.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 3, σ. 199. Γιατί λοιπόν τα καλά 
έργα αποτελούν σημαντικό μέρος της Χριστιανικής εμπειρίας; 
Περίληψη: Παλαιά ή νέα διαθήκη, ο Ιησούς πλήρωσε το χρέος μας 
στον νόμο για να μπορούμε να σταθούμε δικαιωμένοι ενώπιον του 
Θεού. 
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19 Ιουνίου – 25 Ιουνίου                                  Σάββατο απόγευμα 
 

13.  ΖΩΗ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν 
αυτήν εν αφθονία.» Ιωάννη 10/ι’ 10. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Ιωάν. 1/α’4, 
Ιωάν. 5/ε’24, Ρωμ. 3/γ’24,25, Β’ Κορ. 5/ε’21, Α’ Ιωάν. 4/δ’16, Αποκ. 
2/β’11, 20/κ’6,14, 21/κα’8. 
 
Αυτήν την τριμηνία μελετήσαμε τη διαθήκη (προσπαθώντας να την 
απλοποιήσουμε) στην οποία ο Θεός, ουσιαστικά, λέει: Αυτός είναι 
ο τρόπος που θα σε σώσω από την αμαρτία.  
Αν και το τελικό αποτέλεσμα της υπόσχεσης της διαθήκης είναι η 
αιώνια ζωή σε έναν νέο κόσμο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για 
να απολαύσουμε τις ευλογίες της διαθήκης, σήμερα. Η διαθήκη δεν 
είναι μια διαπραγμάτευση στην οποία κάνουμε κάποια πράγματα 
και μετά από πολύ καιρό θα λάβουμε το βραβείο. Το βραβείο είναι 
οι ευλογίες που θα απολαύσουν εδώ και τώρα όσοι εισέρχονται σε 
αυτή τη σχέση διαθήκης. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή μας 
τώρα, και θέλει το καλύτερο για μας.  
Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας, το τελευταίο αυτής της τριμηνί-
ας, θα δούμε κάποιες από αυτές τις άμεσες ευλογίες – υποσχέσεις 
που έρχονται με την χάρη του Θεού στην καρδιά μας, επειδή απα-
ντήσαμε στο κάλεσμά Του, και Του ανοίξαμε την πόρτα της καρ-
διάς μας. Φυσικά, οι ευλογίες είναι περισσότερες από αυτές που 
θα εξετάσουμε αυτήν την εβδομάδα. Και είναι μόνο η αρχή, η αρχή 
για κάτι που δεν θα παύσει ποτέ.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι; 
Πώς μπορούμε να επικαλεστούμε αυτήν την υπόσχεση; Πώς η 
διαθήκη μπορεί να μας ελευθερώσει από το βάρος της ενοχής; Τι 
σημαίνει να έχουμε νέα καρδιά; 
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Κυριακή 20 Ιουνίου 
 

ΧΑΡΑ 
«Και ταύτα γράφομεν προς εσάς, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας» 
(Α’ Ιωάν. 1/α’4). Εδώ ο Ιωάννης με απλά λόγια εξηγεί ποιο είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχουμε ως λαός της 
διαθήκης – και αυτή είναι η υπόσχεση της χαράς. Ως Χριστιανοί, 
πολλές φορές ακούμε ότι δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από τα 
αισθήματα, ότι η πίστη δεν είναι συναίσθημα και ότι πρέπει να 
προχωράμε πέρα από τα συναισθήματά μας. Αυτό είναι αλήθεια. 
Δεν θα ήμασταν άνθρωποι εάν δεν είχαμε αισθήματα, συναισθήμα-
τα και διάθεση. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τα συναισθήματά 
μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να τα κατανοήσουμε, να 
τους δώσουμε τη σημασία που τους αρμόζει και, όσο είναι δυνα-
τόν, να τα ελέγχουμε. Με το να τα αρνηθούμε είναι σαν να αρνού-
μαστε την ταυτότητά μας. Όπως αναφέρει και το παραπάνω εδά-
φιο, δεν πρέπει απλώς να έχουμε συναισθήματα όπως χαρά, αλλά 
να είναι και πλήρη. Σίγουρα, δεν γίνεται πουθενά λόγος να τα αρ-
νηθούμε.  
Διαβάστε τα πλαίσια στα οποία γράφτηκε αυτό το εδάφιο, ξεκινώ-
ντας από την αρχή του κεφαλαίου. Τι έγραψε ο Ιωάννης που ήλπι-
ζε να κάνει πλήρη την χαρά των πρώτων Χριστιανών; Γιατί αυτό θα 
τους έδινε χαρά; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιωάννης ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές. Ήταν μαζί με τον 
Χριστό σχεδόν από την αρχή των τριάμισι χρόνων της διακονίας 
Του, μάρτυρας των πιο θαυμαστών πραγμάτων που έκανε ο Ιη-
σούς (ο Ιωάννης ήταν στο Σταυρό, στον κήπο της Γεθσημανής, και 
στο όρος της Μεταμόρφωσης). Ως αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο 
πλέον κατάλληλος για να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι δεν δίνει την έμφαση στον εαυτό του, αλλά 
σε αυτά που ο Ιησούς έκανε για τους μαθητές για να μπορούν να 
έχουν κοινωνία μεταξύ τους, αλλά και με τον Θεό. Ο Ιησούς άνοιξε 
τον δρόμο για να μπορούμε να έχουμε αυτήν τη στενή σχέση με 
τον Κύριο και ένα από τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης είναι η 
χαρά. Ο Ιωάννης θέλει οι αναγνώστες να είναι βέβαιοι πως αυτά 
που άκουσαν για τον Ιησού είναι αληθινά (Τον είδε, Τον άγγιξε, Τον 
ένιωσε και Τον άκουσε), για να μπορούν και αυτοί να έχουν μία 
χαρούμενη σχέση με τον ουράνιο Πατέρα που τους αγαπάει και 
θυσίασε τον Υιό Του για χάρη τους. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Ιωάννης εδώ, δίνει την προσωπική του μαρτυρία. Ποια 
είναι η προσωπική σας μαρτυρία όσον αφορά τη σχέση σας με τον 
Ιησού; Τι θα λέγατε για να αυξήσετε την χαρά κάποιου στον Κύριο; 
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Δευτέρα 21 Ιουνίου 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ 
Ρωμαίους 8/η’1 

Μια νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια και ο δολοφόνος της ήταν 
άγνωστος. Οι αστυνομικοί του έστησαν παγίδα τοποθετώντας ένα 
μικρόφωνο στον τάφο της. Ένα απόγευμα, μετά από αρκετούς μή-
νες, ένας νεαρός πλησίασε στον τάφο, γονάτισε, και κλαίγοντας την 
παρακαλούσε να τον συγχωρήσει. Οι αστυνομικοί έχοντας μαγνη-
τοσκοπήσει την ομολογία του, τον συνέλαβαν για το έγκλημά του. 
Τι οδήγησε τον άνδρα στον τάφο; Ήταν η ενοχή ή κάτι άλλο; Αν και 
οι περισσότεροι από μας δεν έχουμε κάνει κάτι τόσο αποτρόπαιο 
όσο αυτός ο νεαρός, ωστόσο, όλοι είμαστε ένοχοι για κάτι. Έχουμε 
κάνει πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε, πράγματα τα οποία θα 
θέλαμε να πάρουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Χάρη στον Ιησού 
και του αίματος της νέας διαθήκης κανείς από μας δεν χρειάζεται 
να ζει κάτω από το βάρος της ενοχής. Σύμφωνα με το σημερινό 
μας εδάφιο, δεν υπάρχει καμία κατάκριση εναντίον μας. Ο απόλυ-
τος Κριτής μάς θεωρεί αθώους, σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα για 
να αισθανόμαστε ενοχές.  
Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε το Ρωμ. 8/η’ 1; 
Ιωάν. 5/ε’24, Ρωμ. 3/γ’ 24,25, Β’ Κορ. 5/ε’21. 
…………………………………………………………………………….. 
Μία από τις σπουδαιότερες υποσχέσεις της διαθήκης μας με τον 
Κύριο είναι ότι δεν χρειάζεται να ζούμε κάτω από το βάρος της ε-
νοχής. Λόγω του αίματος της διαθήκης – εμείς που επιλέγουμε να 
έχουμε τη σχέση διαθήκης με τον Θεό, που επιλέγουμε να συμ-
μορφωνόμαστε ζώντας με πίστη, μετάνοια και υπακοή – μπορούμε 
να ελευθερωθούμε από το φορτίο της ενοχής. Κάθε φορά που ο 
Σατανάς προσπαθεί να μας ψιθυρίσει πόσο κακοί και αμαρτωλοί 
είμαστε για να μας δεχτεί ο Θεός, μπορούμε να κάνουμε αυτό που 
έκανε ο Ιησούς στην έρημο: μπορούμε να αναφέρουμε εδάφια της 
Αγίας Γραφής, και ένα από τα καλύτερα εδάφια είναι το Ρωμ. 8/η’ 
1. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα της α-
μαρτίας στη ζωή μας, αλλά σημαίνει ότι δεν ζούμε πλέον κάτω από 
την καταδίκη της αμαρτίας λόγω της σχέσης διαθήκης που έχουμε 
με τον Κύριο. Ο Ιησούς πλήρωσε το τίμημα για μας, και τώρα στέ-
κεται στην παρουσία του Πατέρα ικετεύοντας για μας με το αίμα 
Του, παρουσιάζοντας τη δικαιοσύνη Του στην θέση των αμαρτιών 
μας.  
ΣΚΕΨΗ: Τι διαφορά κάνει στη ζωή μας το γεγονός ότι ο Κύριος 
μας συγχώρησε για όλες τις αμαρτίες που έχουμε κάνει; Πώς αυτή 
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η πραγματικότητα σας βοηθάει στη σχέση σας με εκείνους που 
σας έχουν βλάψει; Πώς πρέπει να επηρεάσει τον τρόπο που αντι-
μετωπίζετε αυτούς τους ανθρώπους; 
 

Τρίτη 22 Ιουνίου 
 

ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ 
Εφεσίους 3/γ’17-19 

Όπως είδαμε στα μαθήματα αυτής της τριμηνίας, η νέα διαθήκη 
είναι αυτή στην οποία ο Κύριος γράφει τον νόμο στην καρδιά μας 
(Ιερ. 31/λα’ 31-33). Εδώ δεν έχουμε μόνο τον νόμο, αλλά σύμφωνα 
με τα σημερινά εδάφια, έχουμε και τον Χριστό, γιατί ο Χριστός και ο 
νόμος Του έχουν άμεση σχέση. Έτσι, με τον νόμο του Χριστού 
στην καρδιά μας, και με τον Χριστό να κατοικεί μέσα μας, έχουμε 
ένα ακόμη μεγάλο όφελος από τη διαθήκη – μια νέα καρδιά.  
Γιατί χρειαζόμαστε νέα καρδιά; Τι αλλαγές θα βιώσουν όσοι απο-
κτήσουν νέα καρδιά; 
…………………………………………………………………………….. 
Διαβάστε ξανά το σημερινό εδάφιο. Προσέξτε πως ο Παύλος τονί-
ζει το στοιχείο της αγάπης λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε «ερρι-
ζωμένοι και τεθεμελιωμένοι» σε αυτήν. Αυτά τα λόγια δείχνουν 
σταθερότητα και μονιμότητα στο θεμέλιο της αγάπης. Η πίστη μας 
δεν έχει καμία αξία εάν δεν είναι ριζωμένη στην αγάπη μας για τον 
Θεό και στην αγάπη μας για τους άλλους (Ματθ. 22/κβ’ 37-39, Α’ 
Κορ. 13/ιγ’). Αυτή η αγάπη δεν έρχεται από το πουθενά. Έρχεται 
επειδή είδαμε μια εικόνα της αγάπης του Θεού για μας, «την υπερ-
βαίνουσαν πάσαν γνώσιν», όπως εκδηλώθηκε μέσα από τον Ιη-
σού. Ως αποτέλεσμα, άλλαξε η ζωή και η καρδιά μας, γίναμε νέοι 
άνθρωποι, με νέες σκέψεις, επιθυμίες και στόχους. Είναι η αντα-
πόκρισή μας στην αγάπη του Θεού για μας που αλλάζει την καρδιά 
και ενσταλάζει μέσα μας αγάπη για τους άλλους. Ίσως αυτό θέλει 
να πει ο Παύλος όταν λέει να πληρωθούμε, «με όλον το πλήρωμα 
του Θεού». 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 4/δ’ 16. Πώς αυτό το εδάφιο σχετίζεται μ’ αυτά 
που έγραψε ο Παύλος στην Εφεσ. 3/γ’17-19; 
ΣΚΕΨΗ: Δείτε ξανά τα σημερινά εδάφια. Τι μπορείτε να κάνετε για 
να εκπληρωθούν στην ζωή σας οι υποσχέσεις αυτών των εδαφίων; 
Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξετε και σας εμποδίζουν 
να έχετε την πληρότητα στον Θεό; (Εφεσ. 3/γ’19)  Πως μπορείτε να 
βοηθήσετε ο ένας τον άλλον κάνοντας τις αλλαγές που χρειάζεται; 
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Τετάρτη 23 Ιουνίου 
 

ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ 
Υπάρχουν δύο διαστάσεις της αιώνιας ζωής. Η παρούσα διάστα-
ση, όπου ο πιστός ζει τώρα την πλήρη ζωή (Ιωάν. 10/ι’10), στην 
οποία περιλαμβάνονται οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί για τη 
ζωή μας. Και η μελλοντική διάσταση, που δεν είναι άλλη από την 
αιώνια ζωή – η υπόσχεση της σωματικής ανάστασης (Ιωάν. 
5/ε’28,29, 6/ς’39). Αν και είναι ένα γεγονός που θα συμβεί στο μέλ-
λον, δίνει αφία σε όλα τα υπόλοιπα, και περιλαμβάνει όλες τις ελ-
πίδες που έχουμε ως Χριστιανοί.   
Διαβάστε Ιωάν. 11/ια’ 25,26. Τι λέει εδώ ο Ιησούς; Πού βρίσκεται η 
αιώνια ζωή; Πώς κατανοούμε τα λόγια Του ότι εκείνοι που ζούνε 
και πιστεύουν σε Αυτόν, ακόμη κι αν πεθάνουν, δεν θα πεθάνουν 
ποτέ; (Δείτε Αποκ. 2/β’ 11, 20/κ’6,14, 21/κα’8.) 
………………….…………………………………………………………. 
Φυσικά και όλοι θα πεθάνουμε, αλλά σύμφωνα με τον Ιησού, αυτός 
ο θάνατος είναι ένας ύπνος, ένα προσωρινό κενό όπου, για εκεί-
νους που πιστεύουν σ’ Αυτόν θα τελειώσει με την ανάσταση της 
ζωής. Όταν ο Χριστός επιστρέψει, οι πιστοί νεκροί θα αναστηθούν 
αθάνατοι, και οι ζωντανοί ακόλουθοι του Χριστού, εν ριπή οφθαλ-
μού, θα γίνουν αθάνατοι. Τόσο οι πιστοί νεκροί όσο και οι ζωντανοί 
πιστοί, θα έχουν το ίδιο είδος σώματος. Η αθανασία για τον λαό 
του Θεού θα ξεκινήσει από εκείνη τη στιγμή.  
Τι μεγάλη χαρά να ξέρουμε ότι το τέλος μας δεν είναι στον τάφο, 
ότι δεν υπάρχει τέλος, και ότι θα έχουμε νέα ζωή που θα είναι αιώ-
νια!  
«Ο Χριστός έγινε μία σάρκα με μας για να γίνουμε και εμείς ένα 
Πνεύμα με Αυτόν. Με την ένωση αυτή θα αναστηθούμε από τον 
τάφο όχι μόνο σαν μία εκδήλωση της δύναμης του Χριστού, αλλά 
και επειδή μέσω της πίστης, κάναμε τη ζωή Του δική μας ζωή. Ε-
κείνοι που βλέπουν τον Χριστό όπως πραγματικά είναι και Τον δέ-
χονται με την καρδιά τους, έχουν την αιώνια ζωή. Ο Χριστός κατοι-
κεί μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα. Και το Πνεύμα του Θεού, λαμβα-
νόμενο μέσα στην καρδιά μέσω της πίστης, είναι η αρχή της αιώ-
νιας ζωής.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ 358. 

ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε από τώρα να απολαύσουμε τα οφέλη της 
αιώνιας ζωής; Πόσο μας ωφελεί στην καθημερινότητά μας, η υπό-
σχεση για αιώνια ζωή; Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 
αυτήν την υπόσχεση για να βοηθήσετε κάποιον που υποφέρει, 
ίσως με τον θάνατο ενός αγαπητού προσώπου; 
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Πέμπτη 24 Ιουνίου 
 

ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
Ματθ. 28/κη’ 19,20 

Σε όλον τον κόσμο οι άνθρωποι παλεύουν, με αυτό που αποκάλε-
σε και ο συγγραφέας L. Van Der Post, το «βάρος του ανούσιου». 
Οι άνθρωποι έχουν το δώρο της ζωής, αλλά δεν ξέρουν πώς να το 
διαχειριστούν, ποιος είναι ο σκοπός του και πώς να το χρησιμο-
ποιήσουν. Είναι σαν να δίνεις σε κάποιον μiα βιβλιοθήκη με σπά-
νια βιβλία και αυτός αντί να τα διαβάζει τα χρησιμοποιεί για προ-
σάναμμα. Τι τρομερή σπατάλη σε κάτι που είναι τόσο πολύτιμο! 
Ωστόσο οι Χριστιανοί της νέας διαθήκης, δεν αντιμετωπίζουν αυτό 
το πρόβλημα. Εκείνοι που γνωρίζουν και έχουν προσωπικά ζήσει 
τα σπουδαία νέα του εσταυρωμένου και αναστημένου Σωτήρα, 
που πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, ώστε να έχουν 
την ευκαιρία για αιώνια ζωή, γνωρίζουν την χαρά. Έχοντας κατά 
νου την ξεκάθαρη εντολή στο Ματθ. 28/κη’19,20, ο πιστός σίγουρα 
έχει μια αποστολή και έναν σκοπό στη ζωή. Να μεταδώσει τη 
σπουδαία αλήθεια που έχει προσωπικά βιώσει με τον Ιησού Χρι-
στό. Τι προνόμιο! Όσα κι αν κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, θα παύ-
σει με τη λήξη του. Αλλά η διάδοση του ευαγγελίου στους άλλους 
είναι ένα έργο που θα αφήσει το αποτύπωμά του ως την αιωνιότη-
τα. Αυτό θα πει αποστολή και σκοπός!  
Δείτε ξανά τα σημερινά εδάφια. Τι μας ζητάει συγκεκριμένα ο Ιη-
σούς να κάνουμε, και σε τι αφορά τον καθένα; Τι υπόσχεση μας 
δίνεται που μας οπλίζει με πίστη και κουράγιο, να κάνουμε αυτό 
που μας προστάζει ο Χριστός; 
…………………………………………………………………………….. 
ΣΚΕΨΗ: Ως Χριστιανοί της νέας διαθήκης, μας έχει δοθεί μια κα-
θαρή αποστολή από τον Ίδιο τον Κύριο. Όποιοι κι αν είμαστε, ό-
ποια κι αν είναι η κατάσταση στη ζωή μας, όποια κι αν είναι τα όρια 
μας, όλοι μπορούμε να έχουμε έναν ρόλο. Κάνετε κάτι; Μπορείτε 
να κάνετε περισσότερα; Τι μπορείτε να κάνετε ως ομάδα για να 
έχετε μεγαλύτερο ρόλο σε αυτό το έργο; 
 

Παρασκευή 25 Ιουνίου                        Δύση ηλίου: 20:51’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ., σ. 758-778, Β.Χ. 
σ. 107-118. 
«Ο Άγιος Υιός του Θεού δεν είχε δικές Του αμαρτίες ή θλίψεις να 
κουβαλήσει: αλλά επωμίστηκε τις θλίψεις των άλλων, γιατί πάνω 
Του τοποθετήθηκε η ανομία όλων μας. Με Θεϊκή συμπάθεια συν-
δέεται με τον άνθρωπο, και ως εκπρόσωπος της φυλής, επιτρέπει 
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να Του φερθούν ως παραβάτη. Κοιτάζει στην άβυσσο της συμφο-
ράς που ανοίξαμε με τις αμαρτίες μας και προθυμοποιείται να κα-
λύψει το κενό που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό.» Ε. Χουάιτ, Bible 

Echo and Signs of the Times, 1 Αυγούστου 1892. 

«Έλα, αδερφέ μου, έλα όπως είσαι, αμαρτωλός και ρυπαρός. Δώ-
σε το φορτίο της ενοχής στον Ιησού και με πίστη διεκδίκησε τις α-
ρετές Του. Έλα τώρα, όσο υπάρχει έλεος, έλα με εξομολόγηση, με 
συντετριμμένη ψυχή, και ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Μην αφήσεις 
να χαθεί και άλλη ευκαιρία. Άκουσε την φωνή του ελέους που σε 
καλεί να σηκωθείς από τους νεκρούς για να σου δώσει ο Χριστός 
φως. Κάθε στιγμή φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με τον αόρατο 
κόσμο. Μην αφήσεις την περηφάνια και την απιστία να σε κάνουν 
να απορρίψεις το έλεος που σου προσφέρεται. Εάν το κάνεις, στο 
τέλος θα θρηνήσεις, ‘‘Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος, 
και ημείς δεν εσώθημεν’’.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 5, σ. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Ο Francisco José Moreno έγραψε, «Βλέπουμε τον εαυτό μας σε 
σχέση με το σύμπαν και αναγνωρίζουμε την άγνοια και την πλήρη 
αδυναμία μας, και συνεπώς την ανασφάλειά μας. Ως εκ τούτου, 
μας καταλαμβάνει φόβος.» Between Faith and Reason: Basic Fear and the 

Human Condition, σ.7. Συγκρίνετε την παραπάνω δήλωση με τα εδά-
φια στην Εφεσ. 3/γ’ 17-19. Συζητήστε τις διαφορές ανάμεσα τους. 
2.  Ο Θεός υπόσχεται χαρά σε αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού. 
Είναι η χαρά και η ευτυχία το ίδιο πράγμα; Πρέπει πάντα να είμα-
στε χαρούμενοι; Εάν δεν είμαστε, σημαίνει πως υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με την Χριστιανική μας εμπειρία; Τι βλέπουμε από την 
ζωή του Ιησού που θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε αυτές τις 
ερωτήσεις; 
3.  Μείνετε στην φράση, «διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα 
του Θεού» (Εφεσ. 3/γ’19). Τι σημαίνει; Πώς μπορούμε να το βιώ-
σουμε στη ζωή μας; 
Περίληψη: Η διαθήκη δεν είναι απλώς μία βαθιά θεολογική έννοια, 
αλλά ορίζει τις παραμέτρους για τη σωτήρια σχέση με τον Χριστό, 
μία σχέση που μας φέρνει θαυμάσια οφέλη τώρα και κατά την επι-
στροφή Του.  
 


