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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ανάπαυση για τους Ανήσυχους 
 
Η πτήση ήταν καλή μέχρι τη στιγμή που ο πιλότος ανακοίνωσε 

πως θα έπρεπε να περάσουν μέσα από μία μεγάλη καταιγίδα. 
«Παρακαλώ, δέστε τις ζώνες ασφαλείας. Η πτήση θα σας μείνει 
αξέχαστη», είπε στο τέλος της ανακοίνωσης. 

Πολύ σύντομα, άρχισαν οι αναταράξεις, καθώς το αεροπλάνο 
περνούσε μέσα από την καταιγίδα. Τα ντουλάπια άνοιξαν και οι 
επιβάτες κάθονταν ανήσυχοι στις θέσεις τους. Μετά από δυνατό 
ταρακούνημα ακούστηκε η κραυγή ενός επιβάτη. Κάποιοι άρχισαν 
να υποθέτουν πως τα φτερά του αεροπλάνου δεν θα άντεχαν και 
πως η συντριβή θα ήταν αναπόφευκτη. Όλοι οι επιβάτες έδειχναν 
νευρικοί και τρομοκρατημένοι, εκτός από ένα μικρό κορίτσι που 
καθόταν στη μπροστινή σειρά των οικονομικών θέσεων.  Ήταν 
απασχολημένη με την ζωγραφιά της. Πού και πού κοίταζε από το 
παράθυρο τους κεραυνούς και μετά συνέχιζε τη ζωγραφική της.  

Μετά την καταιγίδα, που για τους περισσότερους κράτησε μία 
αιωνιότητα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προο-
ρισμό του. Οι επιβάτες άρχισαν να χαμογελούν και να χειροκρο-
τούν από την χαρά τους που προσγειώθηκαν. Το μικρό κορίτσι 
μάζεψε τα πράγματά του και περίμενε υπομονετικά τη σειρά της 
για να βγει. Κάποια στιγμή ένας επιβάτης την ρώτησε εάν φοβήθη-
κε. Πώς μπορούσε να είναι τόσο ήρεμη μέσα σ’ αυτήν τη μεγάλη 
καταιγίδα, με το αεροπλάνο να τραντάζεται τόσο δυνατά;  
    «Δεν φοβήθηκα. Ο πιλότος είναι ο μπαμπάς μου και ξέρω πως 
θα με πάει σπίτι», απάντησε στον έκπληκτο άντρα. 

Η ανησυχία και ο φόβος τις περισσότερες φορές πάνε μαζί. Στον 
κόσμο μας όπου οι περισσότεροι είναι απασχολημένοι όλο το 
24ωρο, είναι φυσικό να υπάρχει ανησυχία και φόβος. Και ποιος 
δεν φοβάται, δεν ανησυχεί, δεν αναρωτιέται τι του επιφυλάσσει το 
μέλλον; Το παρελθόν πέρασε, το παρόν είναι τώρα, αλλά το μέλ-
λον είναι γεμάτο ερωτήματα, και σ’ αυτόν τον αβέβαιο κόσμο ίσως 
οι απαντήσεις να μην μας αρέσουν. Αναρωτιόμαστε εάν θα προ-
λάβουμε την προθεσμία στη δουλειά, εάν θα έχουμε χρήματα να 
πληρώσουμε το ενοίκιο ή τα δίδακτρα, εάν ο γάμος μας θα αντέξει 
άλλη μια καταιγίδα. Αναρωτιόμαστε εάν ο Θεός θα συνεχίσει να 
μας αγαπάει, ακόμα κι αν Τον απογοητεύουμε ξανά και ξανά.  

Αυτή την τριμηνία θα αναφερθούμε σε κάποιους από αυτούς 
τους φόβους. Ο τίτλος «Ανάπαυση στον Χριστό» δεν είναι απλώς ο 
τίτλος της τριμηνίας ή η συναρπαστική επικεφαλίδα μιας ευαγγελι-
στικής εκστρατείας. Η ανάπαυση στον Χριστό είναι το κλειδί για το 
είδος της ζωής που ο Ιησούς υπόσχεται στους ακόλουθούς Του: 
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«Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· 
εγώ ήλθον διά να έχωσι ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία» 
(Ιωάν. 10/ι’10). 

Καθώς οι συγγραφείς εργάζονταν πάνω σ’ αυτήν τη μελέτη, συ-
νειδητοποίησαν το εύρος της έννοιας της ανάπαυσης στην Βιβλική 
θεολογία. Η ανάπαυση σχετίζεται με, τη σωτηρία, την χάρη, τη δη-
μιουργία, το Σάββατο, την κατανόησή μας πάνω στην κατάσταση 
των νεκρών, την επικείμενη έλευση του Ιησού, και πολλά ακόμη.  

Όταν ο Ιησούς μας κάλεσε να πάμε σ’ Αυτόν για να βρούμε α-
νάπαυση (Ματθ. 11/ια’28), η πρόσκλησή Του δεν αφορούσε μόνο 
τους μαθητές Του ή την πρώτη εκκλησία. Είδε τις μελλοντικές γε-
νιές των κουρασμένων, ασθενών, και εξαντλημένων από την αμαρ-
τία ανθρώπων που χρειάζονταν πρόσβαση στην πηγή της ανά-
παυσης. Καθώς μελετάτε τα μαθήματα αυτής της τριμηνίας, να θυ-
μάστε ότι μπορείτε να πάτε σ’ Αυτόν και να αναπαυτείτε. Άλλωστε 
ο Ουράνιος Πατέρας μας έχει τον έλεγχο και είναι Έτοιμος να μας 
καθοδηγεί πάντα με ασφάλεια.  
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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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26 Ιουνίου – 2 Ιουλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

1. ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΦΡΕΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί ψυχή μου 
διά τας αυλάς του Κυρίου· η καρδία μου και η σαρξ μου αγαλλιώ-
νται διά τον Θεόν τον ζώντα.» Ψαλμοί 84/πδ’ 2. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 2/β’ 1-3, Ιερ. 
45/με’ 1-5, Έξ. 20/κ’11, Β’ Σαμ. 7/ζ’ 12, Μάρκ. 6/ς’ 30-32, Γέν. 4/δ’ 
1-17. 
 

Οι δείκτες του ρολογιού χτυπούσαν ανήλεα και σταθερά. Έμεναν 
δύο ώρες μέχρι να ξεκινήσει το Σάββατο. Η Μαίρη αναστέναξε κα-
θώς κοίταξε το μικρό διαμέρισμα. Τα παιχνίδια των παιδιών ήταν 
πεταμένα στο σαλόνι, η κουζίνα ήταν χάλια, η μικρή της κόρη ήταν 
στο κρεβάτι με πυρετό και την επόμενη μέρα ήταν η σειρά της στην 
υποδοχή της εκκλησίας, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι έπρεπε να 
φύγει μισή ώρα νωρίτερα. «Μακάρι να μπορούσα να βρω λίγη η-
συχία αύριο», ευχήθηκε η Μαίρη.  
Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά της πόλης, ο άνδρας της Μαί-
ρης ο Τζος, περίμενε στο ταμείο για να πληρώσει τα ψώνια της 
εβδομάδας. Η κίνηση ήταν, για μία ακόμη φορά, εφιαλτική και η 
ουρά τεράστια. Ήταν λες και όλη η πόλη πήγε να ψωνίσει την ίδια 
ώρα. «Χρειάζομαι ξεκούραση, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι», σκέ-
φτηκε ο Τζος.  
Η ζωή μας διέπεται από βιασύνη – εργασία, ιατρικά ραντεβού, δια-
δικτυακές συναντήσεις, ψώνια, και σχολικές δραστηριότητες. Είτε 
χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, είτε έχουμε αυτο-
κίνητο, οι συνεχείς υποχρεώσεις μας, απειλούν να μας στερήσουν 
αυτό που πραγματικά έχει σημασία.  
Πώς μπορούμε να βρούμε ανάπαυση μέσα σε όλη αυτήν τη φασα-
ρία; 
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Κυριακή 27 Ιουνίου 
 

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΣ 
Διαβάστε Γέν. 2/β’1-3. Γιατί ο Θεός δημιούργησε μία ημέρα ανά-
παυσης πριν ακόμη νιώσουμε κούραση; 
…………….………………………………………………………………. 
Πριν ακόμη φτάσει ο άνθρωπος να ζει μια τόσο αγχωτική ζωή, ο 
Θεός έθεσε ένα σημείο, με τέτοιον ζωντανό τρόπο ώστε να ξυπνή-
σει τη μνήμη μας. Αυτήν την ημέρα μπορούμε να σταματήσουμε 
και να ευχαριστηθούμε τη ζωή. Μία μέρα που θα ζούμε και δεν θα 
κάνουμε, κάτι που θα χαρούμε τη φύση, τον αέρα, το νερό και τους 
ανθρώπους και πάνω από όλα τον Δημιουργό που δημιούργησε 
καθετί όμορφο. Αυτή η πρόσκληση δεν έληξε με την έξοδο από τον 
κήπο της Εδέμ. Ο Θεός ήθελε να είναι βέβαιος πως η πρόσκληση 
Του θα μπορούσε να αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου, και γι’ αυτό 
από την αρχή συνέδεσε το Σάββατο με τον χρόνο. Η πρόσκληση 
για ανάπαυση την έβδομη ημέρα για τον εορτασμό της Δημιουργί-
ας, θα ισχύει πάντα. Κάποιος θα πίστευε πως με το προνόμιο της 
τεχνολογίας δεν θα κουραζόμασταν τόσο σε σχέση με τους αν-
θρώπους πριν από διακόσια χρόνια. Παρόλα αυτά, η ξεκούραση 
φαίνεται να λείπει από τους περισσότερους, ακόμη και στην εποχή 
μας. Ακόμη και όταν δεν εργαζόμαστε, κινούμαστε σε ξέφρενους 
ρυθμούς. Κάθε φορά είμαστε ένα βήμα πίσω, όσο και εάν προ-
σπαθούμε να διαχειριστούμε σωστά τις καταστάσεις, πάντα υπάρ-
χουν περισσότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Έρευνες 
δείχνουν πως κοιμόμαστε λιγότερο και πολλοί είναι αυτοί που ε-
ξαρτώνται από την καφεΐνη για να συνεχίσουν. Αν και έχουμε γρη-
γορότερα κινητά, υπολογιστές, ταχύτερο ίντερνετ, πάλι ο χρόνος 
δεν είναι αρκετός. 
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για τη σημασία της ανά-
παυσης; Μάρκ. 6/ς’31, Ψαλμ. 4/δ’8, Έξ. 23/κγ’ 12, Δευτ. 5/ε’14 και 
Ματθ. 11/ια’ 28. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός που μας δημιούργησε, ήξερε ότι θα έχουμε ανάγκη για 
σωματική ξεκούραση. Δημιούργησε περιόδους στον χρόνο – τη 
νύχτα και το Σάββατο – για να μας δώσει την ευκαιρία για σωματι-
κή ανάπαυση. Καθώς αναγνωρίζουμε τον Ιησού ως τον Κύριο της 
ζωής μας λαμβάνουμε σοβαρά την ευθύνη που έχουμε στο να δη-
μιουργούμε χρόνο για ξεκούραση. Άλλωστε, το Σάββατο δεν είναι 
μία πρόταση, αλλά εντολή.  
ΣΚΕΨΗ: Τι γίνεται με τους δικούς σας έντονους ρυθμούς; Τι μπο-
ρείτε να κάνετε για να βιώσετε καλύτερα, τόσο σωματικά όσο και 
πνευματικά, την ανάπαυση που ο Θεός θέλει να έχουμε; 
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Δευτέρα 28 Ιουνίου 

ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Η έλλειψη ύπνου και η εξάντληση λόγω της σωματικής υπερκό-
πωσης αποτελούν πρόβλημα. Το χειρότερο όμως είναι όταν νιώ-
θουμε ότι «αδειάζουμε συναισθηματικά». Και φυσικά όταν στην 
έλλειψη ύπνου προστίθενται οι συναισθηματικές δοκιμασίες, τότε η 
απογοήτευσή μας είναι οδυνηρή. Ο Βαρούχ, ο γραμματέας του 
Ιερεμία, θα πρέπει να ένιωθε συχνά έτσι κατά τα τελευταία ταρα-
χώδη χρόνια της Ιερουσαλήμ, πριν το χάος, τη θλίψη, και την πα-
νωλεθρία που έφερε η καταστροφή της πόλης από τους Βαβυλώ-
νιους.  
Διαβάστε Ιερ. 45/με’ 1-5. Γράψτε εν συντομία τη διάγνωση για τη 
συναισθηματική υγεία του Βαρούχ. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Πώς θα νιώθατε εάν ο Θεός σας έστελνε ένα προσωπικό μήνυμα; 
Ο Βαρούχ έλαβε ένα μήνυμα απευθείας από τον θρόνο του Θεού 
(Ιερ. 45/με’ 2). Αυτό συνέβη, «εν τω τετάρτω έτει του Ιωακείμ υιού 
του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα,» περίπου το 605 ή το 604 π.Χ. 
Στον Ιερ. 45/με’3 έχουμε μία καλή περιγραφή για το πώς νιώθουν 
οι άνθρωποι όταν αδειάζουν. Από όσα γνωρίζουμε από την Αγία 
Γραφή γι’ αυτή την περίοδο, είναι ξεκάθαρο ότι τα παράπονα του 
Βαρούχ δεν ήταν ανυπόστατα. Πολλά άσχημα γεγονότα συνέβαι-
ναν και επρόκειτο να ακολουθήσουν κι άλλα.    
Πώς αποκρίνεται ο Θεός στα παράπονα και στην θλίψη του Βα-
ρούχ; Διαβάστε Ιερ. 45/με’ 4,5. 
…………………………………………………………………………….. 
Η απάντηση του Θεού στον πραγματικό πόνο του Βαρούχ μας θυ-
μίζει το γεγονός ότι ο πόνος του Θεού ήταν σαφέστατα μεγαλύτε-
ρος από τον πόνο του Βαρούχ. Εκείνος είχε οικοδομήσει την Ιε-
ρουσαλήμ και τώρα έπρεπε να την καταστρέψει. Ο Ισραήλ ήταν ο 
αμπελώνας Του (Ησ. 5/ε’1-7) που θα τον ξερίζωνε και θα τον οδη-
γούσε στην εξορία. Ο Θεός δεν ήθελε κάτι τέτοιο για τον λαό Του, 
αλλά αναγκάστηκε εξαιτίας της επανάστασής τους. Ωστόσο, υπήρ-
χε φως στο τέλος του τούνελ για τον Βαρούχ. Ο Θεός θα διατη-
ρούσε τη ζωή του Βαρούχ, ακόμη και μέσα στην καταστροφή, την 
εξορία και την απώλεια.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά το μήνυμα του Θεού προς τον Βαρούχ. 
Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς; Τι μπορεί να μας πει ο Θεός, ανε-
ξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε; 
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Τρίτη 29 Ιουνίου 
 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε ξεκούραση, γι’ αυτό και συναντάμε αυ-
τό το θέμα σε όλη την Αγία Γραφή. Αν και ο Θεός μας δημιούργησε 
για να είμαστε δραστήριοι, η δραστηριότητά μας πρέπει να διακό-
πτεται από την ανάπαυση. Στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε διά-
φορους όρους που σχετίζονται με την ανάπαυση. Για την περιγρα-
φή της ανάπαυσης του Θεού την έβδομη ημέρα στη Γέν. 2/β’ 2,3 
χρησιμοποιείται το ρήμα shabbat που σημαίνει «η παύση κάθε ερ-
γασίας, ανάπαυση, αργία», από το οποίο βγαίνει και το κύριο ου-
σιαστικό «Σάββατο». Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται και στην Έξ. 
5/ε’5 και μεταφράζεται ως «κάνω κάποιον να ξεκουράζεται» από 
την εργασία του. Ο οργισμένος Φαραώ κατηγορεί τον Μωυσή ότι 
«κάνει τον λαό να ξεκουράζεται» από την εργασία του. Η αναφορά 
για την ανάπαυση του Θεού την έβδομη ημέρα, το Σάββατο στην 
τέταρτη εντολή, εκφράζεται με τον όρο nuakh (Έξ. 20/κ’11, Δευτ. 
5/ε’14). Το ρήμα μεταφράζεται ως «ησυχάζει» στον Ιώβ 3/γ’13, ή 
ως «ανεπαύετο», αναφερόμενο στην Κιβωτό της Διαθήκης στους 
Αρ. 10/ι’36. Στη Β’ Βασ. 2/β’15 το πνεύμα του Ηλία «επανεπαύθη» 
στον Ελισσαίε. 
Ένας ακόμη σημαντικός όρος είναι το shagat, «αναπαύσου, ανα-
κουφίσου, ηρέμησε». Τον συναντάμε στο Ναυή 11/ια’23, όπου α-
ναφέρεται πως η γη «ησύχασε» μετά τους κατακτητικούς πολέμους 
του Ιησού του Ναυή. Ο όρος αυτός συχνά συναντάται στο βιβλίο 
που προαναφέραμε και στους Κριτές, για να δείξει την «ειρήνη». 
Το ρήμα raga επίσης χρησιμοποιείται με την έννοια της ανάπαυ-
σης. Στις προειδοποιήσεις στο Δευτερονόμιο όσον αφορά την α-
νυπακοή, ο Θεός λέει στο Ισραήλ ότι δεν θα βρουν ανάπαυση στην 
εξορία (Δευτ. 28/κη’65). Το ίδιο ρήμα συναντάμε και στο Ιερ. 
50/ν’34 όπου γίνεται αναφορά στη δύναμη του Θεού να φέρει ανά-
παυση. 
Διαβάστε Δευτ. 31/λα’ 16 και Β’ Σαμ. 7/ζ’12. Τι είδους ανάπαυση 
συναντάμε εδώ; 
.……………………………………………………………………………. 
Και στα δύο εδάφια χρησιμοποιούνται παράγωγα του ρήματος 
shakab που κυριολεκτικά σημαίνει, «ξάπλωσε, κοιμήσου.» Στη 
διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ, ο Κύριος υπόσχεται στον μελλο-
ντικό βασιλιά του Ισραήλ ότι, «Αφού πληρωθώσιν αι ημέραι σου 
και κοιμηθής μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το 
σπέρμα σου» (Β’ Σαμ. 7/ζ’12). Η μεγάλη (και μη ολοκληρωμένη) 
αυτή λίστα με τα διαφορετικά Εβραϊκά ρήματα που δηλώνουν ανά-
παυση, μας βοηθά να καταλάβουμε πως η θεολογική έννοια της 
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ανάπαυσης έχει ποικίλες προεκτάσεις. Αναπαυόμαστε ατομικά και 
συλλογικά. Η ανάπαυση μάς επηρεάζει σωματικά, κοινωνικά και 
συναισθηματικά και δεν περιορίζεται μόνο στο Σάββατο. 
ΣΚΕΨΗ: Ο θάνατος είναι σίγουρα ένας εχθρός που μία μέρα θα 
αφανιστεί. Όσο κι αν θρηνούμε για τα αγαπημένα μας εκλιπόντα 
πρόσωπα, πόσο παρήγορο είναι το γεγονός ότι αναπαύονται;  
 
Τετάρτη 30 Ιουνίου 
 

Η ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ  
Το ρήμα που  χρησιμοποιείται συχνά στην Καινή Διαθήκη σχετικά 
με την ξεκούραση, είναι το αναπαύω. Χρησιμοποιείται σε μία από 
τις πιο γνωστές δηλώσεις του Ιησού σχετικά με την ανάπαυση, 
Ματθ. 11/ια’ 28, «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορ-
τισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Η παραπάνω δήλωση 
μπορεί να σχετίζεται και με την σωματική ανάπαυση (Ματθ. 26/κς’ 
45). Στον τελικό του χαιρετισμό στους Κορίνθιους, ο Παύλος εκ-
φράζει την χαρά του για την άφιξη των φίλων που ανανέωσαν το 
πνεύμα του (Α’ Κορ. 16/ις’ 18). Ένα άλλο ρήμα που χρησιμοποιεί-
ται είναι το ησυχάζω. Περιγράφει την ανάπαυση των μαθητών την 
ημέρα του Σαββάτου όσο ο Ιησούς βρισκόταν στον τάφο (Λουκ. 
23/κγ’ 56). Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει μία ήρεμη 
ζωή (Α’ Θεσ. 4/δ’ 11) όπως και για να δείξει το ότι κάποιος δεν ε-
μπλέκεται σε διαξιφισμούς και παραμένει ήσυχος (Πράξ. 11/ια’ 18). 
Στην Εβρ. 4/δ’4 για την ανάπαυση του Θεού κατά την έβδομη ημέ-
ρα της δημιουργίας, χρησιμοποιείται το ρήμα καταπαύω, με την 
έννοια «παύω κάτι εντελώς, ησυχάζω, ξεκουράζομαι», παραπέ-
μποντάς μας στην ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Το 
ενδιαφέρον είναι ότι τις περισσότερες φορές που εμφανίζεται αυτό 
το ρήμα στην Καινή Διαθήκη, βρίσκεται στο 4/δ’ κεφάλαιο της προς 
Εβραίους επιστολής.  
Διαβάστε Μάρκ. 6/ς’ 30-32. Γιατί ο Ιησούς είπε στους μαθητές του 
να αποτραβηχτούν και να ξεκουραστούν, ενώ είχαν πολλές ευκαι-
ρίες για ιεραποστολικό έργο; Δείτε αυτήν την ερώτηση στα πλαίσια 
όλου του κεφαλαίου. 
…………………………………………………………………………….. 
«Έλθετε σεις αυτοί κατ' ιδίαν… και αναπαύεσθε ολίγον» (Μάρκ. 
6/ς’ 31). Εδώ ο Ιησούς φαίνεται περισσότερο να τους προστάζει 
παρά να τους καλεί. Ο Ιησούς ενδιαφέρεται για την φυσική και συ-
ναισθηματική υγεία των μαθητών Του. Είχαν μόλις επιστρέψει από 
ένα ιεραποστολικό ταξίδι, στο οποίο ο Ιησούς τους είχε στείλει ανά 
δύο (Μάρκ. 6/ς’7). Στο Μάρκ. 6/ς’ 30 διαβάζουμε για την ενθου-
σιώδη επιστροφή τους. Η καρδιά τους θα πρέπει να ήταν γεμάτη 
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συγκίνηση. Ήθελαν να μοιραστούν με τον Ιησού τις επιτυχίες και 
τις αποτυχίες τους, παρόλα αυτά ο Ιησούς τους διακόπτει και τους 
προστάζει πρώτα να ξεκουραστούν. Ο Μάρκος προσθέτει πάνω σ’ 
αυτό, «διότι ήσαν πολλοί οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες, και ουδέ 
να φάγωσιν ηυκαίρουν» (εδ. 31). Η ενασχόληση με το έργο του 
Θεού μπορεί να αποτελέσει πρόκληση ακόμη και για τους μαθητές. 
Ο Ιησούς μας θυμίζει πως πρέπει να περιφρουρίσουμε την υγεία 
μας και τη συναισθηματική μας κατάσταση, προγραμματίζοντας 
περιόδους ανάπαυσης.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκουράσουμε τον ποιμέ-
να, τον πρεσβύτερο της τοπικής εκκλησίας, ή οποιονδήποτε άλλο 
ασχολείται με το έργο του Κυρίου; Πώς μπορείτε να εκφράσετε την 
εκτίμησή σας και να βοηθήσετε αυτά τα πρόσωπα να αναπαυτούν; 
 
Πέμπτη 1 Ιουλίου 
 

«ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» 
Διαβάστε Γέν. 4/δ’ 1-12. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον Κάιν να 
γίνει «πλανήτης και φυγάς επί της γής»; (εδ. 12) 
……………………………………………………………………………. 
Μπορεί στην περικοπή να μην αναφέρεται ακριβώς ο λόγος για τον 
οποίο ο Θεός είδε με ευμένεια τη θυσία του Άβελ και απέρριψε τη 
θυσία του Κάιν (Γεν. 4/δ’4,5), ωστόσο, γνωρίζουμε το γιατί. «Ο 
Κάιν παρουσιάσθηκε στο Θεό με μεμψιμοιρισμούς και απείθεια 
στην καρδιά του όσον αφορά την υποσχόμενη θυσία και την προ-
σφορά θυσιών. Το δώρο του δεν εξέφραζε μεταμέλεια για την α-
μαρτία. Αισθανόταν, όπως πολλοί αισθάνονται σήμερα, ότι θα φαι-
νόταν σαν αδυναμία από μέρους του να ακολουθήσει το σχέδιο 
ακριβώς που είχε υποδείξει ο Θεός, να εμπιστευθεί εντελώς τη σω-
τηρία του στην εξιλαστική θυσία του υποσχόμενου Σωτήρα. Διάλε-
ξε το δρόμο της αυτοεξάρτησης. Θα παρουσιαζόταν με τη δική του 
αξία.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 54. 
Όταν ο Θεός είπε πως ο Κάιν θα ήταν «πλανήτης και φυγάς» στη 
γη, δεν ήταν επιλογή Του, αλλά το αποτέλεσμα των αμαρτωλών 
πράξεων και της ανυπακοής του Κάιν. Μη μπορώντας να βρει α-
νάπαυση στον Θεό, ο Κάιν ανακάλυψε πως πουθενά αλλού δεν θα 
μπορούσε να βρει πραγματική ανάπαυση.  
Στο εδ. 4 αναφέρεται πως ο Κύριος είδε με «ευμένεια» την θυσία 
του Άβελ, χωρίς να εστιάσει τόσο στην ίδια την θυσία, όσο στη συ-
μπεριφορά εκείνου που την προσφέρει. Ο Θεός δεν απέρριψε την 
προσφορά του Κάιν από ιδιοτροπία. Αντιθέτως, βλέπουμε πόσο 
σοβαρά έλαβε υπόψη Του τα στοιχεία του χαρακτήρα, τα κίνητρα 
και τη διαγωγή του δότη. Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα της 
διερευνητικής κρίσης.  
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Διαβάστε Γέν. 4/δ’ 13-17 και περιγράψτε την αντίδραση του Κάιν 
στην κρίση του Θεού. 
…………………………………………………………………………….. 
Μακριά από την παρουσία του Θεού, θα έχουμε ανησυχία. Προ-
σπαθούμε να γεμίσουμε την επιθυμία μας για Θεϊκή χάρη με αντι-
κείμενα, ανθρώπινες συναναστροφές, ή διαρκείς ασχολίες. Ο Κάιν 
άρχισε να δημιουργεί μία δυναστεία χτίζοντας μια πόλη. Ένα 
σπουδαίο επίτευγμα που χρειαζόταν αποφασιστικότητα και ενέρ-
γεια. Όμως μία δυναστεία που δεν πιστεύει στον Θεό και μία απο-
στάτιδα πόλη, στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία αξία.  
ΣΚΕΨΗ: Ακόμη κι αν καταλήξουμε να υποφέρουμε για τις συνέ-
πειες της αμαρτίας μας, πώς μπορούμε να αποδεχθούμε τη συγ-
χώρηση που μας προσφέρεται στον Σταυρό; 
 
Παρασκευή 2 Ιουλίου        Δύση ηλίου: 20:51’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
«Κατά τους υπολογισμούς των ραβίνων, η πραγματική θρησκεία 
έγκειτο στο να βρίσκεται κανείς σε διαρκή δραστηριότητα. Το βαθ-
μό της ευσέβειάς τους τον απέδειχναν με ορισμένα εξωτερικά επι-
τεύγματα. Έτσι απομάκρυναν την ψυχή τους από το Θεό και εξυ-
ψώνονταν οι ίδιοι με την αυτάρκειά τους. Οι ίδιοι αυτοί κίνδυνοι 
υπάρχουν ακόμη. Καθώς ο τομέας της δράσης ευρύνεται και οι 
άνθρωποι εργάζονται με επιτυχία σε διάφορες πτυχές του έργου 
του Θεού, υπάρχει ο κίνδυνος να εμπιστεύονται σε ανθρώπινα 
σχέδια και μεθόδους. Τείνουμε τότε στο να προσευχόμαστε λιγότε-
ρο και να έχουμε λιγότερη πίστη. Όπως οι μαθητές, διατρέχουμε 
τον κίνδυνο να μην αισθανόμαστε ότι εξαρτόμαστε από το Θεό και 
να επιδιώκουμε να σωθούμε με τη δραστηριότητά μας. Πρέπει να 
ενατενίζουμε συνεχώς στον Ιησού, αναγνωρίζοντας ότι το έργο 
επιτελείται με τη δύναμή Του. Ενώ οφείλουμε να εργαζόμαστε με 
ζήλο για τη σωτηρία των απολωλότων, πρέπει να διαθέτουμε επί-
σης χρόνο για περισυλλογή, για προσευχή και για τη μελέτη του 
λόγου του Θεού. Μόνο το έργο που εκτελείται με πολλή προσευχή 
και καθαγιάζεται με τη χάρη του Χριστού θα αποδειχθεί στο τέλος 
ότι συνετέλεσε αποτελεσματικά στο καλό.» Ζ.Χ. σ. 335,336. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Η συνεχής πίεση να ελέγχουμε τα πάντα, να είμαστε διαρκώς 
διαθέσιμοι και να προσπαθούμε να ζούμε σύμφωνα με ιδανικά που 
δεν είναι ούτε ρεαλιστικά ούτε εμπνευσμένα από τον Θεό, μπορεί 
να μας εξασθενήσει – σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά. 
Πώς μπορεί η εκκλησία να γίνει ένα ευπρόσδεκτο μέρος για τους 
ανθρώπους που έχουν εξαντληθεί και αποζητούν ανάπαυση; 
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2.  Μήπως είμαστε πολύ απασχολημένοι, ακόμη και με το έργο 
του Θεού; Σκεφτείτε την ιστορία του Ιησού με τους μαθητές Του 
στο Μάρκ. 6/ς’ 30-32 και συζητήστε την με την ομάδα σας.  
3.  Το 1899 καταρρίφθηκε το ρεκόρ ταχύτητας. Κάποιος έτρεχε με 
το αυτοκίνητο 62,784 χλμ. την ώρα, και επέζησε! Σήμερα φυσικά, 
τα αυτοκίνητα τρέχουν πιο γρήγορα. Επίσης η ταχύτητα των υπο-
λογιστών είναι διαφορετική σε σχέση με τους υπολογιστές της 
προηγούμενης γενιάς. Το ταξίδι με το αεροπλάνο γίνεται ταχύτερα. 
Το θέμα είναι πως ό,τι κάνουμε γίνεται πιο σύντομα από πριν και 
παρόλα αυτά συνεχώς τρέχουμε χωρίς να ξεκουραζόμαστε. Τι μας 
δείχνει αυτό για τη φύση μας; Γιατί ο Θεός θεώρησε τόσο σημαντι-
κή την ανάπαυση ώστε την συμπεριέλαβε σε μία από τις εντολές 
Του; 
4.  Θυμηθείτε ότι το Σάββατο υπήρχε στον Κήπο της Εδέμ πριν 
την αμαρτία. Πέρα από τη θεολογική βάση αυτής της αλήθειας, 
πόσο σημαντική ήταν η ανάπαυση ακόμη και σε έναν αναμάρτητο 
κόσμο; 
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3 Ιουλίου – 9 Ιουλίου                                 Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ 
 

 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παρα-
δείγματα, και εγράφησαν προς νουθεσίαν ημών, εις τους οποίους 
τα τέλη των αιώνων έφθασαν.» Α’ Κορινθίους 10/ι’ 11.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αρ. 11/ια’1-33, 
12/ιβ’ 1-13, 13/ιγ’ 27-33, 14/ιδ’ 1-23, Α’ Κορ. 10/ι’ 1-11, Αρ. 14/ιδ’ 
39-45. 
 

Με την πάροδο του χρόνου οι άνθρωποι παρατήρησαν μία ασυνή-
θιστη συμπεριφορά στα οικόσιτα ζώα, όπως τα σκυλιά, λίγο πριν 
από μεγάλους σεισμούς. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο ότι τα ζώα 
μπορούν να αισθανθούν τα πρώτα σεισμικά κύματα – τα κύματα 
πίεσης – που προηγούνται του κυρίως σεισμού. Αυτό πιθανόν εξη-
γεί γιατί τα ζώα είναι ανήσυχα και σε σύγχυση λίγο πριν ξεκινήσει ο 
σεισμός. Για παράδειγμα οι ελέφαντες, μπορούν να αντιληφθούν 
κύματα χαμηλών συχνοτήτων και δονήσεις που οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να αντιληφθούν. Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει ο εγκέλαδος 
των 5,8 ρίχτερ στην Ουάσιγκτον, στις 23 Αυγούστου του 2011, κά-
ποια από τα ζώα στο ζωολογικό κήπο άρχισαν να συμπεριφέρο-
νται παράξενα. Ανάμεσά τους και οι λεμούριοι, οι οποίοι έβγαζαν 
κραυγές 15 λεπτά πριν αρχίσει το έδαφος να σείεται.  
Στην μελέτη αυτής της εβδομάδας, θα δούμε ορισμένα παραδείγ-
ματα ανθρώπων που φέρονταν παράξενα και ήταν ανήσυχοι, όχι 
γιατί ένιωθαν πως θα ακολουθήσει κάποια καταστροφή όπως ο 
σεισμός, αλλά εξαιτίας της αμαρτωλής τους φύσης και επειδή δεν 
έδειξαν εμπιστοσύνη σ’ αυτά που προσφέρει ο Χριστός σε όλους 
όσους έρχονται σ’ Αυτόν με πίστη και υπακοή. 
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Κυριακή 4 Ιουλίου 
 

ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ 
Οι Ισραηλίτες θα πρέπει να ένιωθαν ανήσυχοι και δυστυχισμένοι 
κατά την αναχώρησή τους από το Σινά προς τη γη Χαναάν. Είχε 
περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από τότε που άφησαν την Αίγυ-
πτο (Αρ. 1/α’1). Ήταν έτοιμοι να μπουν στη Γη της Επαγγελίας. 
Είχε γίνει η καταγραφή και η οργάνωση του λαού. Πολλές φορές 
ήταν μάρτυρες αξιοθαύμαστων σημείων της Θεϊκής παρουσίας και 
της εύνοιας του Θεού. Και παρόλα αυτά, μετά την αναχώρησή τους 
από το Σινά, ξεκίνησαν τα παράπονα.  
Διαβάστε Αρ. 11/ια’ 1-15. Για πιο πράγμα παραπονιούνται οι Ισ-
ραηλίτες; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι Ισραηλίτες νοσταλγούσαν το κρέας, τα αγγούρια, τα πεπόνια, τα 
πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου. «Τις θέλει δώ-
σει εις ημάς κρέας να φάγωμεν; ενθυμούμεθα τα οψάρια, τα οποία 
ετρώγομεν εν Αιγύπτω δωρεάν, τα αγγούρια και τα πεπόνια και τα 
πράσα και τα κρόμμυα και τα σκόρδα, τώρα δε η ψυχή ημών είναι 
κατάξηρος· δεν είναι εις τους οφθαλμούς ημών ουδέν άλλο παρά 
τούτο το μάννα» (Αρ. 11/ια’4-6). Θα πρέπει να είχαν επιλεκτική 
μνήμη μιας και θυμόντουσαν το φαγητό αλλά είχαν ξεχάσει τη δου-
λειά και τις τρομερές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν εκεί (συγκρίνετε 
με Έξ. 1/α’). Ο Θεός τούς έτρεφε με μάννα εδώ και ένα χρόνο, αλ-
λά εκείνοι είχαν κουραστεί και ήθελαν κάτι άλλο. Ακόμη και ο Μωυ-
σής επηρεάστηκε. Το να οδηγείς μία αναστατωμένη ομάδα αν-
θρώπων δεν είναι εύκολο. Ο Μωυσής όμως, ήξερε πού να στρα-
φεί. «Διά τι εταλαιπώρησας τον δούλον σου; και διά τι δεν εύρηκα 
χάριν ενώπιόν Σου, ώστε έβαλες επ' εμέ το φορτίον όλον του λαού 
τούτου;» (Αρ. 11/ια’11). 
Πώς απαντάει ο Θεός στα παράπονά τους; Διαβάστε Αρ. 11/ια’16-33. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Θεός δεν κωφεύει στις ανάγκες μας όταν νιώθουμε ανησυχία. 
Στην περίπτωση του Ισραήλ, τους έδωσε ορτύκια για να ικανοποι-
ήσει την όρεξή τους για κρέας. Στην πραγματικότητα όμως, η ανά-
γκη των Ισραηλιτών δεν ήταν το κρέας. Όταν είμαστε δυσαρεστη-
μένοι, ανήσυχοι και θυμωμένοι, αυτό που μας εξοργίζει δεν είναι 
συνήθως αιτία σύγκρουσης, αλλά πυροδότης. Μαλώνουμε γιατί 
υπάρχει κάτι βαθύτερο που επηρεάζει τις σχέσεις. Ο λαός Ισραήλ 
επαναστάτησε ενάντια στην καθοδήγηση του Θεού, κάτι το οποίο 
πρέπει όλοι να προσέχουμε, γιατί ανεξαρτήτου της κατάστασης 
μας, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε να πέσουμε σ’ αυτό 
το λάθος.  
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί έχουμε την τάση να θυμόμαστε το παρελθόν καλύ-
τερο απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα; 
 
Δευτέρα 5 Ιουλίου 
 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ 
Διαβάστε Αρ. 12/ιβ’ 1-3. Για πιο θέμα είναι δυσαρεστημένοι η Μα-
ριάμ και ο Ααρών; 
…………………………………………………………………………….. 
Εκ πρώτης όψεως, η Μαριάμ και ο Ααρών ήταν δυσαρεστημένοι 
με τη σύζυγο του Μωυσή. Η Σεπφώρα ήταν μία ξένη από τη γη 
Μαδιάμ (δείτε Έξ. 3/γ’1). Ακόμη και ανάμεσα στους επίλεκτους του 
Ισραήλ, φαίνεται η έκπτωτη φύση μας και όχι με ευχάριστο τρόπο. 
Το κείμενο ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα πως αυτό ήταν το πρόσχη-
μα. Ο κύριος λόγος για τον οποίο παραπονέθηκαν ήταν το προφη-
τικό χάρισμα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Θεός είπε στον Μωυ-
σή να εκλέξει 70 πρεσβύτερους στο Ισράηλ που θα ανακούφιζαν 
τον Μωυσή από το φορτίο της ηγεσίας (Αρ. 11/ια’ 16,17,24,25). Ο 
Ααρών και η Μαριάμ είχαν σημαντικό ρόλο στην ηγεσία (Έξ. 4/δ’ 
13-15, Μιχ. 6/ς’ 4), τώρα όμως ένιωθαν απειλή από τις νέες εξελί-
ξεις και είπαν, «Μήπως προς τον Μωϋσήν μόνον ελάλησεν ο Κύ-
ριος; Δεν ελάλησε και προς εμάς;» (Αρ. 12/ιβ’ 2). 
Πώς αποκρίνεται ο Θεός στο παράπονό τους; Διαβάστε Αρ. 
12/ιβ’4-13. Γιατί πιστεύετε ο Θεός ενήργησε τόσο έντονα; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Το 
προφητικό χάρισμα δεν είναι ένα όπλο που χρησιμοποιείται για την 
απόκτηση εξουσίας. Ο Μωυσής ήταν το πιο κατάλληλο πρόσωπο 
για τη θέση του ηγέτη, γιατί είχε μάθει να είναι  πλήρως εξαρτημέ-
νος από τον Κύριο. Το γεγονός ότι η Μαριάμ αναφέρεται πρώτη σε 
σχέση με τον Ααρών στο εδ. 1, υπαινίσσεται ότι αυτή ήταν που 
υποκίνησε την επίθεση ενάντια στον Μωυσή. Σε εκείνη τη συγκε-
κριμένη περίοδο ο Ααρών είναι ήδη ο αρχιερέας του λαού. Εάν είχε 
προσβληθεί με λέπρα δεν θα μπορούσε να μπει στο Αγιαστήριο 
και να υπηρετήσει τον λαό. Η απάντηση του Θεού στη Μαριάμ με 
την προσωρινή λέπρα, δείχνει τη δυσαρέσκειά Του και στους δύο, 
και συντελεί στην αλλαγή συμπεριφοράς, κάτι που αυτή η οικογέ-
νεια χρειαζόταν. Η παράκληση του Ααρών για εκείνη επιβεβαιώνει 
και τη δική του ανάμιξη (Αρ. 12/ιβ’11) και τώρα σε αντίθεση με την 
επικριτική συμπεριφορά και την αναστάτωση, βλέπουμε τον Αα-
ρών να ικετεύει για τη Μαριάμ. Επιπλέον, βλέπουμε τον Μωυσή να 
μεσιτεύει για εκείνη (εδ. 11-13). Αυτή τη συμπεριφορά θέλει ο Θεός 
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να βλέπει στα παιδιά Του. Ακούει τις εκκλήσεις τους και θεραπεύει 
τη Μαριάμ.  
ΣΚΕΨΗ: Παρότι είναι εύκολο να κριτικάρουμε την ηγεσία, σκεφτεί-
τε: Πόσο καλύτερη θα ήταν η εκκλησία και η δική μας πνευματική 
κατάσταση, εάν μεσολαβούσαμε για τους ηγέτες μας, ακόμη και 
όταν διαφωνούμε; 
 
Τρίτη 6 Ιουλίου 
 

Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Η ιστορία ξεκινάει θετικά. Οι Ισραηλίτες φθάνουν επιτέλους στα 
σύνορα της Χαναάν και 12 κατάσκοποι έχουν σταλεί να εξερευνή-
σουν τη γη. Η αναφορά τους είναι εκπληκτική! 
Διαβάστε την αναφορά των κατασκόπων στους Αρ. 13/ιγ’ 27-33. 
Πώς η αναφορά των κατασκόπων γκρέμισε τις προσδοκίες των 
Ισραηλιτών; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Παρά την επέμβαση του Χάλεβ, οι φωνές των σκεπτικιστών και 
αυτών που αμφέβαλλαν, υπερίσχυσαν. Ο Ισραήλ δεν προχωρά να 
κατακτήσει αυτό που ο Θεός τούς υποσχέθηκε. Γεμάτοι ανησυχία, 
επιλέγουν να θρηνήσουν και να παραπονεθούν, αντί να ζητωκραυ-
γάσουν και να χαρούν για τη νίκη. Όταν είμαστε ανήσυχοι στην 
καρδιά, δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε με πίστη. Η ανησυχία 
δεν επηρεάζει μόνο τα συναισθήματά μας. Οι επιστήμονες λένε 
πως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της ελλιπούς ανάπαυσης (συ-
μπεριλαμβανομένης και της αϋπνίας) και των κακών επιλογών που 
οδηγούν στην παχυσαρκία, στους εθισμούς, και καταλήγουν σε 
περισσότερη ανησυχία και δυστυχία.  
Διαβάστε Αρ. 14/ιδ’ 1-10. Τι συνέβη στη συνέχεια; 
…………………………………………………………………………….. 
Τα πράγματα εξελίχθηκαν από το κακό στο χειρότερο. Η αγωνιώ-
δης ικεσία του Χάλεβ, «μόνον μη αποστατείτε κατά του Κυρίου» 
(Αρ. 14/ιδ’9), δεν εισακούεται, και όλη η συναγωγή ετοιμάζεται να 
λιθοβολήσει τους αρχηγούς τους. Η ανησυχία οδηγεί στην επανά-
σταση, και η επανάσταση καταλήγει στον θάνατο.  
«Φωνασκώντας οι άπιστοι κατάσκοποι κατέκριναν δημόσια το Χά-
λεβ και τον Ιησού του Ναυή και φώναζαν να τους λιθοβολήσουν. Ο 
έξαλλος όχλος άρπαξε τα φονικά αντικείμενα για να εξοντώσουν με 
αυτά τους πιστούς εκείνους άνδρες. Έτρεχαν προχωρώντας με 
κραυγές παραφροσύνης, όταν ξαφνικά οι πέτρες έπεσαν από τα 
χέρια τους, μια νεκρική σιγή τους κυρίεψε και έτρεμαν από το φό-
βο. Ο Θεός είχε επέμβει για να ματαιώσει τα δολοφονικά τους σχέ-
δια. Η δόξα της παρουσίας Του, σαν ένα φλογερό φως, έλαμψε 
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στο αγιαστήριο. Όλος ο λαός παρατήρησε το σημείο του Κυρίου. 
Κάποιος άλλος, ισχυρότερος από αυτούς, είχε φανερωθεί και κα-
νένας δεν τολμούσε να συνεχίζει προβάλλοντας αντίσταση. Οι κα-
τάσκοποι που έφεραν την κακή αναφορά, ζάρωσαν τρομοκρατημέ-
νοι και με κομμένη την αναπνοή αναζητούσαν τις σκηνές τους.» Ε. 

Χουάιτ, Π.Π. σ. 373. 

Εκείνη τη στιγμή η δόξα του Κυρίου φανερώθηκε δημόσια. Καθώς 
διαβάζουμε την ιστορία στους Αρ. 14/ιδ’ όλο το σκηνικό μοιάζει να 
έχει παγώσει, και μεταφερόμαστε στην προσωπική συζήτηση του 
Θεού με τον Μωυσή. Ο Θεός αναγνωρίζει πως ακόμη και οι πέτρες 
που προορίζονταν για τον Μωυσή, τον Χάλεβ και τον Ιησού του 
Ναυή, στην πραγματικότητα ήταν μία επανάσταση εναντίον Του.  
 

Τετάρτη 7 Ιουλίου 
 

ΕΝΑΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
Τι δυνατότητα προσφέρει ο Θεός στον Μωυσή μπροστά σ’ αυτήν 
την ανταρσία; Διαβάστε Αρ. 14/ιδ’ 11,12. 
…………………………………………………………………….…….... 
Ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει το Ισραήλ και να κάνει ένα νέο 
έθνος μέσω του Μωυσή, κάνοντάς τον πνευματικό τους πατέρα.  
Πώς αποκρίνεται ο Μωυσής μπροστά σ’ αυτήν την παράλογη α-
νταρσία που δεν ήταν απλώς εναντίον του, αλλά εναντίον του Θε-
ού; (Αρ. 14/ιδ’ 13-19) 
…………………………………………………………………………….. 
Σε αυτό το σημείο βλέπουμε έναν πραγματικό άνθρωπο του Θεού. 
Η απάντηση του Μωυσή μας παραπέμπει στον Μεσολαβητή, ο 
Οποίος μετά από 1400 χρόνια θα προσευχόταν για τους μαθητές 
Του και τις δυσκολίες τους (Ιωάν. 17/ιζ’). Στη στάση αυτή του Μω-
υσή πολλοί θεολόγοι και μελετητές βλέπουν ένα παράδειγμα του τι 
κάνει ο Χριστός για μας. Η ενοχή του και η ενοχή μας είναι αδιαμ-
φισβήτητη. Παρόλα αυτά, ο Μωυσής παρακαλεί λέγοντας, «κατά το 
μέγα έλεός σου» (Αρ. 14/ιδ’19) συγχώρησέ τους. Και όπως ο Κύ-
ριος ενήργησε μετά την διαμεσολάβηση του Μωυσή, έτσι ενεργεί 
και στη δική μας περίπτωση λόγω του Ιησού, του θανάτου, της α-
νάστασης και της μεσιτείας Του για μας. Ο Μωυσής ικετεύει, «Συγ-
χώρησον, δέομαι, την ανομίαν του λαού τούτου κατά το μέγα έλεός 
σου και καθώς συνεχώρησας τον λαόν τούτον από της Αιγύπτου 
μέχρι του νυν» (Αρ. 14/ιδ’ 19). Η Χάρη χτυπάει την επανάσταση και 
την αναστάτωση στον πυρήνα τους. Η συγχώρηση προσφέρει τη 
δυνατότητα για νέα αρχή. Παρόλα αυτά, υπάρχει κόστος. Η Χάρη 
δεν είναι φθηνή. Αν και έχει συγχωρεθεί, ο λαός πρέπει να γευτεί 
τις συνέπειες της επανάστασής τους και έτσι η γενιά τους δεν θα 
μπει στη Γη της Επαγγελίας (εδ. 20-23). Ναι, ο Θεός θα τους δια-
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τηρούσε για ακόμη 38 χρόνια στην έρημο. Θα τους παρείχε τροφή, 
θα επικοινωνούσε μαζί τους μέσα από το Αγιαστήριο, θα ήταν μαζί 
τους στην έρημο. Εκείνοι όμως θα πέθαιναν, και εντέλει, η νέα γε-
νιά θα αναπαυόταν στη Γη της Επαγγελίας. Ακούγεται σαν κρίση, 
αλλά στην πραγματικότητα είναι Χάρη. Πώς θα μπορούσε αυτή η 
γενιά να κατακτήσει τους ισχυρούς λαούς της Χαναάν εάν δεν Τον 
εμπιστευόταν; Πώς θα ήταν το φως στα έθνη όταν οι ίδιοι σκόντα-
φταν στο σκοτάδι; 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι τα μεγάλα μαθήματα που παίρνουμε από τις 
συνέπειες της συγχωρημένης αμαρτίας; 
 
Πέμπτη 8 Ιουλίου 
 

ΠΙΣΤΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ 
Τι ομοιότητες βλέπουμε μεταξύ των περιπλανήσεων των Ισραηλι-
τών στην έρημο και της ζωής των παιδιών του Θεού λίγο πριν τη 
Δευτέρα Παρουσία του Ιησού; (Δείτε Α’ Κορ. 10/ι’1-11.) 
…………………………………………………………………………..... 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας ο λαός του Θεού περιπλανάται 
στην έρημο καθώς αναζητά τη Γη της Επαγγελίας. Η έρημος αυτή 
έχει πολλά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, μοιάζει με τον καταιγισμό 
των πολυμέσων, τα συνεχή ηχητικά σήματα των εισερχόμενων 
μηνυμάτων και τον βαθύ βρυχηθμό της ατελείωτης ψυχαγωγίας. 
Προσπαθεί να μας πουλήσει την πορνογραφία ως αγάπη και πα-
ρουσιάζει τον υλισμό ως απάντηση στα προβλήματά μας. Αν ήμα-
σταν λίγο πιο γυμνασμένοι, λίγο πιο νέοι, λίγο πιο εύποροι, και πιο 
θελκτικοί - αυτό θα έδινε λύση σε όλα τα προβλήματά μας. 
Όπως οι Ισραηλίτες, έτσι κι εμείς, ανήσυχοι αναζητούμε την ειρήνη, 
και συχνά την ψάχνουμε στα λάθος μέρη.  
Διαβάστε Αρ. 14/ιδ’ 39-45. Πώς αντέδρασαν οι Ισραηλίτες με την 
κρίση του Θεού; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Η αντίδραση των Ισραηλιτών στη Θεϊκή κρίση είναι συνηθισμένη. 
«Ημαρτήσαμεν», είπαν, «θέλομεν αναβή εις τον τόπον τον οποίον 
μας υπεσχέθη ο Κύριος» (εδ. 40). Η αφοσίωση με μισή καρδιά 
μοιάζει με τη χορήγηση εμβολίου τη λάθος στιγμή – απλώς δεν 
ενεργεί. Σήμερα, οι γιατροί συνιστούν το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β 
να γίνεται στα παιδιά τις πρώτες 24 ώρες μετά τη γέννησή τους. 
Είναι μία καλή αρχή. Ωστόσο, εάν δεν ακολουθήσουν μετά οι ανά-
λογες δόσεις, την κατάλληλη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει κάποια 
προστασία ενάντια στη νόσο.  
Το πισωγύρισμα που έκανε ο λαός Ισραήλ επαναστατώντας, ανα-
φέρεται στα τελευταία τέσσερα εδάφια του κεφαλαίου 14/ιδ’. Ο λα-
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ός αρνείται να δεχτεί τις νέες κατευθύνσεις του Θεού και ετοιμάζε-
ται να επιτεθεί χωρίς την Κιβωτό της Διαθήκης και την ηγεσία του 
Μωυσή, καταλήγοντας στο θάνατο και στην απογοήτευση των Ισ-
ραηλιτών. Η αλαζονεία στοιχίζει και οδηγεί στην απώλεια. Πολλές 
φορές η αλαζονεία ενισχύεται από τον φόβο. Επειδή φοβόμαστε 
κάτι, παίρνουμε αποφάσεις που αργότερα τις μετανιώνουμε.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε μία περίοδο όπου ενεργήσατε με πίστη και μία 
περίοδο όπου φερθήκατε αλαζονικά. Ποια είναι η σημαντικότερη 
διαφορά; 
 
Παρασκευή 9 Ιουλίου           Δύση ηλίου: 20:49’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Τώρα φαίνονταν ειλικρινά μετανοημένοι για την αμαρτωλή διαγω-
γή τους. Λυπόνταν όμως μάλλον για το αποτέλεσμα της στρεβλής 
πορείας τους παρά γιατί συναισθάνονταν την αχαριστία και την 
ανυπακοή τους. Όταν είδαν ότι ο Κύριος μετέβαλε την απόφασή 
Του, η ισχυρογνωμοσύνη τους ξαναζωντάνεψε και δήλωσαν ότι δε 
θα επέστρεφαν στην έρημο. Δίνοντας την εντολή να αποσυρθούν 
από τη γη των εχθρών τους ο Κύριος δοκίμασε την επιφανειακή 
υποταγή τους που φαινόταν ότι δεν ήταν γνήσια.  
Ήξεραν ότι είχαν διαπράξει μεγάλο αμάρτημα επιτρέποντας να 
τους κυριέψουν τα βίαια αισθήματα και προσπαθώντας να θανα-
τώσουν τους κατασκόπους εκείνους οι οποίοι τους παρότρυναν να 
υπακούσουν στο Θεό. Τρομοκρατήθηκαν όμως όταν διαπίστωσαν 
ότι είχαν κάνει ένα φοβερό λάθος, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν 
ολέθριες γι’ αυτούς. Οι καρδιές τους ήταν αμετάβλητες και το μόνο 
που τους χρειαζόταν ήταν μια δικαιολογία που να προκαλέσει πα-
ρόμοιο ξέσπασμα. Η δικαιολογία αυτή παρουσιάσθηκε όταν ο Μω-
υσής, εξουσιοδοτημένος από το Θεό, τους πρόσταξε να γυρίσουν 
πίσω στην έρημο.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 374,375. 
«Η πίστη όμως δεν έχει καμία σχέση με την αλαζονεία. Μόνο εκεί-
νος που έχει πραγματική πίστη είναι προφυλαγμένος από την αλα-
ζονεία. Γιατί η αλαζονεία είναι η σατανική παραποίηση της πίστης. 
Η πίστη διεκδικεί της υποσχέσεις του Θεού και παράγει καρπούς 
υπακοής. Και η αλαζονεία απαιτεί τις υποσχέσεις αλλά τις χρησι-
μοποιεί όπως έκανε ο Σατανάς για να δικαιολογήσει την παράβα-
ση. Η πίστη θα είχε οδηγήσει τους προπάτορές μας να έχουν ε-
μπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και να υπακούσουν στις εντολές 
Του. Ενώ η αλαζονεία τους οδήγησε να παραβούν το νόμο Του, 
πιστεύοντας ότι η μεγάλη αγάπη Του θα τους έσωζε από τις συνέ-
πειες της αμαρτίας τους. Δεν είναι πίστη εκείνη που απαιτεί τη χά-
ρη του Θεού χωρίς να συμμορφώνεται με τους όρους βάση των 
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οποίων χορηγείται το έλεος. Η γνήσια πίστη βασίζεται στις υπο-
σχέσεις και στην πρόνοια των Γραφών.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 99. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Συζητήστε τις διαφορές μεταξύ πίστης και αλαζονείας. Γιατί η 

κατάκτηση της Χαναάν αρχικά έμοιαζε να είναι πράξη πίστης, 
αλλά στη συνέχεια, όταν οι Ισραηλίτες επιτέθηκαν, ήταν αλαζονι-
κή πράξη; Πώς το κίνητρο και οι συνθήκες παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαφορά μεταξύ πίστης και αλαζονείας; 

2.  Παρότι η αμαρτία μπορεί να συγχωρεθεί, συχνά πρέπει να ζού-
με με τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Πώς μπορείτε να βοηθή-
σετε εκείνους που ενώ γνωρίζουν ότι έχουν συγχωρεθεί εξακο-
λουθούν να αγωνίζονται με τις αρνητικές συνέπειες της αμαρτίας 
στη ζωή τους και ίσως και στη ζωή των αγαπημένων τους; 
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10 Ιουλίου – 16 Ιουλίου                               Σάββατο απόγευμα 
 

3. ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονεικία, εκεί 
ακαταστασία και παν αχρείον πράγμα.» Ιακώβου 3/γ’ 16  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 10/ι’34-
39, Λουκ. 12/ιβ’ 13-21, Φιλιπ. 2/β’ 5-8, Λουκ. 22/κβ’ 14-30, Ματθ. 
23/κγ’ 1-13. 
 

Οι λεύκες είναι όμορφα δέντρα που φθάνουν από 15 μέχρι 30 μέ-
τρα ύψος. Ευδοκιμούν σε ψυχρά κλίματα. Το ξύλο τους χρησιμο-
ποιείται στην επιπλοποιία καθώς και στην παραγωγή σπίρτων και 
χαρτιού. Τα ελάφια και άλλα ζώα πολλές φορές τρέφονται με μι-
κρές λεύκες κατά τη βαρυχειμωνιά μιας και ο φλοιός τους περιέχει 
πολλά θρεπτικά συστατικά. Οι λεύκες χρειάζονται ήλιο και ανα-
πτύσσονται ακόμη και το χειμώνα, αποτελώντας έτσι πηγή τροφής 
για διάφορα ζώα. Ωστόσο, είναι γνωστές στο φυτικό βασίλειο για 
τις ρίζες τους, οι οποίες εξαπλώνονται στο υπέδαφος και καλύ-
πτουν μεγάλες περιοχές. Το κάθε δέντρο μπορεί να ζήσει μέχρι και 
150 χρόνια, οι ρίζες όμως μπορούν να διατηρηθούν ζωντανές για 
χιλιάδες χρόνια.  
Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας θα ανακαλύψουμε κάποιες από 
τις ρίζες της ανησυχίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν 
να μας εμποδίζουν να βρούμε την αληθινή ανάπαυση στον Ιησού. 
Κάποια από αυτά είναι προφανή και δεν χρειάζεται να ασχοληθού-
με πολύ, κάποια άλλα όμως δεν είναι και τόσο. Όπως οι τεράστιες 
ρίζες της λεύκας στο υπέδαφος δεν φαίνονται, πολλές φορές μπο-
ρεί κι εμείς να μην αντιλαμβανόμαστε τις συμπεριφορές και τις 
πράξεις μας, οι οποίες μας χωρίζουν από τον Σωτήρα. 
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Κυριακή 11 Ιουλίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 
Λίγοι είναι εκείνοι που βρίσκουν ευχαρίστηση στις συγκρούσεις. Οι 
περισσότεροι αποζητούμε την αρμονία και την ειρήνη. Επιπλέον, 
κάνουμε σεμινάρια για το πώς να είμαστε ειρηνοποιοί και να επι-
λύουμε διαμάχες και διαφωνίες στις εκκλησίες και στα ιδρύματά 
μας. 
Διαβάστε Ματθ. 10/ι’34-39. Τι εννοεί ο Ιησούς όταν λέει πως δεν 
ήρθε για να φέρει ειρήνη αλλά για να βάλει μάχαιρα; Πώς το κατα-
νοείτε δεδομένου ότι ο Ιησούς είναι ο «Άρχων ειρήνης»; (Ησ. 9/θ’6) 
……………………………………………………………………………. 
Η δήλωση του Ιησού στο Ματθ. 10/ι’34-39 είναι αντιφατική. Ο Σω-
τήρας που ήρθε σαν ανυπεράσπιστο μωρό, και όχι σαν ισχυρός 
βασιλιάς περιτριγυρισμένος από επίλεκτους σωματοφύλακες, ο 
Οποίος κήρυξε για την αγάπη σε φίλους και εχθρούς, τώρα λέει 
στους ακόλουθούς Του ότι θα φέρει διαίρεση και συγκρούσεις. Οι 
μαθητές και το κοινό Του, αναρωτήθηκαν όπως κι εμείς: «Πώς 
μπορεί να γίνει αυτό;» 
Το θέμα στο Ματθ. 10/ι’35-39 πραγματεύεται την υπακοή και την 
πίστη. Αναφερόμενος στο Μιχ. 7/ζ’6 ο Ιησούς καλεί το ακροατήριό 
Του να αποφασίσει για την αιωνιότητα. Το παιδί πρέπει να αγαπά 
και να τιμά τους γονείς του. Αυτό έλεγε ο νόμος που ο Μωυσής 
έφερε από το όρος. Αποτελεί μέρος των απαιτήσεων του Θεού. 
Παρόλα αυτά εάν αυτή η αγάπη εμποδίζει την αφοσίωση στον Ιη-
σού, τότε είναι αναγκαίο να ληφθεί μία δύσκολη απόφαση. Οι γο-
νείς οφείλουν να αγαπούν και να ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. 
Ωστόσο, εάν αυτή η αγάπη εμποδίζει την αφοσίωσή τους στον Ιη-
σού, τότε είναι απαραίτητη μία δύσκολη απόφαση. Σ’ αυτήν την 
περικοπή ο Ιησούς μας θυμίζει τις προτεραιότητές μας. Ο Ιησούς 
εκφράζει αυτήν την επιλογή μέσα από τρεις προτάσεις, χρησιμο-
ποιώντας κάθε φορά τον όρο «άξιος». Το να είναι κανείς άξιος δεν 
έχει να κάνει με τα υψηλή ηθική ή τη νίκη κατά της αμαρτίας. Η αξία 
κάποιου καθορίζεται από τη σχέση του με τον Ιησού. Γινόμαστε 
άξιοι όταν Τον επιλέγουμε πάνω από όλα – ακόμη και από τους 
γονείς ή τα παιδιά μας. Επιλέγουμε τη θλίψη του σταυρού και ακο-
λουθούμε τον Ιησού.  
«Δεν έχω άλλη επιθυμία από το να δω τους νέους μας να διακατέ-
χονται από το πνεύμα της αγνής θρησκείας που θα τους οδηγήσει 
να πάρουν τον σταυρό και να ακολουθήσουν τον Ιησού. Προχω-
ρήστε εμπρός νέοι μαθητές του Χριστού, καθοδηγούμενοι από τις 
αρχές, ντυμένοι με το ιμάτιο της αγνότητας και της δικαιοσύνης. Ο 
Σωτήρας θα σας οδηγήσει εκεί που θα είστε πιο χρήσιμοι σύμφω-
να με τα χαρίσματά σας.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, vol. 5, σ. 87. 
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ΣΚΕΨΗ: Ορισμένες φορές είμαστε υποχρεωμένοι να σηκώσουμε 
έναν σταυρό που δεν επιλέξαμε, και άλλες τον σηκώνουμε οικειο-
θελώς. Ποιο είναι το κλειδί για να μπορέσουμε με πίστη να σηκώ-
σουμε τον σταυρό; 
 
Δευτέρα 12 Ιουλίου 
 

ΦΙΛΑΥΤΙΑ 
Όπως στην περίπτωση της λεύκας και των ριζών της, η φιλαυτία 
αποτελεί μέρος ενός μεγάλου υπόγειου συστήματος, της «αμαρτί-
ας», που μας εμποδίζει να βρούμε την πραγματική ανάπαυση στον 
Ιησού. Από όλους τους τρόπους έκφρασης της αμαρτίας στη ζωή 
μας, η φιλαυτία δείχνει να είναι η πιο εύκολη να εκδηλωθεί, έτσι δεν 
είναι; Για τους περισσότερους από μας η φιλαυτία είναι κάτι τόσο 
φυσικό όπως είναι η αναπνοή.  
Διαβάστε Λουκ. 12/ιβ’ 13-21. Περιγράψτε το πρόβλημα που τονίζε-
ται στην παραβολή του Ιησού. Είναι ο προγραμματισμός για το 
μέλλον μια έκφραση εγωισμού και απαξίωσης για τη βασιλεία του 
Θεού; Εάν όχι, τότε για ποιο θέμα μας προειδοποιεί ο Ιησούς; 
……………………………………………………………………………. 
Η παραβολή αυτή βρίσκεται μόνο στο ευαγγέλιο του Λουκά και 
ειπώθηκε με αφορμή την ερώτηση ενός ακροατή. Κάποιος ρώτησε 
τον Ιησού για τα κληρονομικά ζητήματα που είχε με τους αδερφούς 
του. Ο Ιησούς αρνήθηκε τον ρόλο του κριτή και έστρεψε την προ-
σοχή στο πρόβλημα που υπέβοσκε, τη φιλαυτία. Εμβαθύνει για να 
δείξει τη ρίζα του προβλήματος, πίσω από τις ενέργειές μας.  
Σκεφτείτε εκδηλώσεις φιλαυτίας στη ζωή σας. Πώς η φιλαυτία επη-
ρεάζει τη σχέση σας με τον Θεό, με την οικογένειά σας, την πνευ-
ματική σας οικογένεια, τους γείτονες και τους συναδέλφους σας 
στη δουλειά; Ποια είναι η λύση στη Φιλιπ. 2/β’ 5-8; 
…………………………………………………………………………….. 
Εστιάζοντας αποκλειστικά στις δικές του ανάγκες και φιλοδοξίες, ο 
ανώνυμος πλούσιος στην παραβολή του Ιησού δεν υπολόγισε την 
αόρατη ουράνια πραγματικότητα. Οι θεμελιώδεις αρχές της βασι-
λείας του Θεού δεν έχουν να κάνουν με το μέγεθος του πλούτου. Ο 
Παύλος μας δίνει μία ιδέα του τι ήταν αυτό που παρακίνησε τον 
Ιησού να γίνει ο Αντικαταστάτης μας. Στη Φιλιπ. 2/β’ 5-8 βλέπουμε 
το σχέδιο της ανιδιοτέλειας, της ταπεινοφροσύνης, και της αγάπης. 
Αν οι επιλογές και οι προτεραιότητές μας δεν παρακινούνται από 
αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο, τότε θα επενδύουμε πε-
ρισσότερο για τον εαυτό μας εδώ στη γη, και θα αποταμιεύουμε 
λιγότερο θησαυρούς στον ουρανό (Ματθ. 6/ς’20). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο εύκολο να παρασυρθούμε από την επιθυ-
μία για πλούτη και την απόκτηση υλικών αγαθών; Παρότι όλοι 
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χρειαζόμαστε χρήματα για να επιβιώσουμε, γιατί όσα και αν έχου-
με, θέλουμε περισσότερα; 
 
Τρίτη 13 Ιουλίου 
 

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ 
Η τελευταία εβδομάδα του Ιησού στη γη, πριν τη σταύρωση, απο-
τελεί πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης των μελετητών. Επίσης, 
μας δείχνει πώς η ανησυχία και η φιλοδοξία οδηγούν τους ανθρώ-
πους να πράττουν και να μιλούν απερίσκεπτα. 
Διαβάστε Λουκ. 22/κβ’14-30 και σκεφτείτε τα συναισθήματα του 
Ιησού καθώς ακούει τους μαθητές Του να διαφωνούν κατά τη διάρ-
κεια του δείπνου, για το ποιος είναι σπουδαιότερος (Λουκ. 
22/κβ’24). Γιατί οι μαθητές παρέκκλιναν από αυτή τη σημαντική 
στιγμή και επικεντρώθηκαν σε ανθρώπινα μεγαλεία; 
…………………………………………………………………………….. 
Σπανίως συζητάμε με άλλους για το ποιος είναι μεγαλύτερος στην 
εκκλησία, στην οικογένεια ή στον εργασιακό μας χώρο. Μπορεί να 
το σκεφτόμαστε συχνά, αλλά ποιος θα μιλούσε ανοιχτά γι’ αυτό; 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε αυτό το ερώτημα μεταξύ των 
μαθητών. Στο Ματθ. 18/ιη’ 1 βλέπουμε τους μαθητές να ρωτούν 
τον Ιησού με έντεχνο τρόπο λέγοντας, «Τις άρα είναι μεγαλήτερος 
εν τη βασιλεία των ουρανών;» Η απάντηση του Ιησού εμπεριέχει 
ένα μάθημα ζωής. Κάλεσε κοντά Του ένα παιδί και το έβαλε στο 
κέντρο. Όλοι κοίταζαν με μεγάλη προσοχή. Χρειάζονταν μια εξή-
γηση, και έτσι στο Ματθ. 18/ιη’3 ο Κύριος τους λέει, «Αληθώς σας 
λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε 
εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών». 
Η μεταστροφή είναι απαραίτητη για να βρούμε την πραγματική α-
νάπαυση στον Ιησού. Αναγνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε εξωτερι-
κή βοήθεια. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε πως δεν μπορούμε να βα-
σιζόμαστε στον εαυτό μας, αλλά στον Ιησού. Βιώνουμε μία αλλαγή 
των αξιών και φιλοδοξιών μας. Ο Ιησούς λέει στους μαθητές Του: 
«Εμπιστευτείτε με, βασιστείτε πάνω Μου όπως αυτό το παιδί. Το 
αληθινό μεγαλείο είναι να παραιτείσαι από τις αξιώσεις σου και να 
ενστερνίζεσαι τις αξίες της βασιλείας.»  
Δυστυχώς, όπως φαίνεται οι μαθητές δεν είχαν καταλάβει αυτό το 
μάθημα μέχρι και το τελευταίο δείπνο με τον Ιησού. Οι φιλονικίες 
και οι διαμάχες τους, κατέστρεψαν μια στιγμή τέλειας κοινωνίας 
που δεν θα επαναλαμβανόταν ποτέ. Όλα αυτά, συνέβησαν μετά 
από χρόνια δίπλα τον Ιησού, που διακονούσαν μαζί Του και άκου-
γαν μαθαίνοντας κοντά Του. Τι θλιβερό παράδειγμα για την διαφ-
θορά της καρδιάς! Από την άλλη, εάν το κοιτάξουμε από τη θετική 
πλευρά, βλέπουμε την χάρη του Κυρίου, όπου παρά την αξιολύπη-
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τη συζήτηση που είχαν οι ακόλουθοί Του, Εκείνος δεν τους εγκατέ-
λειψε.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί όταν εστιάζουμε στον Σταυρό του Ιησού, έχουμε ένα 
ισχυρό γιατρικό ενάντια στην επιθυμία για αυτοεξύψωση, από την 
οποία όλοι κινδυνεύουμε; 
 
Τετάρτη 14 Ιουλίου 

 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 
Υποκριτής είναι κάποιος που προσποιείται, που θέλει να δείχνει 
πως είναι κάποιος άλλος από αυτό που στην πραγματικότητα είναι. 
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επτά φορές στο Ματθ. 23/κγ’ στην 
ομιλία του Ιησού στην οποία δημοσίως ονειδίζει τους Γραμματείς 
και Φαρισαίους, που αποτελούσαν τον πυρήνα της Ιουδαϊκής θρη-
σκευτικής ηγεσίας (Ματθ. 23κγ’13-15,23,25,27,29). Τα Ευαγγέλια 
παρουσιάζουν τον Ιησού να προσφέρει χάρη και συγχώρηση σε 
τελώνες, πόρνες, ακόμη και σε δολοφόνους, αλλά φαίνεται να μην 
δείχνει ευσπλαχνία στους υποκριτές (δείτε τις σχετικές αναφορές 
στο Ματθ. 6/ς’ 2,5,16, 7/ζ’5, 15/ιε’7-9,22/κβ’18).  
Διαβάστε Ματθ. 23/κγ’1-13 και καταγράψτε τα τέσσερα κύρια χα-
ρακτηριστικά των υποκριτών που αναφέρει εδώ ο Ιησούς. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς αποδίδει τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά στους Γραμ-
ματείς και στους Φαρισαίους. Κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα, οι Φαρισαίοι 
αντιπροσώπευαν τους θρησκευτικά φανατικούς. Αντικείμενο τους 
ήταν ο νόμος, γραπτός και προφορικός, καθώς και οι τελετές κα-
θαρισμού. Από την άλλη, ήταν οι Σαδδουκαίοι. Σ’ αυτή την ομάδα 
ανήκαν οι πλούσιοι ηγέτες που συνήθως αποτελούνταν από την 
αφρόκρεμα της ιερατικής τάξης. Ήταν κυρίως Ελληνιστές (μιλού-
σαν ελληνικά και ήταν επηρεασμένοι από την ελληνική φιλοσοφία) 
και δεν πίστευαν στην κρίση ή στην αιώνια ζωή. Θα τους κατατάσ-
σαμε στους φιλελεύθερους. Και οι δύο ομάδες ήταν ένοχες όσον 
αφορά την υποκρισία.  
Σύμφωνα με τον Ιησού, και εμείς είμαστε υποκριτές, εάν δεν κά-
νουμε αυτά που λέμε, όταν κάνουμε τη θρησκεία δυσκολότερη για 
τους άλλους χωρίς εμείς να εφαρμόζουμε τα ίδια κριτήρια στη ζωή 
μας, όταν θέλουμε την επιδοκιμασία των άλλων για τον θρησκευτι-
κό μας ζήλο, κι όταν αποζητούμε την τιμή και την αναγνώριση που 
ανήκουν μόνο στον ουράνιο Πατέρα.  
Αν και τα λόγια του Ιησού ήταν αιχμηρά και εύστοχα, ήταν γεμάτα 
αγάπη και ενδιαφέρον ακόμη και γι’ αυτούς τους υποκριτές. «Ένας 
θεϊκός οίκτος ήταν ζωγραφισμένος στη μορφή του Υιού του Θεού, 
καθώς έριχνε ένα αργό βλέμμα στο ναό και έπειτα στους ακροατές 
Του. Με φωνή που πνιγόταν από σπαραγμό καρδιάς και λυγμούς, 
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αναφώνησε: ‘‘Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φονεύουσα τους προφή-
τας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς σε, ποσάκις ηθέ-
λησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθ’ όν τρόπον συνάγει η όρνις τα 
ορνίθια εαυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε!» Ε.Χουάιτ, Ζ.Χ.σ.591 

ΣΚΕΨΗ: Γιατί δεν είναι απαραίτητο να είσαι θρησκευτικός ηγέτης 
ώστε να θεωρείσαι ένοχος για υποκρισία που τόσο έντονα ο Ιη-
σούς καταδικάζει εδώ; Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτήν την 
υποκρισία στη ζωή μας και να την αποβάλλουμε; 
 
Πέμπτη 15 Ιουλίου 
 

ΞΕΡΙΖΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
Διαβάστε Ιωάν. 14/ιδ’ 1-6. Ενώ είμαστε ανήσυχοι, τι μπορούμε να 
κάνουμε για να μην είμαστε ταραγμένοι; Ποιο είναι το κλειδί για να 
νικήσουμε τη διχόνοια, την ιδιοτέλεια, την φιλοδοξία, την υποκρισία 
και να βρούμε αληθινή ανάπαυση;  
……………………………………………………………………………. 
Για να ξεπεράσουμε την ανησυχία, θα πρέπει πάντα να ξεκινάμε με 
τον Ιησού. Αυτός είναι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. Όταν περι-
πλανιόμαστε άσκοπα στην έρημο της υπερ-πληροφόρησης που 
επικρατεί στον κόσμο μας, ο Κύριος γνωρίζει τη σωστή κατεύθυν-
ση και ως Νομοθέτης είναι η προσωποποίηση της αλήθειας. Το 
Πνεύμα Του θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια (Ιωάν. 16/ις’13). 
Όταν είμαστε πληγωμένοι, κουρασμένοι, εξαντλημένοι, άρρωστοι, 
και αποθαρρημένοι, Εκείνος είναι η ζωή. Για την ακρίβεια, μας υ-
ποσχέθηκε άφθονη ζωή (Ιωάν. 10/ι’10). Σ’ αυτό περιλαμβάνεται η 
αιώνια κατοικία μας και η αιώνια ζωή, αλλά και μία καλύτερη ποιό-
τητα ζωής εδώ στη γη. Ο Δημιουργός μπορεί να μας χαρίσει αφθο-
νία πέρα από κάθε μέτρο, ακόμη και τώρα. Τα λόγια Του «Ας μη 
ταράττηται η καρδία σας», είναι μία πρόσκληση να ζούμε με προ-
σμονή. Όταν νιώθουμε καταρρακωμένοι και αποθαρρημένοι, μπο-
ρεί να μας εμψυχώσει. Όταν αγωνιζόμαστε με το σκοτάδι και την 
αμαρτία, είναι Εκείνος που όχι μόνο άρχισε αλλά και θα ολοκλη-
ρώσει το καλό έργο που ξεκίνησε στη ζωή μας (Φιλιπ. 1/α’6). 
Όσο άσχημα κι αν είναι τα πράγματα, δείτε την υπόσχεση που μας 
δόθηκε στον Ιησού. Ετοιμάζει για μας έναν «τόπο», όπου ο πόνος 
μας, η ανησυχία και η θλίψη θα εξαφανιστούν για πάντα. Αυτή είναι 
η ελπίδα που μας δόθηκε στον Ιησού Χριστό, και προσφέρεται σε 
όλους μας, ανεξάρτητα  από το ποιοι είμαστε, ποιο είναι το υπόβα-
θρό μας, και πόσο βρώμικη ήταν ή  είναι η ζωή μας τώρα.  
Το σημαντικό ωστόσο είναι, να πάμε στον Θεό με όλη την αδυνα-
μία μας, όταν είμαστε πληγωμένοι, διαλυμένοι, στην έκπτωτή μας 
κατάσταση, γνωρίζοντας ότι παρόλα αυτά θα μας δεχθεί. Αυτή εί-
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ναι η χάρη, και πρέπει να πιστέψουμε ότι μας έχει δοθεί όταν την 
αποζητάμε με πίστη.  
Διαβάστε Ιερ. 3/γ’22. Τι μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε και πώς θα 
ανταποκριθεί Εκείνος; 
……………………………………………………………………………. 
 

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τα λόγια του Ιησού, «Πάλιν έρχομαι και θέλω 
σας παραλάβει προς εμαυτόν διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ 
(Ιωάν. 14/ιδ’ 3). Τι μας δείχνουν για το πόσο σημαντική και κεντρι-
κή είναι η υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας; Ιδιαίτερα για εμάς, 
τους Χριστιανούς Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, γιατί η υπό-
σχεση της Δευτέρας Παρουσίας είναι τόσο πολύτιμη; 
 
Παρασκευή 16 Ιουλίου             Δύση ηλίου: 20:45’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
«Σε μία εγωκεντρική ζωή δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αύξηση ούτε 
καρποφορία. Αν έχετε δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σας Σω-
τήρα, οφείλετε να λησμονήσετε τον εαυτό σας προσπαθώντας να 
βοηθήσετε τους άλλους. Μιλήστε τους για την αγάπη του Χριστού, 
πείτε τους για την αγαθότητά Του. Εκτελείτε κάθε καθήκον που 
παρουσιάζεται μπροστά σας. Νιώστε το βάρος της ευθύνης των 
ψυχών μες στην καρδιά σας και χρησιμοποιήστε κάθε θεμιτό μέσο 
στη διάθεσή σας για τη σωτηρία των ψυχών που χάνονται. Και κα-
θώς δέχεστε το Πνεύμα του Χριστού – το πνεύμα της αφίλαυτης 
αγάπης και υπηρεσίας για τους άλλους – θα αυξήσετε και θα καρ-
ποφορήσετε. Οι καρποί του Πνεύματος θα ωριμάσουν στον χαρα-
κτήρα σας. Η πίστη σας θα τονωθεί, η εμπιστοσύνη σας θα βα-
ρυνθεί, η αγάπη θα τελειοποιηθεί. Θα αντανακλάτε όλο και περισ-
σότερο την ομοιότητα του Χριστού σε κάθε τι αγνό, και ευγενικό και 
αξιαγάπητο.» Ε. Χουάιτ, Παραβολές του Χριστού, σ. 38. 

Όσον αφορά τα ζητήματα μεταξύ των μελών της εκκλησίας, «Πο-
λύωρες συζητήσεις μεταξύ δύο ενδιαφερόμενων ομάδων όχι μόνο 
είναι χάσιμο χρόνου, αλλά και οι δούλοι του Θεού είναι υποχρεω-
μένοι να τους ακούνε, ενώ οι καρδιές και των δύο ομάδων δεν είναι 
υποταγμένες στη Θεϊκή χάρη. Αν παραμεριζόταν η υπερηφάνεια 
και ο εγωισμός, σε πέντε λεπτά θα είχαν αφαιρεθεί οι περισσότερες 
δυσκολίες» Ε. Χουάιτ, Τα Πρώτα Γραπτά, σ. 92. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1. Σκεφτείτε πρακτικούς τρόπους για την καταπολέμηση του εγωι-
σμού. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε για την υλοποίηση αυτών 
των σκέψεων; 
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2.  Η φιλοδοξία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Πώς μπορούμε 
λοιπόν να θέλουμε και να σκεφτόμαστε σπουδαία πράγματα από 
τον Θεό χωρίς ωστόσο να πέσουμε στην παγίδα να αναλωθούμε 
από την φιλοδοξία; 
3.  Οι περισσότεροι από μας δεν δείχνουμε τη φιλοδοξία, την υπο-
κρισία και την ιδιοτέλειά μας. Με δεξιοτεχνία φοράμε ένα προσω-
πείο. Όπως όμως γίνεται με τις λεύκες και τις ρίζες τους, όλα αυτά 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια. 
Πώς φαίνεται ο χαρακτήρας που είναι αναγεννημένος και καθοδη-
γείται από το Άγιο Πνεύμα; Πώς μπορούμε να νικήσουμε τη ρίζα 
της ανησυχίας και να βρούμε πραγματική ανάπαυση στον Ιησού; 
4.  Μείνετε περισσότερο στη σημασία της Δευτέρας Παρουσίας. 
Χωρίς αυτήν, τι ελπίδα θα είχαμε; Εφόσον οι νεκροί προς το παρόν 
κοιμούνται και περιμένουν την ανάσταση που θα γίνει με την Δευ-
τέρα Παρουσία, χωρίς αυτήν, ποιος θα ήταν ο σκοπός της Πρώτης 
Έλευσης του Χριστού και όλων όσων έκανε για μας;  
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17 Ιουλίου – 23 Ιουλίου                               Σάββατο απόγευμα 
 

4. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και 
πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου.» Ψαλμοί 51/να’ 10. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:  Β’ Σαμ. 11/ια’ 1-
27, 12/ιβ’ 1-23, Γεν. 3/γ’1-8, Α’ Ιωάν. 1/α’9. 
 

Πολλοί άνθρωποι αποζητούν απελπισμένα λίγη ειρήνη και ησυχία. 
Είναι πρόθυμοι να δώσουν μία περιουσία γι’ αυτό. Σε πολλές με-
γαλουπόλεις υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου δεν υ-
πάρχει σήμα για ίντερνετ, και νοικιάζονται με την ώρα. Οι κανόνες 
είναι αυστηροί – δεν επιτρέπεται θόρυβος και επισκέπτες. Πολλοί 
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να μπορέσουν να κάτσουν 
ήσυχα για να σκεφτούν ή να κοιμηθούν. Στους χώρους του αερο-
δρομίου υπάρχουν θάλαμοι ύπνου που μπορεί κάποιος να νοικιά-
σει, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα ακουστικά που μειώνουν 
τον θόρυβο. Αντίστοιχα, υπάρχουν ειδικές κουκούλες ή πτυσσόμε-
νες ασπίδες όπου κάποιος μπορεί να μπει για να ξεκουραστεί λίγο, 
ακόμη και στον χώρο εργασίας. Η πραγματική ξεκούραση κοστίζει. 
Ενώ κάποιοι «γιατροί» των μέσω μαζικής ενημέρωσης προσπα-
θούν να μας πείσουν ότι μπορούμε να καθορίσουμε την ζωή μας 
και ότι η ανάπαυση είναι θέμα επιλογών και προγραμματισμού, 
ωστόσο, εάν το σκεφτούμε με ειλικρίνεια, θα διαπιστώσουμε ότι 
εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε πραγματική ανάπαυση στην καρ-
διά μας. Ο πατέρας της εκκλησίας Αυγουστίνος, τον 4ο αιώνα μ.Χ., 
αναφέρει στο βιβλίο του Εξομολογήσεις, πάνω στο θέμα της χάρης 
του Θεού: «Μας δημιούργησες για να είμαστε δικοί Σου, και η καρ-
διά μας είναι ανήσυχη μέχρι να βρει την πραγματική ανάπαυση σε 
Σένα.» 
Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε εν συντομία τη ζωή του αν-
θρώπου που ήταν κατά την καρδία του Θεού, για να δούμε πώς 
ανακάλυψε την πραγματική αξία της ανάπαυσης σ’ Αυτόν.  
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Κυριακή 18 Ιουλίου 
 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ 
Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, ο ανήσυχος βασιλιάς Δαβίδ έκανε βόλ-
τα στην ταράτσα του παλατιού του. Έπρεπε να ήταν με τον στρατό 
του στην άλλη πλευρά του Ιορδάνη και να ηγείται της μάχης ενα-
ντίον των Αμμωνιτών για να φέρει την ειρήνη στο βασίλειο.  
Επειδή δεν ήταν στο σημείο που έπρεπε, ο Δαβίδ άνοιξε την πόρ-
τα στον πειρασμό. Διαβάστε την ιστορία στο Β’ Σαμ. 11/ια’1-5. Τι 
συνέβη, και ποια μεγάλη αμαρτία διέπραξε ο Δαβίδ; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Δαβίδ είδε μία πολύ όμορφη γυναίκα να κάνει το μπάνιο της. Οι 
αμαρτωλές του παρορμήσεις τον οδήγησαν εκείνο το βράδυ να 
κοιμηθεί με την Βηθσαβεέ, τη σύζυγο ενός από τους αξιόπιστους 
στρατιωτικούς του. Όπως όλοι οι βασιλιάδες στην αρχαιότητα, ο 
Δαβίδ είχε την απόλυτη εξουσία. Σαν βασιλιάς δεν ήταν απαραίτη-
το να ακολουθήσει τους κανόνες όπως όλοι οι άλλοι. Παρόλα αυτά, 
η θλιβερή ιστορία της οικογένειάς του που ήρθε ως αποτέλεσμα, 
μας θυμίζει ότι ακόμη και ο βασιλιάς δεν είναι υπεράνω του νόμου 
του Θεού. Για την ακρίβεια, ο νόμος υφίσταται για την προστασία 
μας, είναι το οχυρό μας, και ακόμη και ο βασιλιάς αντιμετωπίζει τις 
θλιβερές συνέπειες της παράβασής του. Μόλις ο Δαβίδ ξεπέρασε 
τα όρια του νόμου του Θεού, άρχισε να βλέπει τις επιδράσεις σε 
όλες τις πτυχές της ζωής του. Ο Δαβίδ πίστεψε ότι η παθιασμένη 
αυτή στιγμή θα περνούσε απαρατήρητη, ωστόσο, η Βηθσαβεέ έ-
μεινε έγκυος ενώ ο άντρας της ήταν μακριά.  
Διαβάστε Β’ Σαμ. 11/ια’ 6-27. Πώς προσπάθησε ο Δαβίδ να καλύ-
ψει την αμαρτία του; 
…………………………………………………………………………….. 
Τα δαιδαλώδη σχέδια του Δαβίδ να στείλει τον Ουρία στο σπίτι του, 
στη σύζυγό του Βηθσαβεέ, απέτυχαν. Ο Ουρίας ήταν ένας άνδρας 
με άριστη φήμη και στις δόλιες υποδείξεις του Δαβίδ απάντησε, «Η 
κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσιν εν σκηναίς, και ο 
κύριός μου Ιωάβ και οι δούλοι του κυρίου μου, είναι εστρατοπεδευ-
μένοι επί το πρόσωπον της πεδιάδος· και εγώ θέλω υπάγει εις τον 
οίκον μου, διά να φάγω και να πίω και να κοιμηθώ μετά της γυναι-
κός μου;» (Β’ Σαμ. 11/ια’11). Εντέλει, ο Δαβίδ απελπισμένος χρη-
σιμοποιεί ένα τέχνασμα για να δολοφονήσει τον Ουρία προκειμέ-
νου να καλύψει την αμαρτία του. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Δαβίδ, στον οποίο ο 
Θεός είχε δώσει τόσα πολλά, έπεσε τόσο χαμηλά. Ασχέτως από το 
ποιοι είμαστε, για ποιους κινδύνους μας προειδοποιεί αυτή η ιστο-
ρία; 
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Δευτέρα 19 Ιουλίου 
 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗ 
Εν μέσω μιας από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του Δαβίδ 
υπάρχουν και καλά νέα: ο Θεός στέλνει τον προφήτη Του. Ο Νά-
θαν και ο Δαβίδ γνωρίζονταν πολύ καλά. Παλαιότερα, ο Νάθαν είχε 
συμβουλέψει τον Δαβίδ σχετικά με τα σχέδια του για την ανοικοδό-
μηση του ναού (Β’ Σαμ. 7/ζ’). Ωστόσο τώρα, ο προφήτης έρχεται 
στο βασιλιά για να επιτελέσει ένα διαφορετικό έργο.  
Γιατί πιστεύετε ότι ο Νάθαν επέλεξε να μεταφέρει το μήνυμα μέσω 
μιας ιστορίας αντί να κατονομάσει και να ξεντροπιάσει αμέσως τον 
Δαβίδ; Διαβάστε Β’ Σαμ. 12/ιβ’ 1-14. 
………..…………………………………………………………………… 
Ο Νάθαν ήξερε τι έπρεπε να πει, και το είπε με τέτοιον τρόπο που 
ο Δαβίδ μπόρεσε αμέσως να το καταλάβει. Είπε μία ιστορία όπου ο 
Δαβίδ, ένας πρώην βοσκός, θα μπορούσε να ταυτιστεί. Ήξερε το 
υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και ακεραιότητας που τον διακατείχε. 
Υπό μία έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Νάθαν του έστη-
σε την τέλεια παγίδα.  
Όταν ο ανυποψίαστος Δαβίδ ανακοίνωσε στην πραγματικότητα τη 
δική του καταδίκη, ο Νάθαν είπε, «Συ είσαι ο άνθρωπος» (Β’ Σαμ. 
12/ιβ’ 7). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πει κάποιος «Συ είσαι 
ο άνθρωπος». Κάποιος μπορεί να το διατυμπανίσει, κάποιος άλ-
λος να το κάνει με κατάκριση υψώνοντας το δάχτυλό του στο πρό-
σωπο του άλλου, ή να το εκφράσει με ενδιαφέρον και στοργή. Τα 
λόγια του Νάθαν πρέπει να ήταν περιβεβλημένα με χάρη. Εκείνη 
τη στιγμή, ο Δαβίδ θα πρέπει να ένιωσε τον πόνο που νιώθει ο Θε-
ός όταν εσκεμμένα κάποιο παιδί Του απομακρύνετε από το θέλημά 
Του. Η καρδιά του Δαβίδ ήταν συντετριμμένη.  
Γιατί ο Δαβίδ είπε, «Ημάρτησα εις τον Κύριον» και όχι «Αμάρτησα 
στη Βηθσαβεέ», ή «Είμαι φονιάς»; (Β’Σαμ. 12/ιβ’13, δείτε επίσης 
Ψαλμ. 51/να’4) 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Δαβίδ κατάλαβε πως η αμαρτία που φέρνει ανησυχία στην καρ-
διά μας, είναι αδίκημα πρώτα στον Θεό, τον Δημιουργό και Λυτρω-
τή. Πληγώνουμε τον εαυτό μας, επηρεάζουμε τους άλλους. Ατιμά-
ζουμε την οικογένειά μας ή την εκκλησία μας. Ωστόσο, στην πραγ-
ματικότητα πληγώνουμε τον Θεό και βάζουμε ένα ακόμη καρφί 
στην τραχιά δοκό που δείχνει προς τον Γολγοθά.  
«Η επίπληξη του προφήτη άγγιξε την καρδιά του Δαβίδ. Η συνεί-
δησή του ξύπνησε. Το σφάλμα του παρουσιάσθηκε με όλο το τρο-
μερό του μέγεθος. Η ψυχή του λύγισε μπροστά στο Θεό μετανοιω-
μένη. Με τρεμάμενα χείλη είπε: “Ημάρτησα εις τον Κύριον.” Κάθε 
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αδικία που γίνεται στους άλλους, επιστρέφει από τον αδικούμενο 
πίσω στο Θεό. Ο Δαβίδ είχε διαπράξει μια σοβαρή αμαρτία, τόσο 
απέναντι στον Ουρία όσο και απέναντι στη Βηθσαβεέ, και αυτό το 
ένιωθε βαθιά. Απείρως όμως μεγαλύτερη ήταν η αμαρτία του απέ-
ναντι στο Θεό.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 724,725. 

 
Τρίτη 20 Ιουλίου 
 

ΣΥΓΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ; 
Αφού ο Δαβίδ ασυναίσθητα καταδίκασε τον εαυτό του (Β’Σαμ. 
12/ιβ’5,6), ο Νάθαν τον αντιμετώπισε εκθέτοντας την αμαρτία του. 
Ο Δαβίδ με ραγισμένη καρδιά, εξομολογείται την αμαρτία του. Α-
μέσως, ο Νάθαν τον διαβεβαιώνει ότι, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το 
αμάρτημά σου» (εδ.13), ότι δηλαδή τον συγχώρησε. Δεν υπάρχει 
περίοδος αναμονής για τη συγχώρηση του Θεού. Ο Δαβίδ δεν 
χρειάζεται να αποδείξει την ειλικρίνειά του για να λάβει τη συγχώ-
ρηση. Ωστόσο, ο Νάθαν που του έχει ήδη πει τις συνέπειες της 
αμαρτίας του, στο Β’Σαμ. 12/ιβ’10-12 ανακοινώνει πως το παιδί 
που γεννήθηκε θα πεθάνει.  
Τι σημαίνει ότι ο Κύριος παρέβλεψε την αμαρτία του Δαβίδ; Την 
εξαφάνισε; Απλά την ξέχασαν όλοι; Διαβάστε Β’Σαμ. 12/ιβ’10-23 
καθώς σκέφτεστε αυτές τις ερωτήσεις. 
……………………………………………………………………………. 
Πιθανόν ο Δαβίδ να αναρωτήθηκε το ίδιο καθώς έβλεπε τον κόσμο 
του να καταρρέει – το μωρό πέθανε, η οικογένειά του διαλύθηκε (οι 
ιστορίες του Αμνών και του Αβεσσαλώμ είναι δύο ισχυρά παρα-
δείγματα οικογενειακών προβλημάτων), το μέλλον του ήταν αβέ-
βαιο. Και παρά τις συνέπειες της αμαρτίας του, οι οποίες επηρέα-
σαν αθώους όπως τον Ουρία και το νεογέννητο, ο Δαβίδ καταλα-
βαίνει πως η χάρη του Θεού με κάποιο τρόπο θα τα καλύψει όλα 
και πως μία μέρα οι συνέπειες της αμαρτίας του θα εξαφανιστούν. 
Στο μεταξύ θα μπορέσει να ανακουφίσει την ανήσυχη συνείδησή 
του στη χάρη του Θεού. 
Τι είναι αυτό που ο Δαβίδ πραγματικά νιώθει πως χρειάζεται; Τι 
είναι αυτό που επιθυμεί; Διαβάστε Ψαλμ. 51/να’1-6. 
…………………………………………………………………………….. 
Με τον Ψαλμ. 51/να’ ο Δαβίδ ανοίγει την καρδιά του δημόσια και 
εξομολογείται τις αμαρτίες του. Η έκκληση του Δαβίδ για έλεος 
στηρίζεται στην αγάπη του Θεού και στη μεγάλη ευσπλαχνία Του. 
Επιζητά αποκατάσταση. Καθώς αναλογιζόμαστε την αξία της ανά-
παυσης στον Ιησού, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε την ανάγκη 
μας για εξωτερική βοήθεια. Είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε 
έναν Σωτήρα. Αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας και αναφωνούμε σε 
Εκείνον που μπορεί να μας πλύνει, να μας καθαρίσει και να μας 
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ανανεώσει. Όταν το κάνουμε αυτό, γεμίζουμε θάρρος. Ο Δαβίδ, 
ένας μοιχός, εκμεταλλευτής, δολοφόνος που παραβίασε τουλάχι-
στον πέντε από τις δέκα εντολές, ζητάει βοήθεια – επικαλείται την 
υπόσχεση του Θεού για συγχώρεση.  
ΣΚΕΨΗ: Εφόσον ο Θεός συγχώρησε τον Δαβίδ γι’ αυτά που έκα-
νε, τι ελπίδα υπάρχει για σένα; 
 
Τετάρτη 21 Ιουλίου 

 

ΚΑΤΙ ΝΕΟ 
Αφού ο Δαβίδ εξομολογήθηκε την αμαρτία του χωρίς να προσπα-
θήσει να δικαιολογηθεί ή να την καλύψει, ζητάει κάτι από τον Θεό. 
Τι είναι αυτό που ζητάει; Διαβάστε Ψαλμ. 51/να’7-12. 
…..………………………………………………………………………… 
Η αναφορά του Δαβίδ στον καθαρισμό με ύσσωπο παραπέμπει 
στους Ισραηλίτες στο Αγιαστήριο. Καθώς αναφέρεται στην τελετή 
του καθαρισμού όπως περιγράφεται στο νόμο του Μωυσή (Λευιτ. 
14/ιδ’4), αναγνωρίζει τη δύναμη της θυσίας – τη Θυσία – που μελ-
λοντικά θα γινόταν για να εξαλείψει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο 
Δαβίδ επιπλέον ζητάει, «αγαλλίαση» και «ευφροσύνη». Δεν είναι 
λίγο θρασύς σύμφωνα με το μέγεθος της αμαρτίας του; Ίσως να 
μας βοηθήσει η παρακάτω παράφραση: «Πες μου πως έχω συγ-
χωρεθεί για να μπω ξανά στο αγιαστήριο όπου θα δω την αγαλλί-
αση και την ευφροσύνη εκείνων που σε λατρεύουν.» 
Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, κρύφτηκαν από την παρουσία 
του Θεού (Γέν. 3/γ’8). Γιατί η αίτηση του Δαβίδ, ακόμη και μετά την 
αμαρτία του, διαφέρει τόσο; Διαβάστε Ψαλμ. 51/να’11,12. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Δαβίδ δεν θέλει να χάσει την αίσθηση ότι ζει στην παρουσία του 
Θεού. Συνειδητοποιεί πως χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι ανίσχυρος. 
Ξέρει πως όσο εύκολα έπεσε στην αμαρτία με την Βηθσαβεέ, τόσο 
εύκολο είναι να ξαναπέσει. Η αυτοπεποίθηση του διαλύθηκε. Ο 
Δαβίδ καταλαβαίνει πως οι μελλοντικές νίκες δεν θα έρθουν από 
τον ίδιο, αλλά από τον Θεό, καθώς θα στηρίζεται ολοκληρωτικά σ’ 
Αυτόν. Η νίκη στη ζωή του χριστιανού δεν οφείλεται στον ίδιο αλλά 
αποκλειστικά στον Ιησού. Αποζητούμε την παρουσία Του, ποθού-
με το Πνεύμα Του, επιθυμούμε την χαρά της σωτηρίας Του. Ανα-
γνωρίζουμε την ανάγκη μας για ανανέωση και αποκατάσταση. 
Χρειαζόμαστε την ανάπαυσή Του – την θεϊκή ενέργεια αναδη-
μιουργίας. Η ανάπαυση στη δημιουργία δεν απέχει πολύ από τη 
συγχώρηση. «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα 
ευθές ανανέωσον εντός μου» (Ψαλμ. 51/να’10). Οι όροι αυτοί μας 
παραπέμπουν στη δημιουργία. Στην Παλαιά Διαθήκη μόνο ο Θεός 
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μπορεί να «δημιουργήσει» (bara) – και μόλις αναδημιουργηθούμε, 
μπορούμε να έχουμε ανάπαυση.  
ΣΚΕΨΗ: Εάν δεν έχετε νιώσει την αγαλλίαση και την ευφροσύνη 
της απελευθέρωσης από την ένοχη συνείδηση, τι είναι αυτό που 
σας εμποδίζει; Εάν είναι η ενοχή, πώς αυτή η ιστορία μπορεί να 
σας βοηθήσει; 
 
Πέμπτη 22 Ιουλίου 
 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Μετά από μια ντροπιαστική αποτυχία, και αφότου βιώσουμε τη 
συγχώρεση, το πιο πιθανό είναι να προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε 
αυτό το γεγονός. Οι αναμνήσεις της αποτυχίας είναι οδυνηρές.  
Τι θέλει να κάνει ο Δαβίδ τις οδυνηρές εμπειρίες του; Διαβάστε 
Ψαλμ. 51/να’13-19. 
……………………………………………………………………………. 
Όταν ένα μπολ ή ένα πολύτιμο βάζο πέσει κάτω και σπάσει, συνή-
θως μαζεύουμε και πετάμε τα σπασμένα κομμάτια. Στην Ιαπωνία 
υπάρχει μία παραδοσιακή τέχνη που ονομάζεται kintsugi, που ειδι-
κεύεται στην αναδημιουργία σπασμένων κεραμικών. Με την χρήση 
πολύτιμου μετάλλου σε υγρή μορφή, όπως ο χρυσός και το ασήμι, 
κολλάνε τα σπασμένα κομμάτια και μετατρέπουν το άλλοτε σπα-
σμένο κεραμικό σε κάτι όμορφο και πολύτιμο. 
Κάθε φορά που ο Θεός συγχωρεί τις παραβάσεις μας και μας ανα-
δημιουργεί, κάτι αλλάζει. Η πολύτιμη συγχώρεση του Θεού κολλάει 
τα κομμάτια μας, και οι ορατές ρωγμές στρέφουν την προσοχή στη 
χάρη Του. Μπορούμε να γίνουμε τα μεγάφωνα του Θεού. «η 
γλώσσα μου θέλει ψάλλει εν αγαλλιάσει την δικαιοσύνην σου» (εδ. 
14). Δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας ή να βελ-
τιωθούμε, έστω και σταδιακά. Το συντετριμμένο πνεύμα και η με-
ταμελημένη καρδιά είναι αρκετή δοξολογία για τον Θεό – και είναι 
ακτίνες φωτός που ο κόσμος γύρω μας μπορεί να δει. Η εμπειρία 
της δικής μας συγχώρεσης, θα ελκύσει εκείνους που την αναζη-
τούν.   
Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στον Ψαλμό 51/να’ και  Α’ Ιωάν. 1/α’9; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Α’Ιωάν. 1/α’9 έχουμε μία σύντομη περίληψη του Ψαλμού 
51/να’. Καθώς ο Δαβίδ γνωρίζει ότι «καρδίαν συντετριμμένην και 
τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει» (Ψαλμ. 51/να’17) 
ο Ιωάννης μας βεβαιώνει πως «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας 
ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας 
αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας» (Α’Ιωάν.1/α’9). 
Και μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον λόγο του Θεού. 
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Ο Δαβίδ δεν μπορούσε να επανορθώσει την τρομερή ζημιά του 
κακού παραδείγματος που είχε αφήσει στην οικογένειά του. Υπέ-
στη τις συνέπειες των αποφάσεων και των ενεργειών του. Παρόλα 
αυτά, ο Δαβίδ ήξερε πως είχε συγχωρεθεί. Ήξερε πως έπρεπε να 
δείξει εμπιστοσύνη και πίστη πως μία μέρα ο αληθινός Αμνός του 
Θεού θα ερχόταν και θα έπαιρνε τη θέση του.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να εφαρμόζετε τις υποσχέσεις της Α’Ιωάν. 
1/α’9 στη ζωή σας; Πώς πρέπει να νιώσετε αφού το κάνετε και συ-
νειδητοποιήσετε πως η υπόσχεση αυτή συμπεριλαμβάνει και σας; 
 
Παρασκευή 23 Ιουλίου                      Δύση ηλίου: 20:40’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
«Η μετάνοια του Δαβίδ ήταν βαθιά και ειλικρινής. Δεν κατέβαλε κα-
μιά προσπάθεια για να μετριάσει το σφάλμα του. Καμιά επιθυμία 
να διαφύγει τις απειλητικές τιμωρίες δεν ενέπνεε την προσευχή 
του… Είδε τη ρυπαρότητα της ψυχής του. Απεχθάνθηκε την αμαρ-
τία του. Δεν προσευχήθηκε μόνο για συγχώρηση, αλλά και για κα-
θαρότητα της καρδιάς… Στις υποσχέσεις του Θεού προς τους με-
τανοούντες αμαρτωλούς διέκρινε την απόδειξη της συγχώρησης 
και της αποδοχής του. ‘‘Διότι δεν θέλεις θυσίαν, Άλλως ήθελον 
προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίαι του Θεού 
είναι πνεύμα συντετριμμένον, Καρδίαν συντετριμμένην και τεταπει-
νωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει.’’ Ψαλμοί 51:16,17. Ο Δα-
βίδ μπορεί να έπεσε, ο Θεός όμως τον σήκωσε… Ο Δαβίδ όμως 
ταπεινώθηκε και ομολόγησε την αμαρτία του, ενώ ο Σαούλ περι-
φρόνησε τον έλεγχο και σκλήρυνε την καρδιά του με μια αμετανόη-
τη στάση. Αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας του Δαβίδ… Είναι ένα 
από τα δυναμικότερα παραδείγματα που έχουν δοθεί για τους αν-
θρώπινους αγώνες και πειρασμούς και για την πραγματική μετά-
νοια… Σε όλες τις εποχές… Χιλιάδες από τα παιδιά του Θεού που 
εξαπατήθηκαν από την αμαρτία… θυμούνται πως η ειλικρινής με-
τάνοια και εξομολόγηση του Δαβίδ έγιναν δεκτές από το Θεό… Και 
ενθαρρύνονται επίσης να μετανοήσουν και οι ίδιοι και να προσπα-
θήσουν να βαδίσουν πάλι στο δρόμο των ενταλμάτων του Θεού. 
Οποιοσδήποτε ελεγχόμενος από το Θεό ταπεινώσει την ψυχή του 
με εξομολόγηση και μετάνοια όπως έκανε ο Δαβίδ, μπορεί να είναι 
βέβαιος ότι υπάρχει γι’ αυτόν ελπίδα … Ποτέ δε θα απορρίψει ο 
Κύριος μια πραγματικά μετανοημένη ψυχή.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 729,730. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς μπορούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην κλη-
ροδοτημένη αμαρτωλή μας φύση και στην ανάγκη μας για συγχώ-
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ρεση, ενώ την ίδια στιγμή να ζούμε ως συγχωρημένα παιδιά Του 
Βασιλιά του Σύμπαντος; 
2.  Γιατί όλες οι αμαρτίες στην πραγματικότητα είναι ενάντια στον 
Θεό; Τι σημαίνει να αμαρτάνω ενάντια στον Θεό; 
3.  Τι μπορούμε να πούμε σε κάποιον που δεν είναι πιστός, ο ο-
ποίος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να υποφέρουν αθώοι άνθρω-
ποι, όπως ο Ουρίας και το μωρό του Δαβίδ και της Βηθσαβεέ; Πώς 
θα μπορούσαμε να τους εξηγήσουμε την αγάπη και τη δικαιοσύνη 
του Θεού σ’ αυτές τις περιπτώσεις; Με ποιον τρόπο η αντίληψη της 
Μεγάλης Διαμάχης μας προσφέρει μια άλλη οπτική; 
4.  Γιατί η Αγία Γραφή αφιερώνει δύο κεφάλαια στην ιστορία του 
Δαβίδ και της Βηθσαβεέ; Πού αποσκοπεί η αναφορά αυτής της 
ιστορίας; 
5.  Σκεφτείτε το γεγονός ότι η αμαρτία μάς χωρίζει από τον Θεό 
όπως φαίνεται στον Ψαλμ. 51/να’ 11,12. Ποια είναι η δική σας ε-
μπειρία πάνω σε αυτό; Πώς αισθάνεστε; Πώς θα εξηγούσατε σε 
κάποιον αυτόν  τον χωρισμό και γιατί είναι τόσο δυσάρεστος; Γιατί 
η υπόσχεση της χάρης είναι η μόνη θεραπεία; 
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24 Ιουλίου – 30 Ιουλίου                              Σάββατο απόγευμα 
 

5. «ΈΛΘΕΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ…» 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Ματθαίον 11/ια’ 28.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 11/ια’20-
30, 5/ε’5, Δευτ. 18/ιη’15, Γαλ. 5/ε’1, Έξ. 18/ιη’13-22, Γαλ. 6/ς’2. 
 

«Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ 
θέλω σας αναπαύσει». Τι υπέροχη υπόσχεση μας έχει δώσει ο 
Ιησούς! Ποιος από μας δεν έχει αισθανθεί φορτισμένος, εάν όχι 
τόσο από την εργασία του (κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά), όσο 
από το φορτίο της ζωής; Ο Ιησούς ξέρει τι περνάμε και μπορεί να 
μας βοηθήσει, εάν Τον αφήσουμε. 
Και αφού μας καλεί να σηκώσουμε τον ζυγό Του, μας λέει, «διότι ο 
ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν» (Ματθ. 
11/ια’30). Με άλλα λόγια, Αφήστε το ζυγό και τα φορτία που κουβα-
λάτε, (δώστε τα σε Μένα) και πάρτε τον δικό Μου, γιατί ο δικός μου 
είναι ελαφρύτερος.  
Πώς μπορούμε να βιώσουμε την ανάπαυση που μας αναφέρει εδώ 
ο Ιησούς; Άλλωστε όλοι ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου μετά την αμαρ-
τία ο Θεός είπε στον Αδάμ, «εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέ-
λεις τρώγει τον άρτον σου» (Γέν. 3/γ’19). Επομένως, μπορούμε να 
καταλάβουμε πώς είναι να εργάζεσαι και να σηκώνεις βάρη που 
φαίνεται αδύνατον να σηκώσεις μόνος σου.  
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Κυριακή 25 Ιουλίου 
 

«ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΣΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ» 
Διαβάστε Ματθ. 11/ια’ 20-28, το σημείο όπου ο Ιησούς λέει, «Έλθε-
τε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω 
σας αναπαύσει.» Σε ποια πλαίσια δίνεται αυτή η δήλωση; Πώς 
μπορεί ο Ιησούς να μας δώσει αυτήν την ανάπαυση; 
..…………………………………………………………………………… 
Όπως κι εμείς, έτσι και ο Ιησούς μιλούσε πάντα μέσα σ’ ένα πλαί-
σιο. Για να Τον καταλάβουμε λοιπόν πρέπει πρώτα να δούμε τα 
πλαίσια στα οποία έγινε αυτή η δήλωση, ιδιαίτερα εάν θέλουμε να 
αποφύγουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση. Το Ματθ. 11/ια’ είναι ένα 
σημαντικό κεφάλαιο του ομώνυμου ευαγγελίου. Οι δηλώσεις ενά-
ντια στις πόλεις της Γαλιλαίας που απέρριψαν τον λόγο του Θεού, 
είναι οι σκληρότερες στα Ευαγγέλια. Αποδεικνύουν πως ο Ιησούς 
δεν κάνει χάρες. Αγγίζει εκεί που πονάει. Σχετίζεται με τους «λά-
θος» ανθρώπους (Ματθ. 9/θ’9-13) και οι ισχυρισμοί Του ότι μπορεί 
να συγχωρεί αμαρτίες σκανδαλίζουν τη θρησκευτική ηγεσία (Ματθ. 
9/θ’1-8). Πράγματι, ο Ιησούς καταδικάζει τους ανθρώπους, και τους 
παρομοιάζει μάλιστα με τα Σόδομα, ως προς την αμείλικτη κακία. 
«Πλην σας λέγω, ότι εις την γην των Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει 
είσθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις σε» (Ματθ. 11/ια’24). 
Παρόλο που οι εντάσεις ολοένα και δυναμώνουν, ο Ιησούς αλλάζει 
την τακτική Του και προσφέρει πραγματική ανάπαυση. Μπορεί να 
το κάνει επειδή, «Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του Πατρός 
μου· και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ει μη ο Πατήρ» (Ματθ. 11/ια’27). 
Η ικανότητα Του να δώσει ανάπαυση βασίζεται στη Θεότητα και 
στην ενότητά Του με τον Πατέρα. Προτού έρθουμε για να αφήσου-
με τα φορτία μας, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να 
τα σηκώσουμε μόνοι μας. Για την ακρίβεια, οι περισσότεροι από 
μας δεν θα πάμε εάν πρώτα δεν αναγνωρίσουμε την πραγματική 
μας κατάσταση. Η πρόσκληση του Ιησού βασίζεται στην ανάγκη. Η 
δήλωσή Του στο Ματθ. 11/ια’ 28 ξεκινάει με ένα ρήμα σε προστα-
κτική έγκλιση, το ρήμα «έλθετε». Το «έλθετε» δεν είναι επιλογή, 
αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να βρούμε ανάπαυση. Σημαίνει 
ότι πρέπει να παραδώσουμε τον έλεγχο. Στην εποχή μας μπορού-
με να ελέγξουμε πολλά πράγματα μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. 
Το να πάμε, όμως, στον Ιησού δεν είναι κάτι το φυσικό. Στην 
πραγματικότητα, για τους περισσότερους η υποταγή είναι το δυ-
σκολότερο μέρος της Χριστιανικής ζωής. Μας αρέσει να μιλάμε, για 
όλα όσα ο Θεός κάνει στη ζωή μας μέσω του Χριστού και λέμε πως 
δεν μπορούμε να σώσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Όλα 
αυτά είναι αλήθεια. Στο τέλος όμως, πρέπει εμείς να επιλέξουμε 
συνειδητά να πάμε στον Ιησού, που σημαίνει να υποταχθούμε σ’ 
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Αυτόν. Σ’ αυτό το σημείο η ελευθερία της επιλογής γίνεται το κέ-
ντρο της Χριστιανικής ζωής.  
ΣΚΕΨΗ: Τι φορτία σηκώνετε; Πώς μπορείτε να τα δίνετε στον Ιη-
σού και να νιώσετε την ανάπαυση που σας προσφέρει, η οποία 
μάλιστα Του στοίχισε τόσο πολύ; 
 
Δευτέρα 26 Ιουλίου 
 

«ΆΡΑΤΕ ΤΟΝ ΖΥΓΟΝ ΜΟΥ ΕΦ' ΥΜΑΣ» 
Διαβάστε Ματθ. 11/ια’29,30. Γιατί ο Ιησούς μας προστάζει να ση-
κώσουμε τον δικό Του ζυγό αφού πρώτα μας καλεί να Του αφή-
σουμε τα βάρη μας και να βρούμε πραγματική ανάπαυση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Μετά το «έλθετε» στο Ματθ. 11/ια’28, ακολουθούν δύο ακόμη 
προστακτικές στο εδ. 29. Οι λέξεις «άρατε» και «μάθετε» στρέφουν 
την προσοχή του κοινού (και των αναγνωστών) στον Ιησού. Κα-
λούμαστε να πάρουμε τον ζυγό Του και να μάθουμε από Αυτόν. Η 
στενή σχέση στη Θεότητα, μεταξύ του Πατέρα και του Υιού (η ο-
ποία ήδη αναφέρθηκε στο Ματθ. 11/ια’ 25-27), προσφέρει μία έ-
ντονη απεικόνιση που εξηγεί τη μεταφορά του ζυγού σ’ αυτά τα 
εδάφια. Ο Πατέρας και ο Υιός συνεργάζονται για να σώσουν την 
ανθρωπότητα. Ενώ ο ζυγός είναι σύμβολο της υποταγής (δείτε Ιερ. 
27/κζ’), έχει και μια μεταφορική έννοια η οποία τονίζει τον κοινό 
σκοπό τους. Υποτασσόμαστε στο ζυγό Του και αποδεχόμαστε την 
αποστολή που μας αναθέτει για να γίνουμε ευλογία στους γύρω 
μας. Δεν κουβαλάμε τον ζυγό Του αλλά είμαστε μαζί Του, κάτω 
από τον ίδιο ζυγό, επειδή ο ζυγός Του είναι καλός και το φορτίο του 
ελαφρύ (εδ. 30).  
Η δεύτερη προστακτική «μάθετε», επαναλαμβάνει αυτήν την έν-
νοια. Καθώς μαθαίνουμε από τον Ιησού, γινόμαστε στην πραγματι-
κότητα μαθητές Του. Η υπακοή και η αφοσίωση, είναι χαρακτηρι-
στικά της μαθητείας.  
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να είσαι «πεφορτισμένος» (εδ. 28) 
και του να πάρεις τον ζυγό Του; (εδ. 29) 
…………………………………………………………………………….. 
Ο ζυγός χρησιμοποιούταν συχνά μεταφορικά για τον ιουδαϊκό νό-
μο. Στις Πράξ. 15/ιε’10 χρησιμοποιείται σε ό,τι αφορά τον νόμο της 
περιτομής. Στη Γαλ. 5/ε’ βλέπουμε την αντίθεση της ελευθερίας 
που προσφέρει ο Ιησούς με το ζυγό των δεσμών, εννοώντας τον 
νόμο ως μέσο της σωτηρίας. Όταν είμαστε κάτω από τον ίδιο ζυγό 
με τον Ιησού δείχνουμε υπακοή και αφοσίωση στο να ακολουθή-
σουμε τα βήματά Του και να συμμετέχουμε στην αποστολή Του. 
Ενώ δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι στην σωτηρία που ο Ιη-
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σούς κέρδισε για μας στο σταυρό, μπορούμε να γίνουμε πρεσβευ-
τές Του και να μοιραστούμε τα καλά νέα με τους γύρω μας. Η ερ-
μηνεία του νόμου από τον Ιησού, όπως την βλέπουμε στην Επί του 
Όρους Ομιλία (Ματθ. 5/ε’-7/ζ’) είναι πιο ριζοσπαστική από των 
Φαρισαίων. Χρειάζεται αλλαγή καρδιάς και κινήτρων, και τότε ο 
ζυγός Του είναι καλός και το φορτίο Του ελαφρύ (Ματθ. 11/ια’30). 
ΣΚΕΨΗ: Τι υπέροχη υπόσχεση! Ανάπαυση στην ψυχή μας. Πώς 
έχετε βιώσει αυτήν την ανάπαυση; Πώς είναι; Εστιάζοντας στον 
Ιησού και σ’ αυτά που προσφέρει, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε 
αυτήν την ανάπαυση; 
 
Τρίτη 27 Ιουλίου 

 

«ΔΙΟΤΙ ΠΡΑΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ» 
Η πραότητα είναι μία υποτιμημένη αρετή σήμερα. Επίσης, πολλοί 
περιγελούν την ταπεινοφροσύνη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μας προτρέπουν να δίνουμε σημασία στα εκκεντρικά και φαντα-
χτερά πράγματα. Είναι αλήθεια πως τα κοσμικά πρότυπα έρχονται 
σε αντίθεση μ’ αυτά που ο Θεός θεωρεί σημαντικά και πολύτιμα.  
«Η γνώση της αλήθειας δεν εξαρτάται τόσο από τη διανοητική ικα-
νότητα, όσο από την αγνότητα των προθέσεων και την απλότητα 
μιας διακαούς, υποτακτικής πίστης. Άγγελοι του Θεού πλησιάζουν 
αυτούς που με ταπεινή καρδιά εκζητούν τη θεϊκή καθοδήγηση. Το 
Πνεύμα το Άγιο τους παραχωρείται για να τους αποκαλύψει τους 
πολύτιμους θησαυρούς της αλήθειας.» Ε. Χουάιτ, Παραβολές, σ. 31.  

Διαβάστε Ματθ. 5/ε’5, Α’Πέτρ. 3/γ’4 και Ησ. 57/νζ’15. Πώς θα ορί-
ζατε την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη σύμφωνα μ’ αυτά τα 
εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Παύλος αναφέρεται στην πραότητα και επιείκεια του Χριστού. 
(Β’Κορ. 10/ι’1) Η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη δεν είναι χαρα-
κτηριστικά ανθρώπων που καταβάλλονται εύκολα ή που δεν μπο-
ρούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Ίδιος ο Ιησούς 
δεν επεδίωκε τις αντιπαραθέσεις και μάλιστα συχνά τις απέφευγε, 
επειδή η αποστολή Του δεν είχε ακόμη εκπληρωθεί (Ιωάν. 4/δ’1-3). 
Όταν όμως ερχόταν αντιμέτωπος με αντιπαραθέσεις, απαντούσε 
με θάρρος. Την ίδια στιγμή όμως μιλούσε με ευγένεια. Για παρά-
δειγμα, όταν θρηνούσε για την Ιερουσαλήμ λίγο πριν το σταυρό, 
δεν πρόφερε κατάρες αλλά απεικόνιζε με δάκρυα στα μάτια την 
μελλοντική καταστροφή της (Λουκ. 19/ιθ’41-44). 
Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς συχνά παρουσιάζεται ως δεύτερος 
Μωυσής. Από ένα όρος παρουσιάζει τις αρχές της βασιλείας Του 
(Ματθ. 5/ε’1). Θρέφει με θαυμαστό τρόπο ένα μεγάλο πλήθος 
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(Ματθ. 14/ιδ’13-21). Στους Αρ. 12/ιβ’3 ο Μωυσής χαρακτηρίζεται 
πράος κάτι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στο Ματθ. 11/ια’29 
για τον Ιησού. Οι άνθρωποι που είδαν το θαύμα με τους πεντακι-
σχίλιους, είπαν με θαυμασμό, «Ούτος είναι αληθώς ο προφήτης ο 
μέλλων να έλθη εις τον κόσμον», μία ξεκάθαρη αναφορά στο Δευτ. 
18/ιη’15 και στο ρόλο του Μωυσή ως προφήτη.  
Η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα του Ιησού ξεκάθαρα υπερείχε 
από την πραότητα του Μωυσή. Άλλωστε είναι ο Σωτήρας Θεός. Αν 
και ο Μωυσής προσφέρθηκε να θυσιαστεί για χάρη του λαού του 
(Έξ. 32/λβ’32) με τον θάνατό του δεν θα κατάφερνε τίποτα, γιατί 
και ο Μωυσής ήταν αμαρτωλός και χρειαζόταν έναν σωτήρα, κά-
ποιον να πληρώσει για τις αμαρτίες του. Παρότι μπορούμε να μά-
θουμε πολλά από τον Μωυσή και την ιστορία της ζωής του, δεν 
μπορούμε να βρούμε τη σωτήρια σ’ αυτόν.  
Απεναντίας, χρειαζόμαστε έναν Σωτήρα που να μπορεί να πάρει 
τη θέση μας, όχι απλά ως Μεσίτης αλλά και ως Αντικαταστάτης 
μας. Η μεσιτεία είναι σημαντική, αλλά μόνο ο Θεός μπορούσε να 
κρεμαστεί στο σταυρό παίρνοντας τις δικές μας αμαρτίες, πληρώ-
νοντας το τίμημα, και σώζοντάς μας από τις συνέπειες του νόμου 
που οι αμαρτίες, δικαίως, φέρνουν σε μας. Γι’ αυτό, όσο σπουδαίο 
και αν είναι το παράδειγμα του Ιησού, δεν θα είχε καμία αξία χωρίς 
το σταυρό και την ανάσταση.  
 
Τετάρτη 28 Ιουλίου 

 

«ΔΙΟΤΙ Ο ΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ» 
Όπως είδαμε ήδη, ο όρος ζυγός, ο οποίος χρησιμοποιείται και σε 
άλλες περικοπές της Καινής Διαθήκης, παραπέμπει στην ιουδαϊκή 
χρήση του όρου και κατ’ επέκταση στην λανθασμένη κατανόηση 
του νόμου. Πολλοί θεωρούν τον νόμο του Θεού βαρύ, δύσκολο να 
τηρηθεί και κάποιες φορές θεωρείται καταπιεστικός και ετεροχρο-
νισμένος. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν 
την ομορφιά του νόμου και να αγαπήσουν τον Νομοθέτη; 
……………………..……………………………………………………… 
Όλοι οι γονείς θυμούνται την μέρα που το παιδί τους έκανε το 
πρώτο του βήμα. Το πρώτο βήμα είναι ασταθές, το δεύτερο πιο 
σταθερό και στη συνέχεια κάνει το τρίτο βήμα, και τότε, το πιο πι-
θανό είναι το παιδί να σκοντάψει και να πέσει. Μπορεί να κλάψει 
και να αποκτήσει κάποια μελανιά, μόλις όμως νιώσει την ελευθερία 
της κίνησης, θα σηκωθεί και θα προσπαθήσει ξανά. Θα περπατάει, 
θα πέφτει, θα σηκώνεται και πάλι θα περπατάει, θα πέφτει και θα 
σηκώνεται. Αυτή η σειρά θα επαναληφθεί πολλές φορές μέχρι το 
παιδί να μπορέσει να περπατήσει με ασφάλεια. Και παρόλα τα πα-
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ραπατήματα και τις πτώσεις, το μικρό πρόσωπό του θα λάμπει 
από χαρά και ικανοποίηση. 
Δεν θα είναι πάντα εύκολο να βαδίζουμε με τον Ιησού, αλλά είναι 
σίγουρα το καλύτερο να κάνουμε. Μπορεί να σκοντάψουμε, ακόμη 
και να πέσουμε, μπορούμε όμως να σηκωθούμε και να περπατή-
σουμε στο πλευρό Του.  
Στην Γαλ. 5/ε’1, ο Παύλος γράφει: «Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την 
οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, και μη υ-
ποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας». Τι σημαίνει αυτό; Πώς μας 
ελευθέρωσε ο Χριστός; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ζυγού που 
μας ζητάει να σηκώσουμε και του ζυγού δουλείας που μας προει-
δοποιεί ο Παύλος; 
…………………………………………………………………………….. 
Ό,τι κι αν εννοούσε ο Παύλος μιλώντας για τον ζυγό της δουλείας, 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως δεν μιλούσε για την υπακοή 
στο νόμο του Θεού, τις Δέκα Εντολές. Απεναντίας, μέσα από την 
υπακοή, την πίστη, την γνώση ότι η σωτηρία μας είναι ασφαλής 
γιατί δεν βασίζεται στο νόμο αλλά στη δικαιοσύνη του Χριστού που 
μας καλύπτει, μπορούμε να βρούμε πραγματική ανάπαυση και 
ελευθερία. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η ζωή μας είναι πιο άνετη όταν υπακούμε στον νόμο 
του Θεού απ’ ό,τι όταν τον παραβαίνουμε; 
 
Πέμπτη 29 Ιουλίου 
 

«ΤΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΜΟΥ ΕΛΑΦΡΟΝ» 
Στην τελευταία δήλωσή του ο Ιησούς στο Ματθ. 11/ια’30, χρησιμο-
ποιεί την εικόνα κάποιου που κουβαλάει ένα φορτίο, «διότι ο ζυγός 
μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν». 
Ο Μωυσής χάρηκε όταν είδε τον πεθερό του, Ιοθόρ, αφότου ο Ισ-
ραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και πέρασε την Ερυθρά θάλασσα. 
Διαβάστε Έξ. 18/ιη’13-22. Πώς είναι να σηκώνεις κάποιου άλλου το 
φορτίο σ’ αυτήν την ιστορία; 
….…………………………………………………………………………. 
Στην Έξ. 18/ιη’13 βλέπουμε πως ο Μωυσής έκρινε τις υποθέσεις 
του λαού που προσερχόταν σ’ αυτόν από το πρωί μέχρι το από-
γευμα. Όταν ο πεθερός του Μωυσή είδε τι συνέβαινε, του μίλησε 
με ειλικρίνεια και τον συμβούλεψε να αναθέσει σε άλλους τα πιο 
ασήμαντα ζητήματα και εκείνος να επικεντρωθεί μόνο στις μεγάλες 
υποθέσεις. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε πως ο Μωυσής άκουσε 
τη συμβουλή του Ιοθόρ και έκανε τις ανάλογες αλλαγές. Όταν ο 
Ιησούς μας λέει ότι το φορτίο Του είναι ελαφρύ, θέλει να μας θυμί-
σει ότι μπορούμε να στηριχτούμε σ’ Αυτόν που κουβαλάει όλα τα 
βάρη. Όπως ο Μωυσής, πρέπει να μάθουμε ότι χρειαζόμαστε τους 
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άλλους ανθρώπους για να μοιραζόμαστε τα βάρη μας. Στην Α’Κορ. 
12/ιβ’12-26 η εικόνα του σώματος του Χριστού που χρησιμοποιεί ο 
Παύλος, μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς είναι να μοιράζεσαι με 
τους άλλους τα βάρη. Για να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε ο-
ποιοδήποτε βάρος, χρειαζόμαστε ένα λειτουργικό σώμα. Χρειαζό-
μαστε πόδια, χέρια, ώμους, μύες και νεύρα για να μεταφέρουμε το 
οτιδήποτε.  
Διαβάστε Γαλ. 6/ς’2. Πώς το να κουβαλάμε τα βάρη ο ένας του άλ-
λου μας βοηθάει να εκπληρώσουμε τον νόμο του Χριστού; 
…………………………………………………………………………….. 
Στη Γαλ. 6/ς’1 ο Παύλος αναφέρει πως εάν ένας αδερφός ή αδερ-
φή πέσουν σε πειρασμό, πρέπει να τους επαναφέρουμε με πνεύμα 
πραότητας (θυμηθείτε την δήλωση του Ιησού στο Ματθ. 11/ια’29). 
Βαστάζοντας τα βάρη των άλλων, βοηθάμε εκείνους που έχουν 
παραστρατήσει, να επανέλθουν και να δουν τη Θεϊκή χάρη. Επί-
σης, έχει την έννοια να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις θλίψεις. Η 
λέξη φορτίο, μας παραπέμπει σε κάτι βαρύ και μας θυμίζει πως 
όλοι κουβαλάμε κάποια φορτία, και όλοι έχουμε την ανάγκη άλλων 
να μας βοηθήσουν με τα  δικά μας βάρη. Το να βαστάζουμε ο ένας 
τα βάρη του άλλου, είναι μία διακονία που ο Θεός ανέθεσε στην 
εκκλησία. Αυτό απαιτεί πραότητα ενώ ταυτόχρονα παράγει ευ-
σπλαχνία.  
ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε την τελευταία φορά που κάποιος σας βοήθησε 
να σηκώσετε ένα φορτίο που σας δυσκόλευε. Τι σήμαινε για σας; 
Ποιον μπορείτε να βοηθήσετε στο φορτίο του; 
 
Παρασκευή 30 Ιουλίου            Δύση ηλίου: 20:33’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Όταν βρίσκετε το έργο σας δύσκολο, όταν παραπονιέστε για τις 
δυσκολίες και τις δοκιμασίες, όταν λέτε ότι δεν έχετε δύναμη να 
αντισταθείτε στον πειρασμό, ότι δεν μπορείτε να καταπολεμήσετε 
την ανυπομονησία και ότι η Χριστιανική ζωή είναι μία ανηφόρα, να 
είστε σίγουροι ότι δεν σηκώνετε τον ζυγό του Χριστού, αλλά τον 
ζυγό άλλου κυρίου.» Ε. Χουάιτ, Child Guidance, σ. 267. 
«Πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και ειλικρινά αφοσιω-
μένοι. Όλα αυτά όμως θα έρθουν ως φυσικό αποτέλεσμα όταν η 
ψυχή υποτάσσεται στη δύναμη του Θεού μέσω της πίστης. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, για να κερδίσουμε τη Θεϊ-
κή χάρη. Δεν πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, ή 
στα καλά μας έργα, αλλά ερχόμαστε ως αμαρτωλοί στον Χριστό 
και βρίσκουμε αληθινή ανάπαυση στην αγάπη Του. Ο Θεός θα δε-
χτεί όποιον έρχεται σ’ Αυτόν και δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στις 
αρετές του σταυρωμένου Σωτήρα. Η αγάπη γεννιέται στην καρδιά. 
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Μπορεί να μην υπάρχουν έντονα συναισθήματα, αλλά μία σταθε-
ρή, γαλήνια εμπιστοσύνη. Κάθε φορτίο είναι ελαφρύ, γιατί ο ζυγός 
του Χριστού είναι καλός. Το καθήκον γίνεται χαρά και η θυσία ευ-
χαρίστηση. Το μονοπάτι που άλλοτε έμοιαζε σκοτεινό, τώρα λά-
μπει με τις ακτίνες του Ήλιου της Δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει να 
περπατάς στο φως, επειδή ο Χριστός είναι το φως.» Ε. Χουάιτ, Faith 

and Works, σ. 38,39.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Θυμάστε τη στιγμή που περπατήσατε με τον Ιησού όταν παρα-
δοθήκατε ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν; Μοιραστείτε την εμπειρία σας 
και εστιάστε στον λόγο για τον οποίο παραδοθήκατε. 
2.  Μελετήστε την προσευχή του Ιησού στο Ματθ. 11/ια’ 25-27 και 
συζητήστε το πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τη Χάρη. Γιατί ο Θεός 
κρύβει το σχέδιο της σωτηρίας από τους σοφούς και το φανερώνει 
στα νήπια; 
3.  Πώς μπορούμε έμπρακτα να βοηθήσουμε εκείνους που αγωνί-
ζονται με τα φορτία τους, να έρθουν στον Ιησού και να βρουν ανά-
παυση; 
4. Εστιάστε στην ιδέα της πραότητας και της ταπεινοφροσύνης. 
Είναι κακό κάποιος να έχει αυτοεκτίμηση; Δεν θα έπρεπε να νιώ-
θουμε καλά με τον εαυτό μας, ιδιαίτερα εκείνοι που νιώθουν ανα-
σφάλεια γύρω από το άτομό τους; Πώς ο σταυρός μας βοηθάει να 
καταλάβουμε τι εννοούσε ο Ιησούς όταν μίλησε για πραότητα και 
ταπεινοφροσύνη; Γιατί η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη είναι η 
μόνη συμπεριφορά που μπορούμε να έχουμε μπροστά στον σταυ-
ρό; 
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31 Ιουλίου – 6 Αυγούστου                       Σάββατο απόγευμα 

 
6. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύ-
τα φυλάττεσθε, διά να μη παρασυρθήτε με την πλάνην των ανό-
μων και εκπέσητε από τον στηριγμόν σας, αυξάνεσθε δε εις την 
χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χρι-
στού· εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος· αμήν.» 
Β’ Πέτρου 3/γ’ 17,18. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 34/λδ’, Εβρ. 
11/ια’ 17-22, Δευτ. 4/δ’ 29, Α’Ιωάν. 3/γ’ 1,2, Γεν. 39/λθ’, Εφεσ. 6/ς’ 
1-13. 
 

Ο Ιωσήφ έψαχνε τους αδερφούς του για μέρες. Πλησίασε να τους 
χαιρετήσει, αλλά εκείνοι δεν τον καλωσόρισαν το ίδιο θερμά. Ήθε-
λαν να τον σκοτώσουν. Ο Ρουβήν κατάφερε να τους πείσει να τον 
ρίξουν σε ένα ξερό πηγάδι. Αργότερα, ο Ιούδας πρότεινε να τον 
πουλήσουν σε κάποιους περαστικούς δουλεμπόρους. 
Η απόλυτη περίπτωση μίας δυσλειτουργικής οικογένειας!  
Μπορούμε να επιλέξουμε πολλά πράγματα, όχι όμως την οικογέ-
νειά μας. Κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς δεν έχει την τέλεια οικογέ-
νεια και τις τέλειες οικογενειακές σχέσεις. Ορισμένοι από μας έ-
χουμε την ευλογία να έχουμε γονείς, αδέρφια και άλλους συγγενείς, 
που αντικατοπτρίζουν την αγάπη του Θεού, αλλά οι περισσότεροι 
αναγκάζονται να συμβιβαστούν με κάτι που απέχει πολύ από το 
ιδανικό. Οι οικογενειακές σχέσεις συχνά είναι περίπλοκες και οδυ-
νηρές. Νιώθουμε ανήσυχοι και πληγωμένοι, και στη συνέχεια με-
ταφέρουμε τα συναισθηματικά μας φορτία σε άλλους.  
Πώς μπορούμε να βρούμε την ανάπαυση του Θεού στον οικογε-
νειακό τομέα; Αυτήν την εβδομάδα, μέσα από την ιστορία του Ιω-
σήφ και της οικογένειάς του, θα δούμε πώς ο Θεός φέρνει ψυχική 
ανάπαυση παρόλες τις δυσλειτουργίες στις οικογενειακές σχέσεις. 
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Κυριακή 1 Αυγούστου 
 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Ο Ιωσήφ ήξερε καλά τι θα πει δυσλειτουργική οικογένεια. Το λάθος 
είχε ήδη ξεκινήσει από τους προ-παππούδες του, τον Αβραάμ και 
τη Σάρρα. Όταν η Σάρρα συνειδητοποίησε πως ήταν στείρα, έπει-
σε τον Αβραάμ να κοιμηθεί με την υπηρέτριά της την Άγαρ. Μόλις 
η Άγαρ έμεινε έγκυος ξεκίνησαν τα προβλήματα. Μεγαλώνοντας σ’ 
αυτό το περιβάλλον, ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ μετέφεραν την ένταση 
αυτή και στις δικές τους οικογένειες. Ο Ισαάκ έσφαλε δείχνοντας 
την αδυναμία του στον Ησαύ ενώ ο Ιακώβ προσπαθούσε συνεχώς 
να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό του πατέρα του. Αργότερα, 
ο Ιακώβ εξαπατήθηκε και παντρεύτηκε δύο αδερφές που δεν τα 
πήγαιναν καλά μεταξύ τους και ανταγωνίζονταν στις γέννες, ε-
μπλέκοντας έτσι και τις υπηρέτριες τους.   
Διαβάστε τα γεγονότα στη Γέν. 34/λδ’. Τι είδους συναισθηματική 
επίδραση είχε αυτό το περιστατικό σε όλη την οικογένεια αλλά και 
στον νεαρό Ιωσήφ; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μητέρων ήταν φυσικό να περάσει και 
στα παιδιά, τα οποία ήταν πάντα έτοιμα για καβγά. Τα μεγαλύτερα 
αδέρφια του Ιωσήφ σκότωσαν όλους τους άνδρες της Συχέμ. Ο 
πρωτότοκος, ο Ρουβήν, έδειξε ασέβεια καθώς κοιμήθηκε με την 
παλλακίδα του ηλικιωμένου πατέρα του, τη Βαλλά, υπηρέτρια της 
Ραχήλ και μητέρα πολλών αδερφών του (Γεν. 35/λε’22). Ο Ιούδας, 
νομίζοντας ότι η χήρα νύφη του ήταν πόρνη, κοιμήθηκε μαζί της, 
με αποτέλεσμα να γεννήσει δίδυμα (Γέν. 38/λη). Πιο δυσλειτουργι-
κή οικογένεια από αυτή, δύσκολα μπορεί να βρεθεί!  
Γιατί πιστεύετε ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, και ο Ιακώβ αναφέρονται 
σαν ήρωες πίστης στην Εβρ. 11/ια’17-22, δεδομένων των ακατά-
στατων οικογενειακών τους σχέσεων; 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..……… 
Οι πιστοί πρωταθλητές του Θεού αποτυγχάνουν συχνά, τόσο στις 
δικές τους προσδοκίες όσο και στου Θεού. Οι άνδρες αυτοί αναφέ-
ρονται στην Εβρ. 11/ια’, όχι λόγω των ακατάστατων οικογενειακών 
τους σχέσεων, αλλά σε αντίθεση με αυτές. Μάθαιναν για την πίστη, 
την αγάπη και την εμπιστοσύνη στον Θεό συχνά με τον δύσκολο 
τρόπο, καθώς αγωνίζονταν με τα οικογενειακά τους ζητήματα.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια δυσλειτουργικά στοιχεία της οικογένειάς σας, σας 
έχουν κληροδοτηθεί; Πώς μπορεί η υποταγή σας στον Κύριο και 
στο θέλημά Του να σας βοηθήσει να σπάσετε αυτό το μοτίβο; 
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Δευτέρα 2 Αυγούστου 
 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
Ο Ιωσήφ, πληγωμένος, μπερδεμένος και τρομοκρατημένος ταξι-
δεύει για την Αίγυπτο, όπου πρόκειται να πουληθεί ως σκλάβος. 
Το ταξίδι δεν ήταν ευχάριστο, αλλά ιδιαίτερα οδυνηρό. 
«Στο μεταξύ, ο Ιωσήφ και αυτοί που τον αγόρασαν, προχωρούσαν 
στην Αίγυπτο. Ενώ το καραβάνι ταξίδευε στο νότο κατευθυνόμενο 
στα σύνορα της Χαναάν, το παιδί μπορούσε να διακρίνει μακριά 
τους λόφους ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν οι σκηνές του 
πατέρα του. Μέσα στη μοναξιά και στη λύπη του, πικρά έχυνε δά-
κρυα στη σκέψη του αγαπημένου εκείνου πατέρα. Ξαναπαρουσιά-
σθηκε μπροστά του η σκηνή της Δωθάν. Έβλεπε τους οργισμένους 
αδελφούς του και τα αγριωπά τους βλέμματα να καρφώνονται ε-
πάνω του. Τα τσουχτερά, προσβλητικά λόγια με τα οποία απάντη-
σαν στα γεμάτα αγωνία παρακάλια του, αντηχούσαν στα αυτιά του. 
Με τρεμάμενη καρδιά ατένιζε το μέλλον. Πόσο είχε αλλάξει η κατά-
στασή του! Από πολυαγαπημένος γιος σε περιφρονημένο, ανή-
μπορο σκλάβο! Ολομόναχος και χωρίς φίλους, ποια τύχη τον πε-
ρίμενε στη χώρα όπου πήγαινε; Για ένα διάστημα ο Ιωσήφ έπεσε 
σε βαθιά μελαγχολία και σε τρόμο… Τότε οι σκέψεις του στράφη-
καν στο Θεό των πατέρων του. Στα παιδικά του χρόνια είχε διδα-
χθεί να Τον αγαπά και να Τον σέβεται. Συχνά στη σκηνή του πατέ-
ρα του είχε ακούσει την αφήγηση του ονείρου που είδε ο Ιακώβ 
όταν έφευγε από το σπίτι του σαν εξόριστος και φυγάς… Όλα αυτά 
τα πολύτιμα μαθήματα παρουσιάζονταν τώρα ολοζώντανα μπρο-
στά του. Ο Ιωσήφ πίστευε ότι ο Θεός των πατέρων του θα γινόταν 
και ο δικός του Θεός. Και  τότε ακριβώς στο σημείο αυτό παραχώ-
ρησε τον εαυτό του ολοκληρωτικά στον Κύριο, προσευχόμενος ο 
φύλακας του Ισραήλ να είναι μαζί του στον τόπο της εξορίας του.» 
Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 191,192. 

Σε ορισμένους πολιτισμούς τονίζεται ο ρόλος που παίζει η κοινω-
νία σε σχέση με τη συμπεριφορά του ατόμου, ενώ σε άλλους δίνε-
ται έμφαση στη συμπεριφορά του ατόμου σε σχέση με την κοινω-
νία. Παρότι στην Αγία Γραφή υπάρχει μία ισορροπία, η κλήση προς 
τον Θεό είναι ξεκάθαρη τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε 
συλλογικό. Ο Ιωσήφ βρίσκει ανάπαυση στις διαπροσωπικές του 
σχέσεις κάνοντας την επιλογή να ακολουθήσει τον Θεό.  
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την προσωπική αφοσί-
ωση; (Δευτ. 4/δ’29, Ναυή 24/κδ’15, Α’Χρον. 16/ις’11, Ψαλμ. 14/ιδ’2, 
Παρ. 8/η’10, Ησ. 55/νε’6). 
…………………………………………………………………………….. 
Για να βρούμε ανάπαυση πρέπει να πάρουμε προσωπικά την α-
πόφαση να ακολουθήσουμε τον Θεό. Ακόμη κι αν οι πρόγονοί μας 
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πνευματικά ήταν γίγαντες, η πίστη και η πνευματικότητα δεν μετα-
φέρονται γενετικά. Να θυμάστε πως ο Θεός έχει μόνο παιδιά και 
όχι εγγόνια.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό κάθε μέρα και κάθε στιγμή να επιλέ-
γουμε την αφοσίωσή μας στον Θεό; Τι γίνεται όταν δεν το κάνουμε; 
 
Τρίτη 3 Αυγούστου 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Ακόμη κι αν ο Ιωσήφ έτρεφε κάποιες ελπίδες να δραπετεύσει και 
να επιστρέψει στην πατρίδα του, αυτές εξανεμίστηκαν μόλις έφτα-
σε στην Αίγυπτο και πουλήθηκε σε έναν άρχοντα. Στη Γέν. 39/λθ’1 
διαβάζουμε, «ο Πετεφρής ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχων των σω-
ματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασεν αυτόν εκ των χει-
ρών των Ισμαηλιτών». Ξαφνικά ο νεαρός άνδρας βρέθηκε σε έναν 
ξένο πολιτισμό αντιμέτωπος με μία ξένη γλώσσα. Η οικογένεια και 
οι στενές σχέσεις έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοε-
κτίμησης. Ο Ιωσήφ μεγάλωσε πιστεύοντας πως είχε κάτι ξεχωρι-
στό, ως πρωτότοκος γιος της αγαπημένης συζύγου. (Γεν. 29/κθ’18) 
Ήταν σίγουρα ο αγαπημένος γιος του πατέρα του και ο μόνος που 
είχε έναν όμορφο ποικιλόχρωμο χιτώνα (Γέν. 37/λζ’3,4). Ποιος ή-
ταν όμως τώρα; Ένας σκλάβος, κάποιος που ανά πάσα στιγμή 
μπορούσε να πουληθεί και να αγοραστεί. Προσέξτε πόσο γρήγορα 
άλλαξε η κατάστασή του. Πόσο γρήγορα η ζωή τού γύρισε την 
πλάτη! Όμως ο νεαρός άντρας πήρε το μάθημά του, το οποίο και 
εμείς καλούμαστε να πάρουμε. Εάν βασιζόμαστε στους άλλους για 
να επιβεβαιώσουν την αξία μας, τότε θα βρεθούμε σε ένα δύσκολο 
μονοπάτι και θα μπερδευτούμε, γιατί δεν θα εκτιμήσουν όλοι το 
ποιοι είμαστε. Αντιθέτως πρέπει νιώσουμε αυτοεκτίμηση με βάση 
την άποψη του Θεού για μας, στο πώς Εκείνος μας βλέπει, και όχι 
στους ρόλους που αυτή τη στιγμή έχουμε.  
Πώς μας βλέπει ο Θεός; (Ησ. 43/μγ’1, Μαλ. 3/γ’17, Ιωάν. 1/α’2, 
15/ιε’15, Ρωμ. 8/η’14, Α’Ιωάν. 3/γ’1,2) 
.…………………………………………………………….……………… 
Ο Θεός κοιτάζει τον καθένα από μας μέσα από τη Χάρη. Βλέπει σε 
μας την προοπτική της ομορφιάς και του ταλέντου που ούτε καν 
μπορούμε να φανταστούμε. Ήταν απόλυτα Έτοιμος να πεθάνει για 
μας προκειμένου να μπορέσουμε να γίνουμε αυτό για το οποίο 
δημιουργηθήκαμε να είμαστε. Ο Σταυρός, πέρα του ότι δείχνει την 
αμαρτωλή μας κατάσταση και το μεγάλο τίμημα για τη λύτρωσή 
μας, δείχνει και την μεγάλη αξία που έχουμε στα μάτια του Θεού. 
Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άλλοι για μας, ή ακόμη τι πι-
στεύουμε εμείς για τον εαυτό μας, ο Θεός μάς αγαπάει και θέλει να 
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μας λυτρώσει, τόσο από τη δύναμη της αμαρτίας τώρα, όσο και 
από τον αιώνιο θάνατο που επιφέρει.  
Το ερώτημα λοιπόν παραμένει το ίδιο: Ποια είναι η δική μας αντα-
πόκριση στην αγάπη του Θεού, όπως μας φανερώθηκε από τον 
Ιησού Χριστό; 
ΣΚΕΨΗ: Πολλοί μας λένε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως 
είναι και να τον αποδεχτούμε χωρίς κριτική. Γιατί αυτό είναι μία 
μορφή αυταπάτης; Γιατί είναι σημαντικό το ότι η αξία μας δεν προ-
έρχεται από μας, αλλά από Εκείνον που μας δημιούργησε και ξέρει 
τις πραγματικές μας προοπτικές; 
 
Τετάρτη 4 Αυγούστου 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Στην αρχή η ιστορία του Ιωσήφ είχε θετική εξέλιξη. Ο Ιωσήφ εμπι-
στεύτηκε τη ζωή του στον Θεό κι Εκείνος τον ευλόγησε σε τέτοιο 
βαθμό που έγινε έμπιστος του Πετεφρή. 
Μέσα από ποιες ενέργεις φαίνονται οι ευλογίες του Θεού στη ζωή 
του Ιωσήφ; Πώς είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις του; Διαβάστε 
Γεν. 39/λθ’1-6. 
…………………………………………………………………………….. 
Παρότι ο Ιωσήφ φαίνεται να τα πηγαίνει αρκετά καλά με τον Πετε-
φρή, καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό στο σπίτι και στον α-
γρό, κάποιος στο σπίτι είναι ανήσυχος.  
Με ποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Ιωσήφ; Πώς επιλέγει να το 
διαχειριστεί; Διαβάστε Γεν. 39/λθ’7-10. 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ιωσήφ έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του Πετεφρή. Καλύτερα να 
το πούμε διαφορετικά. Η γυναίκα του Πετεφρή έχει το πρόβλημα. 
Βλέπει τους άλλους σαν «αντικείμενα» τα οποία μπορεί να εκμε-
ταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει. Θέλει να «χρησιμοποιήσει» τον 
Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ περιγράφεται ως «ευειδής και ωραίος την όψιν» 
(Γεν. 39/λθ’ 6). Στην Αγία Γραφή σπανίως αναφέρονται τα εξωτερι-
κά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, γιατί «δεν βλέπει ο Κύριος κα-
θώς βλέπει ο άνθρωπος· διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, 
ο δε Κύριος βλέπει την καρδίαν» (Α’ Σαμ. 16/ις’7). Σε αυτήν την 
περίπτωση η καλή εμφάνιση του Ιωσήφ αποτελεί περισσότερο ε-
μπόδιο παρά βοήθεια για την διατήρηση της αγνότητας και της πι-
στότητάς του στις αρχές του Θεού. Παρά την επιμονή αυτής της 
ασεβούς γυναίκας, ο Ιωσήφ κάνει κάτι που φαινομενικά θα έχει 
αρνητικά αποτελέσματα. Εφαρμόζει τις Βιβλικές αρχές σε όλες τις 
διαπροσωπικές του σχέσεις – σ’ αυτήν την περίπτωση με τη γυναί-
κα του Πετεφρή. Οι Βιβλικές αρχές για τις συναναστροφές δεν είναι 
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παλιομοδίτικες, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και όποιος έχει υ-
ποφέρει από τις συνέπειες της αμαρτίας.  
Στην Βιβλική αφήγηση είναι φανερό ότι δεν αντιμετώπισε τον πει-
ρασμό αυτόν μόνο μια φορά. Η γυναίκα του Πετεφρή τον φλέρταρε 
ξανά και ξανά (Γεν. 39/λθ’10). Ο Ιωσήφ προσπάθησε να της εξη-
γήσει τον λόγο για την απόφασή του (Γεν. 39/λθ’8,9) αλλά όπως 
φαίνεται μάταια. Ο Ιωσήφ συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει 
τις επιλογές των άλλων. Αποφασίζει ωστόσο, να ζει, να αγαπά και 
να συμπεριφέρεται στους γύρω του με τρόπο που να τιμά τον Θεό. 
Έμαθε να ζει στην παρουσία του Θεού και αυτό τον βοήθησε να 
αντισταθεί στον πειρασμό.  
ΣΚΕΨΗ: Έχετε προσπαθήσει να εφαρμόσετε τις Βιβλικές αρχές σε 
όλους, ακόμη και σε εκείνους που δεν «παίζουν τίμια»; Τι έκβαση 
είχε; Διαβάστε Ματθ. 5/ε’43-48. Γιατί είναι σημαντικό να ζούμε 
σύμφωνα με αυτές τις αρχές; 
 
Πέμπτη 5 Αυγούστου 
 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Όπως διαβάζουμε στην ιστορία στη Γεν. 39/λθ’11-20, ο Ιωσήφ υ-
ποφέρει εξαιτίας της απόφασής του να μείνει πιστός στις αρχές του 
και καταλήγει στη φυλακή. Ως ιδιοκτησία του Πετεφρή, ο Ιωσήφ θα 
μπορούσε να είχε θανατωθεί αμέσως, χωρίς εξηγήσεις. Προφανώς 
ο Πετεφρής δεν πίστεψε τη γυναίκα του, αλλά ενήργησε έτσι επειδή 
έπρεπε να διασφαλίσει τη φήμη του. Και παρά την τρομερή αυτή 
κατάσταση, η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ακόμη «ο Κύριος ήτο μετά 
του Ιωσήφ» (εδ.21). Η ζωή στη γη δεν είναι δίκαιη. Το καλό δεν 
αμείβεται πάντα και το κακό δεν τιμωρείται αμέσως. Υπάρχουν 
όμως κάποια καλά νέα: ο Ιωσήφ μπορεί να βρει ανάπαυση ακόμη 
και στη φυλακή, επειδή ο Θεός είναι μαζί του. Όσο ήταν απομονω-
μένος στη φυλακή, θα μπορούσε να σκέφτεται τις αδικίες που του 
συνέβησαν και να εγκαταλείψει τον Θεό.  
Τι κάνει ο Ιωσήφ όσο είναι στη φυλακή; Πώς σχετίζεται με τους 
γύρω του; Διαβάστε Γέν. 39/λθ’21-40/μ’22. 
.……………………………………………………………………………. 
Στη φυλακή ο Ιωσήφ έρχεται μπροστά στην πραγματικότητα και όχι 
στο ιδεώδες. Δικτυώνεται, βοηθάει τους άλλους, παρότι οι σχέσεις 
στη φυλακή απέχουν μακράν από το ιδανικό. Δεν διστάζει να ζητή-
σει βοήθεια. Όταν του δίνεται η ευκαιρία, ζητάει τη βοήθεια του αρ-
χιοινοχόου, μόλις ερμηνεύει το όνειρό του. 
Ποια είναι η ευρύτερη εικόνα όσον αφορά τις σχέσεις, όπως την 
παρουσιάζει ο Παύλος στην Εφεσ. 6/ς’1-13; 
…………………………………………………………………………….. 
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Οι σχέσεις μας είναι μικρογραφίες της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ 
του Θεού και του Σατανά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τέλειες 
σχέσεις. Κάθε σχέση πρέπει να έχει δυναμική ανάπτυξης και ο Σα-
τανάς έχει το κεκτημένο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλες τις σχέ-
σεις μας - ειδικά τις πιο κοντινές μας - προς όφελός του για να 
βλάψει και να διαστρεβλώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. 
Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτές τις 
μάχες. Στο Λόγο του Θεού τίθονται κάποιες αρχές για τις σχέσεις 
μας. Η υπόσχεσή Του να μας δώσει σοφία (Ιακ. 1/α’5) επεκτείνεται 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Και όπως ήταν με τον Ιωσήφ,  
το ίδιο υπόσχεται και σε μας, ότι θα είναι μαζί μας όταν οι σχέσεις 
μας γίνουν  περίπλοκες.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε την υπόσχεση του Θεού στην Ιακ. 1/α’5 και α-
φιερώστε λίγο χρόνο στην προσευχή ζητώντας σοφία για τις σχέ-
σεις σας. Πώς μπορείτε να είστε ανοικτοί στις προτροπές του Αγί-
ου Πνεύματος καθώς σχετίζεστε με τους ανθρώπους;  
 
Παρασκευή 6 Αυγούστου  .                     Δύση ηλίου: 20:26’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Όσον αφορά στο τι συνέβη με τον Ιωσήφ και τη γυναίκα του Πετε-
φρή, η Ε. Χουάιτ γράφει, «Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για όλες τις 
γενιές της γης… Ο Θεός θα είναι Παρών για να βοηθήσει και το 
Πνεύμα Του θα είναι ασπίδα. Παρότι περιτριγυριζόταν από τους 
πιο δυνατούς πειρασμούς, υπήρχε μία πηγή δύναμης με την οποία 
μπορούσε να αντισταθεί. Πόσο έντονη ήταν η επίθεση στις ηθικές 
αρετές του Ιωσήφ! Ερχόταν από κάποιο άτομο που ασκούσε επιρ-
ροή, προκειμένου να τον κάνει να παραστρατήσει. Και παρόλα αυ-
τά πόσο σθεναρά αντιστάθηκε… Τοποθέτησε στα χέρια του Θεού 
την υπόληψη και τα συμφέροντά του. Αν και για ένα διάστημα τα-
λαιπωρήθηκε, στην πραγματικότητα προετοιμάστηκε για μία σημα-
ντική θέση. Ο Θεός προστάτεψε την υπόληψη αυτή που παραλίγο 
να αμαυρωθεί από μία αισχρή συκοφάντισσα, και την κατάλληλη 
στιγμή, την έκανε να λάμψει. Ο Κύριος μετέτρεψε τη φυλακή στο 
μέρος της εξύψωσής του. Η αρετή, την κατάλληλη στιγμή, θα φέρει 
την αμοιβή της. Η ασπίδα που κάλυψε την καρδιά του Ιωσήφ, ήταν 
ο φόβος του Θεού, ο οποίος τον βοήθησε να είναι πιστός στον κύ-
ριό του και αληθινός στον Θεό. Περιφρόνησε αυτήν την ατιμία που 
θα τον οδηγούσε στην κατάχρηση της εμπιστοσύνης του Πετεφρή, 
παρόλο που θα μπορούσε να μην μάθαινε ποτέ ο κύριός του για το 
γεγονός.» The Spirit of Prophecy, τομ.1, σ.132. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Το να είστε κατ’ όνομα Χριστιανός δεν θα βοηθήσει να βρείτε 
ανάπαυση στις σχέσεις σας. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του 
κατ’ όνομα Αντβεντιστή και του αληθινού πιστού; 
2.  Μία αδερφή μόλις ήρθε στην εκκλησία. Ο σύζυγός της δεν είναι 
πιστός. Τον αγαπάει, αλλά εκείνος δεν χαίρεται με τις αλλαγές που 
βλέπει στη ζωή της. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας, βάση των Βι-
βλικών αρχών, σ’ αυτό το νέο μέλος της εκκλησίας; 
3.  Ο Ρώσος συγγραφέας Τολστόι έγραψε, «Όλες οι ευτυχισμένες 
οικογένειες μοιάζουν, κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχι-
σμένη με τον δικό της τρόπο.» Όλες οι οικογένειες, μέχρι ενός 
βαθμού είναι δυσλειτουργικές, επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ο 
καθένας μας ίσως συμβάλλει αρνητικά στην δυσλειτουργία της οι-
κογένειας. Πώς μπορούμε, με την χάρη του Θεού, να ακολουθή-
σουμε τις Βιβλικές αρχές της αγάπης, της συγχώρησης, του να 
μοιραζόμαστε τα βάρη, φέρνοντας θεραπεία στις οικογενειακές μας 
σχέσεις; 
4.  Πολλοί τα πήγαιναν καλά στην οικογένειά τους μέχρι τη στιγμή 
που κάποια τραγωδία ήρθε στη ζωή τους. Γιατί είναι σημαντικό να 
μένουμε στον Λόγο του Θεού τέτοιες στιγμές; Γιατί είναι σημαντικό 
να προετοιμαζόμαστε πνευματικά για τις κακές στιγμές, όταν όλα 
πάνε καλά στη ζωή μας; 
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7 Αυγούστου – 13 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 
 

7. ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τώρα λοιπόν μη λυπείσθε μηδ' ας φανή εις 
εσάς σκληρόν ότι με επωλήσατε εδώ· επειδή εις διατήρησιν ζωής 
με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθέν σας.» Γένεση 45/με’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 42/μβ’ 7-20, 
Ματθ. 25/κε’ 41-46, Γεν. 42/μβ’ 21-24, 45/με’ 1-15, Λουκ. 23/κγ’34, 
Γεν. 50/ν’ 15-21. 
 
Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση μίας 
γυναίκας. Εκείνη τον αναγνώρισε ανάμεσα στους υπόπτους. Αν και 
τα στοιχεία ήταν υπό αμφισβήτηση, η γυναίκα ήταν σίγουρη πως ο 
Τζόνι ήταν ο ένοχος. Και έτσι ο κατηγορούμενος «σάπισε» στη φυ-
λακή για 14 χρόνια, για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει. Μόνο 
όταν βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA, η Τζοάν πείστηκε για το 
τρομερό της λάθος. Όταν ο Τζόνι αποφυλακίστηκε, εκείνη θέλησε 
να τον συναντήσει. Πώς θα αντιδρούσε αυτός ο άνθρωπος τη στιγ-
μή που θα συναντούσε τη γυναίκα η οποία του κατέστρεψε τη ζωή 
και ήταν η αιτία που βρισκόταν  στη φυλακή για τόσα χρόνια; 
Η Τζοάν βρισκόταν σε ένα δωμάτιο και τον περίμενε. Όταν εκείνος 
μπήκε στο δωμάτιο και κοιτάχτηκαν στα μάτια, η Τζοάν ξέσπασε σε 
κλάματα: «Ο Τζόνι έσκυψε, μου πήρε τα χέρια και μου είπε, Σε 
συγχωρώ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μπροστά μου είχα τον 
άνδρα που μισούσα και ήθελα να πεθάνει. Κι εκείνος με συγχώρε-
σε, ενώ εγώ τον είχα αδικήσει τόσο πολύ. Μόνο τότε μπόρεσα να 
καταλάβω τι είναι η χάρη. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να θεραπεύομαι 
και βρήκα την αληθινή ανάπαυση.» 
Αυτήν την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τη συγχώρηση και τι μπορεί 
να κάνει στις ανήσυχες καρδιές.  
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Κυριακή 8 Αυγούστου 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Κάποια στιγμή τα πράγματα άρχισαν να έχουν θετική εξέλιξη για 
τον Ιωσήφ. Δεν βγήκε απλά από την φυλακή, αλλά έγινε και πρω-
θυπουργός της Αιγύπτου, αφού ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ 
(Γεν. 41/μα’). Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά (Γεν. 41/μα’ 
50-52). Οι αποθήκες της Αιγύπτου ήταν γεμάτες όταν έπεσε πείνα 
στη χώρα, όπως είχε προβλεφθεί. Και τότε, μία μέρα, τα αδέρφια 
του Ιωσήφ ήρθαν στην Αίγυπτο.  
Διαβάστε την πρώτη συνάντηση του Ιωσήφ με τα αδέρφια του στη 
Γεν. 42/μβ’7-20. Γιατί έθεσε σε εφαρμογή αυτό το περίπλοκο σχέ-
διο; Τι προσπάθησε να κάνει από την πρώτη συνάντηση; 
……………………………………………………………………..……… 
Ο Ιωσήφ είχε τη δύναμη και μπορούσε, αν ήθελε, να εκδικηθεί τα 
αδέρφια του χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθεί γι’ αυτό. Αντί 
όμως να επιλέξει το δρόμο της εκδίκησης, ο Ιωσήφ ανησυχούσε 
για τα μέλη της οικογένειάς του πίσω στο σπίτι. Ανησυχούσε για 
τον πατέρα του. Ήταν ζωντανός ή μήπως η δυσλειτουργική οικογέ-
νεια είχε μείνει χωρίς πατριάρχη; Και τι γινόταν με τον αδερφό του 
τον Βενιαμίν; Ως πολυαγαπημένος γιος του πατέρα του, ο Βενιαμίν 
βρισκόταν ακριβώς στην ίδια θέση που ήταν και ο Ιωσήφ. Κι ενώ 
τα αδέλφια του είχαν στρέψει την επικίνδυνη ζήλια τους στον Ιω-
σήφ, εκείνος φροντίζει τα αδύναμα μέλη της οικογένειάς του.  
Η εφαρμογή των Βιβλικών αρχών στις σχέσεις μας, δεν μας δίνει 
το δικαίωνα να ασκήσουμε ή να δεχτούμε κακοποίηση. Είμαστε 
όλοι  πολύτιμοι στα μάτια του Θεού. Ο Ιησούς πλήρωσε το απόλυ-
το τίμημα για τον καθένα από μας στο Σταυρό.  
Γιατί ο Ιησούς παίρνει τόσο προσωπικά το θέμα της κακοποίησης 
ή της παραμέλησης των άλλων; Διαβάστε Ματθ. 25/κε’ 41-46. 
…………………………………………………………………………….. 
Όλοι έχουμε εξαγοραστεί με το αίμα του Ιησού και είμαστε νόμιμα 
δικοί Του. Οποιοσδήποτε κακοποιεί, επιτίθεται στην ιδιοκτησία του 
Ιησού. Η σεξουαλική κακοποίηση και συναισθηματική ή σωματική 
βία, δεν πρέπει να υπάρχουν σε καμία οικογένεια. Δεν πρόκειται 
για ένα ιδιωτικό οικογενειακό ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί εσω-
τερικά. Χρειάζεται εξωτερική βοήθεια και επέμβαση. Εάν εσείς ή 
κάποιος στην οικογένεια έχει κακοποιηθεί, σας παρακαλούμε να 
απευθυνθείτε σε έμπιστους επαγγελματίες.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες Βιβλικές αρχές μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποια-
δήποτε δυσκολία αντιμετωπίζετε στις οικογενειακές σας σχέσεις; 
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Δευτέρα 9 Αυγούστου 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ 
Ο Ιωσήφ είχε συγχωρήσει τα αδέρφια του. Δεν ξέρουμε ακριβώς 
πότε το έκανε, αλλά προφανώς πολύ πριν εμφανιστούν. Πολύ πι-
θανόν να μην ευημερούσε στην Αίγυπτο εάν δεν τους είχε συγχω-
ρήσει, γιατί ο θυμός και η πικρία θα τον είχαν εξουθενώσει και θα 
είχαν διαβρώσει τη σχέση του με τον Κύριο.  
Διάφορες μελέτες που έγιναν σε άτομα που επιβίωσαν από τρα-
γωδίες που τις προκάλεσαν άλλοι στη ζωή τους, έδειξαν πως η 
συγχώρεση ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που τους βοήθησε 
να βρουν θεραπεία και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Χωρίς τη συγ-
χώρεση παραμένουμε θύματα. Η συγχώρεση έχει να κάνει με μας 
τους ίδιους, παρά με εκείνον που μας έχει πληγώσει.  
Παρότι ο Ιωσήφ είχε συγχωρέσει τα αδέρφια του, δεν ήθελε οι οι-
κογενειακές σχέσεις να μείνουν εκεί που τις άφησε, στο ξερό πη-
γάδι της Δωθάν. Ήθελε να δει εάν υπήρξαν αλλαγές.  
Τι ακούει ο Ιωσήφ; Διαβάστε Γεν. 42/μβ’21-24. Τι μαθαίνει για τα 
αδέρφια του; 
…………………………………………………………………………….. 
Όλη η επικοινωνία γινόταν μέσω ενός διερμηνέα και έτσι τα αδέρ-
φια του Ιωσήφ δεν φαντάζονταν ότι μπορούσε να τους καταλάβει. 
Εκείνος, ακούει την εξομολόγηση των αδερφών του, οι οποίοι νόμι-
ζαν πως εάν ξεφορτωνόντουσαν τον Ιωσήφ δεν θα ήταν αναγκα-
σμένοι να δίνουν αναφορά στον πατέρα τους. Δεν θα χρειαζόταν 
να ακούνε τα όνειρά του, ούτε να βλέπουν τον αδελφό τους να α-
πολαμβάνει την εύνοια που του έδειχνε ο πατέρας τους. Αντί όμως 
να βρουν ανάπαυση, βασανίζονταν από την ένοχη συνείδησή τους 
όλα αυτά τα χρόνια. Η πράξη τους αυτή, τους οδήγησε στην ανη-
συχία και στον φόβο της επικείμενης τιμωρίας του Θεού. Ο Ιωσήφ 
άρχισε να τους λυπάται για την θλίψη τους. Θρηνούσε γι’ αυτούς. 
Ήξερε πως η πείνα θα διαρκούσε αρκετά χρόνια, γι’ αυτό επέμενε 
να έρθουν με τον Βενιαμίν την επόμενη φορά που θα αγόραζαν 
τροφή (Γεν. 42/μβ’20). Επιπλέον, κρατάει τον Συμεών αιχμάλωτο. 
Όταν είδε ότι ο Βενιαμίν είναι ζωντανός, οργανώνει μία γιορτή στην 
οποία δείχνει ξεκάθαρα την εύνοιά του προς αυτόν (Γεν. 43/μγ’34) 
για να δει αν υπάρχουν ακόμα συναισθήματα ζήλιας. Τα αδέρφια 
του δεν δείχνουν καμία ένδειξη ζήλιας, αλλά ο Ιωσήφ ξέρει πόσο 
πονηροί είναι. Άλλωστε, κατάφεραν να ξεγελάσουν ολόκληρη πόλη 
(Γεν. 34/λδ’13), και είναι σίγουρος ότι έχουν πει ψέματα στον πατέ-
ρα τους για τη δική του κατάληξη (Γεν. 37/λζ’31-34). Έτσι, σκέφτε-
ται μία ακόμη δοκιμασία (Δείτε Γεν. 44/μδ’). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γέν. 45/με’1-15. Πώς ένιωθε ο Ιωσήφ για τα 
αδέρφια του και για τη συγχώρηση που τους έδειξε; Τι μπορούμε 
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να μάθουμε από αυτήν την ιστορία; 
 

Τρίτη 10 Αυγούστου 
 

ΣΥΓΧΩΡΩ ΚΑΙ ΞΕΧΝΩ; 
Η συγχώρηση ορίζεται ως η προθυμία να εγκαταλείψει κάποιος τη 
μνησικακία, την καταδίκη και την εκδίκηση προς εκείνον ή εκείνους 
που τον αδίκησαν. Ο δρ. Μέριλιν Άρμουρ, ένας οικογενειακός θε-
ραπευτής που εργάστηκε με τους επιζήσαντες του ολοκαυτώματος, 
προκειμένου να διατυπώσει πώς οι ίδιοι εξήγησαν αυτό που τους 
συνέβη, γράφει, «Η έννοια της συγχώρησης είναι η συνειδητή επι-
λογή του θύματος και όχι κάτι που απλώς συμβαίνει.» 
Συγχώρηση δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες, ούτε ότι 
επιτρέπεις σ’ αυτόν που σε κακοποίησε να συνεχίσει την ίδια συ-
μπεριφορά. Συγχώρηση σημαίνει ότι αφήνουμε τον θυμό και την 
επιθυμία μας για εκδίκηση, στον Θεό. Εάν δεν το κάνουμε, η οργή, 
η πικρία, ο θυμός και η μνησικακία θα κάνουν αυτόν ή αυτούς που 
μας πλήγωσαν, χειρότερους. 
Τι συμβαίνει σε μας όταν συγχωρούμε τους άλλους; Ματθ. 18/ιη’ 
21-35. 
..…………………………………………………………………………… 
Αναμφίβολα, ένας τρόπος για να μάθουμε να συγχωρούμε είναι 
πρώτα να κατανοήσουμε τη συγχώρηση που λάβαμε από τον Χρι-
στό. Όλοι αμαρτήσαμε, και όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και στον 
Ίδιο τον Θεό. Κάθε αμαρτία, είναι αμαρτία εναντίον του Κυρίου και 
Δημιουργού μας, και παρόλα αυτά, μέσω του Ιησού μπορούμε να 
επικαλεστούμε πλήρη συγχώρηση για όλες τις αμαρτίες, όχι επειδή 
το αξίζουμε – γιατί δεν το αξίζουμε – αλλά λόγω της χάρης του Θε-
ού. Όταν αντιληφθούμε αυτήν την ιερή αλήθεια και όταν κάνουμε τη 
συγχώρηση του Θεού βίωμά μας, τότε θα μπορούμε να συγχωρή-
σουμε τους άλλους. Δεν συγχωρούμε τους άλλους επειδή το αξί-
ζουν, αλλά επειδή και εμείς λάβαμε συγχώρηση από τον Θεό, και 
επειδή το χρειαζόμαστε. Άλλωστε, κι εμείς δεν αποζητούμε συχνά 
συγχώρεση; 
Όπως είδαμε, ο Ιωσήφ έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στις οικογε-
νειακές σχέσεις. Δεν κρατούσε κακία ούτε επανερχόταν σε αυτά 
που συνέβησαν στο παρελθόν. Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει μία 
νέα αρχή στην οικογένεια, όταν έχουμε γίνει ειδήμονες στο πώς να 
πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Ο Ιωσήφ όμως δεν αντιδρά έτσι. 
Όπως φαίνεται, θέλει να αφήσει πίσω το παρελθόν και να προχω-
ρήσει μπροστά με αγάπη και αποδοχή. Αν ο Ιωσήφ είχε διαφορετι-
κή αντίδραση, αυτή η ιστορία θα είχε άλλο τέλος, όχι τόσο ευχάρι-
στο.   
ΣΚΕΨΗ: «Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομί-
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αι και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι· μακάριος ο άνθρω-
πος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν» (Ρωμ. 
4/δ’ 7,8). Τι λέει εδώ ο Παύλος για αυτά που λάβαμε από τον Ιησού 
και πώς αυτή η υπέροχη υπόσχεση πρέπει να επηρεάσει τις σχέ-
σεις μας με εκείνους που μας πλήγωσαν; 
 

Τετάρτη 11 Αυγούστου 
 

Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Για να συγχωρήσουμε, πρέπει πρώτα να αποδεχτούμε ότι έχουμε 
πληγωθεί. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, μιας και ορισμένες φορές 
έχουμε περισσότερο την τάση να θάβουμε τα συναισθήματά μας, 
αντί να εργαζόμαστε μέσα από αυτά. Το να αναφέρουμε στον Θεό 
την δυσαρέσκεια και την οργή μας δεν είναι κακό. Είναι κάτι που 
συναντάμε συχνά στους Ψαλμούς. Μπορούμε ελεύθερα να Του 
εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για κάτι που συνέβη, ή το πόσο 
μας εξόργισε ο τρόπος που μας συμπεριφέρθηκαν.  
Στην ιστορία μας βλέπουμε τον Ιωσήφ να κλαίει καθώς βλέπει ξανά 
τους αδερφούς του και αναβιώνει κάποια συναισθήματα του πα-
ρελθόντος.  
Τι δείχνει η δήλωση του Ιησού στο σταυρό για τη στιγμή της συγ-
χώρεσης; Διαβάστε Λουκ. 23/κγ’34. 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιησούς δεν περίμενε από μας να ζητήσουμε πρώτοι συγχώρεση. 
Δεν χρειάζεται να περιμένουμε αυτόν που μας πλήγωσε να ζητήσει 
συγνώμη. Μπορούμε να συγχωρούμε τους άλλους, ασχέτως αν 
εκείνοι δέχονται ή όχι την συγνώμη μας.  
Τι μαθαίνουμε από τον Λουκ. 6/ς’28 και τον Ματθ. 5/ε’44 για το 
πώς να σχετιζόμαστε με εκείνους που μας πληγώνουν; 
…………………………………………………………………………….. 
Η συγχώρεση όπως και η αγάπη ξεκινάνε από επιλογή και όχι από 
κάποιο συναίσθημα. Μπορούμε να επιλέξουμε να συγχωρούμε, 
ακόμη κι αν τα συναισθήματά μας, μας εμποδίζουν. Ο Θεός ξέρει 
πως με τη δική μας δύναμη αυτή η επιλογή είναι αδύνατη, αλλά, 
«τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ» (Μάρκ. 10/ι’27). Γι’ αυτό 
τον λόγο προσευχόμαστε γι’ αυτούς που μας πλήγωσαν. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, το πρόσωπο αυτό μπορεί να έχει ήδη πεθά-
νει, αλλά και πάλι μπορούμε να προσευχηθούμε να μπορέσουμε 
να τον/την συγχωρήσουμε. Σίγουρα η συγχώρεση δεν είναι πάντα 
κάτι εύκολο. Ο πόνος και η ζημιά που μας έχει προκαλέσει, μπορεί 
να είναι καταστροφικά, αφήνοντας μας πληγωμένους και διαλυμέ-
νους. Η θεραπεία θα έρθει εφόσον το επιτρέψουμε, όταν όμως μέ-
νουμε στη μνησικακία, στην πικρία και στην οργή, η θεραπεία, εάν 
γίνει, θα έρθει δυσκολότερα. Ο Σταυρός είναι το καλύτερο παρά-
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δειγμα του τι κόστισε στον Ίδιο τον Θεό η δική μας συγχώρεση. 
Εάν ο Κύριος μάς συγχώρησε, παρότι ήξερε ότι οι περισσότεροι θα 
Τον απορρίψουν, τότε σίγουρα μπορούμε και εμείς να μάθουμε να 
συγχωρούμε.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιον πρέπει να συγχωρήσετε, όχι τόσο για εκείνον που 
σας πλήγωσε, όσο για τον εαυτό σας; 
 

Πέμπτη 12 Αυγούστου 
 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ 
Η οικογένεια του Ιωσήφ έφτασε επιτέλους, στην Αίγυπτο. Δεν υ-
πήρχαν πια, άλλα σκοτεινά μυστικά. Τα αδέρφια του θα πρέπει να 
παραδέχτηκαν ότι πούλησαν τον Ιωσήφ όταν εξηγούσαν στον πα-
τέρα τους ότι ο γιος που νόμιζε νεκρό, τώρα ήταν πρωθυπουργός 
της Αιγύπτου.   
Ενώ πολλές φορές δεν είναι εφικτό ή σοφό να αποκατασταθούν οι 
σχέσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. 
Ίσως να μην μπορούμε να κλάψουμε και να αγκαλιαστούμε με το 
πρόσωπο που μας πλήγωσε, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε την 
συγχώρεση μας προφορικά ή γράφοντας ένα γράμμα. Τότε είναι 
που αφήνουμε τον πόνο σε μεγάλο βαθμό. Ίσως, ένα μέρος του 
πόνου να παραμείνει για πάντα, αλλά τουλάχιστον θα βρισκόμαστε 
στο δρόμο της θεραπείας. 
Διαβάστε Γεν. 50/ν’ 15-21. Γιατί ανησυχούσαν τα αδέρφια του Ιω-
σήφ; Τι δείχνει αυτός ο φόβος για τους ίδιους; 
…………………………………………………………………………….. 
Τα αδέρφια του Ιωσήφ βρίσκονταν στην Αίγυπτο δεκαεπτά χρόνια 
(Γεν. 47/μζ’28), και παρόλα αυτά, όταν πέθανε ο Ιακώβ, φοβούνταν 
την εκδίκηση του Ιωσήφ. Συνειδητοποίησαν πόσο πολύ τον είχαν 
πληγώσει. Ο Ιωσήφ τους διαβεβαιώνει και πάλι για τη συγχώρεσή 
του, ακόμα και μετά τον θάνατο του πατέρα τους. Αυτή η υπενθύ-
μιση ωφέλησε τόσο τον ίδιο, όσο και τα αδέρφια του.  
Εάν η πληγή είναι βαθιά, ίσως χρειαστεί να συγχωρήσουμε πολλές 
φορές. Όταν οι άσχημες αναμνήσεις του κακού επανέρχονται στο 
νου, πρέπει να στραφούμε αμέσως στον Θεό μέσω της προσευχής 
και να επιλέξουμε ξανά τη συγχώρεση.  
Διαβάστε Γεν. 50/ν’20. Πώς αυτό το εδάφιο εξηγεί, έστω κατά μέ-
ρος, την προθυμία του Ιωσήφ να συγχωρήσει την αμαρτία των α-
δερφών του εναντίον του; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιωσήφ πιστεύει ακράδαντα ότι η ζωή του ήταν μέρος του ευρύ-
τερου σχεδίου του Θεού να σώσει τον κόσμο από την πείνα, και να 
οδηγήσει την οικογένειά του να γίνει ένα μεγάλο έθνος, κατά την 
υπόσχεσή Του. Το ότι γνώριζε πως ο Θεός ανέτρεψε τα πονηρά 
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σχέδια των αδερφών του ώστε να επιφέρει το καλό, βοήθησε ακό-
μη περισσότερο τον Ιωσήφ να συγχωρήσει.  
ΣΚΕΨΗ: Η ιστορία του Ιωσήφ έχει ευχάριστο τέλος. Πώς αντι-
δρούμε όμως όταν η ιστορία δεν έχει ευχάριστο τέλος; Φυσικά, μα-
κροπρόθεσμα, με το τέλος της αμαρτίας και της Μεγάλης Διαμάχης 
όπου όλα τα ζητήματα θα λυθούν, το τέλος θα είναι ευχάριστο. 
Πώς αυτή η ελπίδα βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις 
όπου η κατάληξη δεν είναι η ιδανική; 
 
Παρασκευή 13 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 20:17’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Όπως ο Ιωσήφ πουλήθηκε στους εθνικούς από τα ίδια τα αδέλφια 
του, έτσι και ο Χριστός πουλήθηκε στους πιο άσπονδους εχθρούς 
Του από ένα μαθητή Του. Ο Ιωσήφ κατηγορήθηκε άδικα και φυλα-
κίσθηκε για την ενάρετη ζωή του. Το ίδιο και ο Χριστός περιφρονή-
θηκε και απορρίφθηκε επειδή η ενάρετη ζωή Του της αυταπάρνη-
σης γινόταν έλεγχος της αμαρτίας. Και ενώ δε βρέθηκε ένοχος για 
κανένα αμάρτημα, καταδικάσθηκε με βάση την κατάθεση ψευ-
δομαρτύρων. Ακόμη, του Ιωσήφ η υπομονή και η πραότητα μπρο-
στά στην αδικία και στην καταδυνάστευση, η πρόθυμη συγχώρηση 
και η καλοκαγαθία του στους ανόσιους αδελφούς του απεικονίζει 
του Σωτήρα την αδιαμαρτύρητη καρτερικότητα της κακεντρέχειας 
και της κακομεταχείρισης των ασεβών ανθρώπων καθώς και τη 
συγνώμη Του όχι μόνο στους φονιάδες Του αλλά και σε όλους όσοι 
έρχονται σε Αυτόν ομολογώντας τις αμαρτίες τους και ζητώντας 
συγχώρηση.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 219. 
«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα μνησίκακο πνεύμα. Ό-
ποιος φέρεται χωρίς οίκτο στους άλλους, δείχνει ότι αυτός ο ίδιος 
είναι αμέτοχος της συγχωρητικής χάρης του Θεού. Με τη συγχώ-
ρηση του Θεού, η ένοχη καρδιά έλκεται προς την καρδιά της Απέ-
ραντης Αγάπης. Το κύμα της Θεϊκής ευσπλαχνίας ρέει μέσα στην 
καρδιά του αμαρτωλού και απ’ εκεί μετά στις καρδιές των άλλων. Η 
τρυφερότητα και το έλεος που ο Χριστός εκδήλωνε στη δική Του 
υπέροχη ζωή, θα εκδηλωθεί και στη ζωή εκείνων οι οποίοι γίνονται 
κοινωνοί της χάρης Του.» Ε. Χουάιτ, Παραβολές, σ. 184. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Κάποιος είπε, «Όταν δεν συγχωρείς, είναι σαν να πίνεις εσύ το 
δηλητήριο ελπίζοντας ο άλλος να πεθάνει.» Πώς κατανοείτε αυτή 
τη δήλωση; 
2.  Ποιος ήταν ο σκοπός των σχεδίων του Ιωσήφ, πριν φανερώσει 
την ταυτότητά του; Σε τι βοήθησαν τον ίδιο, αλλά και τα αδέρφια 
του; 
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3.  Ο επιστάτης του Ιωσήφ θα πρέπει να είχε κάποιο ρόλο στα 
σχέδια του κυρίου του, όσον αφορά τα αδέρφια του (δείτε Γεν. 
44/μδ’ 1-12). Πώς επηρεάζει η εμπειρία της συγχώρεσης εκείνους 
που απλώς είναι παρατηρητές; 
4.  «Ο Θεός δεν οδηγεί ποτέ τα τέκνα Του διαφορετικά από ό,τι θα 
διάλεγαν μόνα τους να οδηγηθούν, αν μπορούσαν να ιδούν το τέ-
λος από την αρχή, και να διακρίνουν τον ένδοξο σκοπό τον οποίο 
εκπληρούν σαν συνεργάτες Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ.197. Σκεφτείτε τη 
ζωή σας καθώς αναλογίζεστε αυτή τη δήλωση. Πώς αυτή η γνώση 
μας βοηθά να ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες που 
έρχονται στη ζωή μας; 
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14 Αυγούστου – 20 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
8.  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΘΟΥΜΕ 

 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου· 
τίνα θέλω φοβηθή; ο Κύριος είναι δύναμις της ζωής μου· από τίνος 
θέλω δειλιάσει;» Ψαλμοί 27/κζ’ 1. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μαρκ. 2/β’1-12, 
Α’ Βασ. 18/ιη’, Α’ Βασ. 19/ιθ’1-8, Ματθ. 5/ε’1-3, Ησ. 53/νγ’ 4-6, Β’ 
Βασ. 2/β’ 11. 
 

Πολλοί από τους ανθρώπους που ο Ιησούς συνάντησε στην επί-
γεια διακονία Του ήταν άρρωστοι, και ορισμένοι τόσο που πλησία-
σαν στο χείλος του θανάτου. Παρακάλεσαν τον Ιησού να τους θε-
ραπεύσει και να τους ανακουφίσει από τις θλίψεις τους, και Εκείνος 
τους εισάκουσε.  
Ορισμένες φορές έλεγε απλώς έναν λόγο και εκείνοι ανάρρωναν 
πλήρως. Άλλες φορές άγγιζε τον άρρωστο και με θαυμαστό τρόπο 
γινόταν καλά. ΄Η τους έλεγε να συνεχίσουν τον δρόμο τους και θε-
ραπεύονταν καθ’ οδόν. Ο Ιησούς θεράπευσε άνδρες, γυναίκες, 
παιδιά, Ιουδαίους, Εθνικούς, πλούσιους και φτωχούς, απλούς αν-
θρώπους. Είχε τη δύναμη να θεραπεύσει βαριές περιπτώσεις λέ-
πρας και τύφλωσης. Μάλιστα θεράπευσε ακόμη και την χειρότερη 
«ασθένεια», τον θάνατο. 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε δύο διαφορετικά παραδείγματα θε-
ραπείας. Στην πρώτη περίπτωση, αυτός που υπέφερε ήταν τόσο 
άρρωστος που δεν μπορούσε από μόνος του να πάει στον Ιησού. 
Τα συμπτώματά του ήταν φανερά σε όλους. Στην άλλη περίπτωση, 
δεν υπήρχαν εμφανή συμπτώματα. Και στις δύο, η θεραπεία ήρθε  
και με τον τρόπο και στον χρόνο του Θεού.  
Καθώς εξερευνούμε το θέμα της ανάπαυσης από τον πόνο και την 
θλίψη, θα βρεθούμε μπροστά στην ερώτηση που όλοι, κατά τη 
διάρκεια της Χριστιανικής μας πορείας, κάνουμε. Τι γίνεται όταν οι 
προσευχές μας για θεραπεία δεν εισακούονται; Πώς μπορούμε 
τότε να βρούμε ανάπαυση; 
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Κυριακή 15 Αυγούστου 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
Όταν είμαστε άρρωστοι χρειαζόμαστε ανάπαυση. Χρειαζόμαστε 
σωματική ανάπαυση για να μπορέσει το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα να ενεργοποιηθεί, αλλά και η διανοητική ανάπαυση είναι 
απαραίτητη. Ένα κρυολόγημα ή μια ημικρανία δεν απειλεί τη ζωή 
μας. Ξαπλώνουμε και προσπαθούμε να χαλαρώσουμε. Άλλες φο-
ρές, όταν πάσχουμε από κάτι που μπορεί να απειλεί τη ζωή μας, 
μένουμε ξάγρυπνοι αγωνιώντας για τα αποτελέσματα των ιατρικών 
εξετάσεων. Τότε συχνά αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε το γιατί. Μή-
πως φταίει ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής; Μήπως η χρήση ουσιών 
που έκανα πριν από είκοσι χρόνια; Φταίει το περιττό βάρος που 
έχω τα τελευταία χρόνια; Μήπως με τιμωρεί ο Θεός για την κρυφή 
μου αμαρτία που κανείς άλλος δεν γνωρίζει; 
Διαβάστε Μαρκ. 2/β’ 1-4. Τι συμβαίνει εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Η ιστορία του παραλυτικού είναι μια παρόμοια περίπτωση. Στην 
Ζωή του Χριστού (σ. 235-240), βλέπουμε το παρασκήνιο. Ο παρα-
λυτικός είχε κάνει πράγματα για τα οποία δεν ήταν περήφανος. Η 
ασθένειά του ήταν αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής του, και οι 
θρησκευτικοί ηγέτες ήταν κατηγορηματικοί σε ό,τι αφορούσε την 
αιτία της κατάστασής του. Ο ίδιος προκάλεσε την ασθένεια, εξαιτίας 
των αμαρτιών του, και δεν υπήρχε θεραπεία. Η συμπεριφορά αυτή 
είναι πολύ συνηθισμένη. Συχνά, ασχολούμαστε με το ποιος το έκα-
νε. Εάν διαπράχθηκε κάποιο έγκλημα, κάποιος πρέπει να πληρώ-
σει. Εάν έγινε κάποιο ατύχημα, κάποιος πρέπει να μηνυθεί. Επιρ-
ρίπτοντας ευθύνες δεν φέρνουμε θεραπεία ούτε αποκατάσταση 
στον ασθενή. Το αρχικό σχέδιο του Θεού δεν περιλάμβανε πόνο, 
ασθένεια και θλίψη. Η ασθένεια ήρθε στη γη μας με την είσοδο της 
αμαρτίας. Γι’ αυτό και ο Θεός μάς δίνει οδηγίες στο θέμα της υγεί-
ας, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε μία καλύτερη ποιότητα 
ζωής σήμερα. Όσο όμως βρισκόμαστε σ’ αυτόν τον αμαρτωλό κό-
σμο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την υγεία, όσο προσεκτικά κι 
αν ακολουθούμε τις αρχές της υγιεινής. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θε-
ός μπορεί να μας αναπαύσει είτε είμαστε ασθενείς είτε υγιείς. Είτε η 
ασθένειά μας είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων είτε είναι 
λάθος κάποιου άλλου. Είτε οφείλεται στα γονίδιά μας είτε είναι φυ-
σικό επακόλουθο της ζωής σ’ αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο. Ο Θεός 
γνωρίζει με ποιον τρόπο θα μας δώσει ανάπαυση.  
ΣΚΕΨΗ: Όταν κάποιος αρρωσταίνει δεν πρέπει να του ρίχνουμε 
ευθύνες. Από την άλλη μεριά, πώς το να γνωρίζουμε την αιτία της 
ασθένειας, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένα σημαντικό 
βήμα για θεραπεία και αποκατάσταση;  



 64 

Δευτέρα 16 Αυγούστου 
 

ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ο παραλυτικός υποκλίθηκε μπροστά στην παρουσία του Ιησού, και 
τα βλέμματα όλων έπεσαν επάνω Του. Θα θεράπευε αυτόν τον 
αμαρτωλό; Θα πρόφερε έναν λόγο για να επιτιμήσει την ασθένεια; 
Με ποιον τρόπο θεραπεύει ο Ιησούς τον παραλυτικό; Τι είναι το 
πρώτο πράγμα που κάνει γι’ αυτόν; Διαβάστε Μάρκ. 2/β’5-12. 
..…………………………………………………………………………… 
Επειδή συνήθως δεν αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια μέχρι να φα-
νούν τα συμπτώματα, πολλές φορές πιστεύουμε πως είναι απλώς 
συμπτώματα. Νομίζουμε πως αν απαλλαγούμε από τα συμπτώμα-
τα, έχουμε θεραπευτεί. Ο Ιησούς προσεγγίζει διαφορετικά τις α-
σθένειες. Γνωρίζει την ρίζα όλων των θλίψεων και των ασθενειών 
και θέλει να αντιμετωπίσει πρώτα αυτήν. Στην περίπτωση του πα-
ραλυτικού, δεν αντιμετώπισε πρώτα τα προφανή συμπτώματα της 
ασθένειάς του, αλλά πήγε κατευθείαν στη ρίζα του προβλήματος, 
που απασχολούσε τον άνδρα περισσότερο. Ο παραλυτικός νιώθει 
το βάρος της ενοχής του και της απομάκρυνσής του από τον Θεό 
περισσότερο από ό,τι την ασθένειά του. Το άτομο που βρίσκει α-
νάπαυση στον Θεό μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε φυσική κατα-
πόνηση, σ’ αυτόν τον άρρωστο από την αμαρτία κόσμο. Και έτσι ο 
Ιησούς πηγαίνει κατευθείαν στη ρίζα και δίνει πρώτα συγχώρηση. 
Οι θρησκευτικοί ηγέτες εκπλήσσονται όταν ακούν τον Ιησού να τον 
συγχωρεί. Ως απάντηση στις ανεκλάλητες κατηγορίες τους ο Ιη-
σούς θέτει ένα ερώτημα.  
Διαβάστε Μάρκ. 2/β’ 8,9. Με ποιον τρόπο προκαλεί ο Ιησούς τους 
Φαρισαίους; Ποιο ζήτημα προσπαθεί να αντιμετωπίσει; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός δεν μιλά άσκοπα. Τα πάντα δημιουργήθηκαν με τον ισχυρό 
λόγο του Θεού. (Γέν. 1/α’) Παρότι η συγχώρηση δεν είναι κάτι που 
μπορούμε να δούμε, είναι ωστόσο κάτι που κοστίζει. Η συγχώρηση 
στοίχισε τη ζωή του Υιού του Θεού στο σταυρό. Όλα τα άλλα είναι 
δευτερεύοντα. Προκειμένου να αποδείξει τη δύναμη και την εγκυ-
ρότητα της συγχώρησης, ο Ιησούς επιλέγει να θεραπεύσει τον πα-
ραλυτικό. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας θεραπεύσει εκ τω έσω. Ορι-
σμένες φορές, επιλέγει να μας δώσει την άμεση σωματική θερα-
πεία, όπως έκανε με τον παραλυτικό, διαφορετικά θα πρέπει να 
περιμένουμε μέχρι την ημέρα της ανάστασης. Όπως και να έχει, ο 
Σωτήρας μας θέλει να μπορούμε να αναπαυθούμε στη βεβαιότητα 
της αγάπης, της χάρης και της συγχώρησής Του, ακόμη και μέσα 
στη θλίψη μας.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βρούμε ανάπαυση και ειρήνη ακόμη 
και όταν οι προσευχές μας για θεραπεία δεν απαντώνται άμεσα;  
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Τρίτη 17 Αυγούστου 
 

ΣΠΕΥΔΟΝΤΑΣ ΣΕ ΦΥΓΗ 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) η πιο συνηθισμένη ασθένεια παγκοσμίως που επηρεάζει 
εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, δεν έχει ορατά συμπτώματα. 
Λόγω της κατάθλιψης πολλοί άνθρωποι παγκοσμίως γίνονται μη 
λειτουργικοί, ενώ η κατάθλιψη είναι και η αιτία πολλών ασθενιών. 
Δυστυχώς, στο Χριστιανικό κόσμο δεν μιλάμε συχνά για την κατά-
θλιψη γιατί τη βλέπουμε ως ένδειξη απιστίας. Άλλωστε δεν θα έ-
πρεπε οι Χριστιανοί να είναι πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι; 
Δεν είναι λοιπόν η κατάθλιψη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στη 
σχέση μας με τον Θεό; Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει. Ακόμη και οι πιο πιστοί Χριστιανοί μπορεί να υποφέ-
ρουν από κατάθλιψη, ιδιαίτερα μετά από ένα τραυματικό γεγονός, 
και αυτό δεν είναι ένδειξη απιστίας ή έλλειψη εμπιστοσύνης στον 
Θεό. Στους Ψαλμούς βλέπουμε τον πόνο, τη θλίψη και την αγωνία 
που είχαν τα πιστά παιδιά του Θεού. Ορισμένες φορές η κατάθλιψη 
μάς κυριεύει αργά και σταθερά και την συνειδητοποιούμε όταν ήδη 
έχει εδραιωθεί. Άλλες φορές, κάνει την εμφάνισή της ξαφνικά, μετά 
από ένα συναισθηματικό άδειασμα ή κάποιο σωματικό πρόβλημα. 
Για παράδειγμα, ο πιστός προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, ήταν εξα-
ντλημένος συναισθηματικά και σωματικά, μετά την εμπειρία του 
στο όρος Κάρμηλο.  
Στην Α’Βασ. 18/ιη’, ο Ηλίας είδε τον Θεό να στέλνει με θαυματουρ-
γικό τρόπο φωτιά από τον ουρανό. Ως απάντηση της προσευχής 
του, είδε να βρέχει μετά από τρία χρόνια ξηρασίας. Γιατί φεύγει 
μετά από την απειλή της Ιεζάβελ; Διαβάστε Α’Βασ. 19/ιθ’1-5. 
..…………………………………………………………………………… 
 

Ο Ηλίας πέρασε ένα εξαντλητικό εικοσιτετράωρο. Η απειλή για τη 
ζωή του πυροδότησε την κατάθλιψη στον Ηλία. Επιπλέον, ο Ηλίας 
ήταν παρών στη σφαγή των 850 προφητών του Βαάλ, και δεν α-
ποκλείεται μερικοί να θανατώθηκαν από το ίδιο του το χέρι. (Α’ 
Βασ. 18/ιη’40) Ένα τέτοιο γεγονός, παρότι ήταν για καλό σκοπό, 
μπορεί να αποτέλεσε τραυματική εμπειρία, τόσο σε εκείνους που 
παρακολουθούσαν όσο και σε εκείνους που συμμετείχαν. Έτσι, ο 
Ηλίας σπεύδει σε φυγή. Ορισμένες φορές, τρέχουμε στο ψυγείο και 
προσπαθούμε μέσα από το φαγητό να βρούμε την ευτυχία. Άλλες 
φορές προσπαθούμε με τον ύπνο να αντιμετωπίσουμε τη συναι-
σθηματική μας εξάντληση. Άλλοτε ψάχνουμε για μία νέα γνωριμία, 
δουλειά, ή τοποθεσία για να ξεφύγουμε. Μπορεί να βουλιάζουμε 
στην δουλειά, στις προθεσμίες, στις συναντήσεις, καθώς προσπα-
θούμε να ξεφύγουμε από αυτό που στραγγίζει τη χαρά και την α-
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νάπαυσή μας. Και φυσικά πολλοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν 
«φάρμακα» ή άλλου είδους σκευάσματα, για να απαλύνουν τον 
πόνο τους. Εντέλει, όλα αυτά κρύβουν τα συμπτώματα κι αντί να 
λύσουν το πρόβλημα μπορεί και να το χειροτερέψουν.  
 
Τετάρτη 18 Αυγούστου 

 

ΑΠΟΚΑΜΩΜΕΝΟΣ 
Ο Ηλίας είναι αποκαμωμένος. Και έτσι προσεύχεται ξανά. Αυτή η 
προσευχή είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την ένθερμη προ-
σευχή του στο όρος Κάρμηλο (Α’Βασ. 18/ιη’36,37) την οποία έκανε 
μπροστά στους ιερείς και τους προφήτες του Βαάλ, τα μέλη της 
βασιλικής αυλής, και τον λαό. Αυτή είναι μία απλή, σύντομη προ-
σευχή απελπισίας.  
Στο Α’Βασ. 19/ιθ’4, ο Ηλίας αναφέρει πως δεν είναι καλύτερος από 
τους πατέρες του. Σε τι πράγμα αναφέρεται; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν ο Ηλίας επιτέλους στάθηκε, ένιωσε ενοχή. Συνειδητοποιεί 
πως η φυγή του μπορεί να κατέστρεψε την σπουδαία ευκαιρία για 
μεταρρύθμιση στο Ισραήλ. Πιστεύει πως απογοήτευσε εκείνους 
που τον χρειάζονταν και δεν έχει τη δύναμη να κάνει κάτι γι’ αυτό. 
Έτσι, σε μία οδυνηρή στιγμή αυτογνωσίας, ξέροντας καλά την ι-
στορία του λαού του, βλέπει πώς πραγματικά είναι. 
Το να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, μπορεί να είναι μια οδυνη-
ρή αποκάλυψη. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για την υπό-
σχεση που μας έχει δοθεί, ότι με τον Χριστό, όσο αμαρτωλοί κι αν 
είμαστε, ο Θεός μας βλέπει όπως βλέπει τον Ιησού. Τι ελπίδα 
μπορούμε να βρούμε όταν με πίστη επικαλούμαστε τη δικαιοσύνη 
του Χριστού; (Δείτε Φιλιπ. 3/γ’9). Παρόλα αυτά η κατάθλιψη μάς 
βυθίζει στα σκοτεινά νερά της απέχθειας για τον ίδιο μας τον εαυτό. 
Και υπάρχουν στιγμές που νομίζουμε ότι ο θάνατος είναι η μοναδι-
κή λύση. Όπως φαίνεται, ο Ηλίας βρισκόταν σ’ αυτήν την κατάστα-
ση. Είναι βαρύ το φορτίο για να το αντέξει. Λέει: «Αρκεί· τώρα, Κύ-
ριε, λάβε την ψυχήν μου· διότι δεν είμαι εγώ καλήτερος των πατέ-
ρων μου» (Α’Βασ. 19/ιθ’4). 
Τα καλά νέα είναι ότι ο σπουδαίος Θεραπευτής δεν καταδικάζει τον 
Ηλία. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από μας τι έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε όταν δίνουμε μάχη με την κατάθλιψη. «Μπορεί να μην έ-
χουμε έντονη απόδειξη ότι η μορφή του Λυτρωτή μας στρέφεται 
προς εμάς με συμπάθεια και αγάπη, αλλά αυτή είναι η πραγματι-
κότητα. Μπορεί να μη νιώθουμε το ορατό άγγιγμα Του, αλλά το 
χέρι Του μας ακουμπάει με αγάπη και τρυφερότητα» Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σ. 

78,79. 
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Ο Θεός ξέρει και καταλαβαίνει πως «πολλή είναι η οδός από σου» 
(εδ.7), αλλά μερικές φορές περιμένει μέχρι να σταθούμε. Τότε, 
μπορεί να επέμβει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκείνοι που πνίγο-
νται, μέσα στη σύγχυσή τους παλεύουν με τον ναυαγοσώστη. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, ο ναυαγοσώστης πρέπει να κάνει πίσω και 
να επέμβει ξανά μόλις το θύμα χάσει τις αισθήσεις του.  
ΣΚΕΨΗ: Τι ελπίδα και παρηγοριά μπορούμε να βρούμε στα παρα-
κάτω εδάφια; Ψαλ. 34/λδ’18, Ματθ. 5/ε’1-3, Ψαλ. 73/ογ’26, Ησ. 
53/νγ’ 4-6 
 
Πέμπτη 19 Αυγούστου 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ  
Ο Θεός ξέρει πως όλο αυτό κούρασε τον Ηλία, περισσότερο συ-
ναισθηματικά παρά σωματικά, καθώς κουβαλά κι ένα τεράστιο 
φορτίο ενοχής. Όπως έκανε ο Ιησούς με τον παραλυτικό πολλά 
χρόνια αργότερα, ο Θεός δίνει ανάπαυση στον Ηλία. Επιτέλους, 
μπορεί να κοιμηθεί και να ανανεωθεί.  
Θα περιμέναμε πως εδώ τελειώνει η ιστορία μας, αλλά δεν είναι 
έτσι. Η Θεϊκή ανάπαυση δεν γίνεται με ένα μεμονωμένο γεγονός. 
Έχει να κάνει με τη θεραπεία – μαθαίνοντας να αφήνουμε σιγά-
σιγά τις αρνητικές σκέψεις και τις καταστρεπτικές συνήθειες. Ο Θε-
ός δεν επισπεύδει τη θεραπεία.   
Διαβάστε Α’Βασ. 19/ιθ’5-8. Πού πηγαίνει τώρα ο Ηλίας και γιατί; 
..…………………………………………………………………………… 
Αφού ξεκουράζεται, ο Ηλίας αρχίζει την οδοιπορία. Αυτή τη φορά 
όμως κατευθύνεται από τον Θεό. Ο Θεός κατανοεί ότι η ζωή σ’ αυ-
τόν τον αμαρτωλό κόσμο μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη. Κατα-
νοεί την τάση μας να ξεφύγουμε, αλλά θέλει Εκείνος να μας κατευ-
θύνει. Αντί κάθε αυτοκαταστροφικής μας προσπάθειας να το δια-
χειριστούμε, θέλει να σπεύδουμε σ’ Αυτόν. Θέλει να μας διδάξει να 
ακούμε τον ήχο του λεπτού αέρα (Α’Βασ. 19/ιθ’12) που θα μας α-
ναπαύσει. Ο Ηλίας δεν έχει πλέον δύναμη να σηκωθεί και να κάνει 
αυτό το ταξίδι για να συναντήσει τον Θεό. Ο Θεός τού δίνει την α-
παραίτητη ενέργεια για τη συνάντηση, και του υπόσχεται ένα καλύ-
τερο μέλλον. 
Καθώς ο Ηλίας βρισκόταν κάτω από την άρκευθο και ευχόταν να 
πεθάνει, πίστευε πως οι καλύτερες μέρες είχαν τελειώσει. 
Διαβάστε Α’Βασ. 19/ιθ’15,16 και Β’Βασ. 2/β’11. Ποιο ήταν το σχέ-
διο του Θεού για τον Ηλία; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Κύριος ήξερε πως έμελλε να έρθουν καλύτερες μέρες για τον 
Ηλία. Η θεραπεία θα ερχόταν στον προφήτη καθώς θα μάθαινε να 
ζει με τους ρυθμούς του Θεού και να δέχεται την ανάπαυσή Του. 
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Έπρεπε να χριστούν κι άλλοι βασιλείς και χρειαζόταν να εκλεχθεί ο 
διάδοχός του. Ο Θεός ήξερε ήδη πως ο Ελισσαίε θα ήταν για τον 
Ηλία σαν γιος. Γνώριζε επίσης πως ο Ηλίας θα προσευχόταν  με 
πίστη και φωτιά θα κατέβαινε και πάλι από τον ουρανό. (Β’Βασ. 
1/α’10) Και δεν επρόκειτο να πεθάνει απελπισμένος κάτω από έ-
ναν θάμνο, αλλά μία πύρινη άμαξα θα τον ανέβαζε προς την ουρά-
νια ανάπαυση.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να διδαχθούμε από την ιστορία του Ηλία για 
το πόσο σημαντικό είναι να μην εγκαταλείπουμε αλλά να αποζητά-
με τη δύναμη του Θεού, όσο άσχημα κι αν είναι τα πράγματα; 
 
Παρασκευή 20 Αυγούστου                       Δύση ηλίου: 20:08’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Καθώς οι καταστάσεις συνεχώς αλλάζουν, οι αλλαγές γίνονται 
εμπειρία και μέσα από αυτές είτε ανορθωνόμαστε είτε πέφτουμε σε 
κατάθλιψη. Η αλλαγή όμως των καταστάσεων δεν μπορεί να αλλά-
ξει τη σχέση του Θεού μαζί μας. Είναι ο Ίδιος χθες, σήμερα και για 
πάντα, και μας ζητάει να έχουμε αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη 
στην αγάπη Του.» Ε. Χουάιτ, In Heavenly Places, σ. 120. 

«Να κοιτάζετε συνεχώς στον Ιησού, να προσεύχεστε σιωπηλά με 
πίστη, να στηρίζεστε στη δύναμή Του, είτε έχετε κάποιο έκδηλο 
συναίσθημα, είτε όχι. Συνεχίστε σαν η κάθε προσευχή σας να πη-
γαίνει στο θρόνο του Θεού και να έχει ήδη απαντηθεί από Εκείνον 
που είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Ψάλτε μελωδικά στον Θεό, 
μέσα απ’ την καρδιά σας, ακόμη και όταν θλίβεστε από ένα αίσθη-
μα βάρους και λύπης. Σας μιλάω από προσωπική μου πείρα. Το 
φως θα έρθει, η χαρά θα είναι δική μας, η ομίχλη και τα σύννεφα 
θα διαλυθούν. Και από την καταπιεστική δύναμη της σκιάς και του 
σκότους θα βρεθούμε στην καθαρή ηλιοφάνεια της παρουσίας 
Του.» Ε.Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 2, σ. 242,243. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Συχνά, είναι δύσκολο να βοηθήσουμε κάποιον με ψυχικά προ-
βλήματα ή κατάθλιψη. Ποια θα ήταν μια καλή στρατηγική που θα 
μπορούσε να ακολουθήσει η τοπική σας εκκλησία για να βοηθήσει 
εκείνους που υποφέρουν από κατάθλιψη; 
2.  Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να είμαστε ειλικρινείς και ανοι-
κτοί ενώπιον του Θεού. Μελετήστε κάποιους ψαλμούς. Πόσο ανοι-
κτοί και ειλικρινείς ήταν οι συγγραφείς τους ενώπιον του Θεού; Πώς 
μπορούμε να υιοθετήσουμε μία ανάλογη ατμόσφαιρα στην τοπική 
μας συνάθροιση; 
3.  Συνήθως όταν κάποιος πάσχει από κατάθλιψη δυσκολεύεται 
να προσευχηθεί. Συζητήστε για τη δύναμη της διαμεσολαβητικής 
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προσευχής για εκείνους που δεν μπορούν να προσευχηθούν για 
τον εαυτό τους. 
4.  Γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η πίστη δεν είναι συ-
ναίσθημα; Αν κάποιος έχει κατάθλιψη, ή έχει αποθαρρυνθεί, ή είναι 
φοβισμένος και ανήσυχος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει 
πίστη ή εμπιστοσύνη στον Θεό. Είναι φυσικό, κάποια στιγμή να 
νιώσουμε κάπως έτσι. Πώς μπορούμε σε τέτοιες στιγμές να αντα-
ποκρινόμαστε με πίστη, όσο δύσκολο κι αν είναι; 
5.  Ποια σπουδαία ελπίδα μπορείτε να ανλήσετε από την ιστορία 
του παραλυτικού, ιδιαίτερα αν η ασθένεια είναι αποτέλεσμα αμαρ-
τωλού τρόπου ζωής; 
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21 Αυγούστου – 27 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
9.  ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

 

 
 

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

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α’, Έξ. 
20/κ’ 8-11, 16/ις’14-31, Δευτ. 5/ε’12-15, Ψαλ. 92/ϟβ’, Ησ. 58/νη’13. 
 

Μπορεί κάποιος να φανταστεί πώς το φως διέλυσε το σκοτάδι, οι 
ωκεανοί γέμισαν ζωή, πώς δημιουργήθηκαν τα πουλιά να πετάνε; 
Πώς έγινε η επίσης υπερφυσική δημιουργία του Αδάμ και της Εύ-
ας; Δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε όλα όσα έκανε ο Θεός.  
Όμως μετά από όλη αυτήν την δημιουργική δράση, ο Θεός έστρε-
ψε την προσοχή Του κάπου άλλου. Με μία πρώτη ματιά, δεν έδει-
χνε τόσο εντυπωσιακό όπως τα άλματα των φαλαινών ή την ο-
μορφιά στα πολύχρωμα, εντυπωσιακά φτερά των πουλιών. Ο Θε-
ός απλώς δημιούργησε την έβδομη μέρα και την αγίασε. Πριν ακό-
μη η ανθρωπότητα αρχίσει να έχει αυτόν τον αγχωτικό τρόπο ζω-
ής, ο Θεός έθεσε ένα σημείο ως ζωντανή ανάμνηση. Ήθελε αυτή τη 
μέρα να σταματήσουμε τα πάντα και να ευχαριστηθούμε τη ζωή – 
μία μέρα που το μόνο που θα κάνουμε είναι να γιορτάσουμε το 
δώρο της φύσης, της ατμόσφαιρας, του νερού, των ανθρώπων και 
πάνω από όλα τον Δημιουργό καθετί καλού. 
Η πρόσκληση αυτή συνεχίστηκε ακόμη και μετά την εξορία των 
πρωτόπλαστων από την Εδέμ. Και επειδή ο Θεός ήθελε η πρό-
σκληση αυτή να αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου, την συμπεριέλα-
βε από την αρχή μέσα στον χρόνο.  
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα μελετήσουμε την υπέ-
ροχη πρόσκληση του Θεού για ανάπαυση να επαναλαμβάνεται 
κάθε έβδομη ημέρα.   



 71 

Κυριακή 22 Αυγούστου 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
Ο Θεός ήταν εκεί, από την αρχή. Ο Κύριος ο Θεός είπε κι έγινε. Το 
φως διαχώρισε τη μέρα από τη νύκτα, ενώ την δεύτερη ημέρα με 
τον λόγο Του δημιουργήθηκε το στερέωμα, ο ουρανός και η θά-
λασσα. Η ξηρά και η βλάστηση εμφανίζονται την τρίτη μέρα. Ο Θε-
ός θέτει τα βασικά πλαίσια για τον χρόνο και τον τόπο και στις ε-
πόμενες τρεις μέρες τα εμπλουτίζει. Οι φωστήρες δέσποζαν στον 
ουρανό ημέρα και νύχτα. Σε αντίθεση με τους περισσότερους αρ-
χαίους πολιτισμούς, η Βιβλική Δημιουργία αναφέρει ξεκάθαρα πως 
ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια δεν είναι θεότητες. Εμφανίζονται 
την τέταρτη μέρα και υπόκεινται στο λόγο του Δημιουργού. Η περι-
γραφή του Μωυσή για την πέμπτη και έκτη μέρα (Γέν. 1/α’20-31) 
είναι γεμάτη ζωή και ομορφιά. Πουλιά, ψάρια, ζώα – τα πάντα γεμί-
ζουν τον χώρο που ο Θεός προετοίμασε.  
Τι δείχνει η αξιολόγηση του Θεού για τη Δημιουργία; Διαβάστε Γέν. 
1/α’ 1-31. 
…..………………………………………………………………………… 
Εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό μέρος που ο Θεός δημιούργησε, αλ-
λά για το τέλειο μέρος. Ποικίλα δημιουργήματα γέμισαν τη γη. Ο 
Θεός κάθε μέρα δήλωνε πως ήταν «καλόν».  
Πού διαφέρει η δημιουργία του ανθρώπου σε σχέση με την υπό-
λοιπη δημιουργία; Διαβάστε Γέν. 1/α’ 26,27 και 2/β’7,21-24. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός σκύβει και δίνει σχήμα στον πηλό. Η δημιουργία του αν-
θρώπου σύμφωνα με την εικόνα και την ομοιότητα του Θεού, είναι 
ένα βασικό μάθημα που αφορά μια στενή σχέση και επαφή. Ο Θε-
ός σκύβει και φυσάει στα ρουθούνια του Αδάμ ζωή, και έτσι ο άν-
θρωπος γίνεται ζωντανή ψυχή. Η ιδιαίτερη δημιουργία της Εύας 
από το πλευρό του Αδάμ προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο 
στην εβδομάδα της Δημιουργίας. Ο γάμος αποτελεί μέρος του σχε-
δίου του Θεού για τον άνθρωπο – μία ιερή σχέση εμπιστοσύνης 
μεταξύ του άνδρα (ish) και της γυναίκας (ishshah). Αυτήν τη φορά, 
όταν ο Θεός κοιτάζει όσα έκανε την έκτη μέρα, λέει κάτι διαφορετι-
κό, «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λί-
αν» (Γεν. 1/α’31). 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο διαφορετική είναι η ιστορία της Βιβλικής 
Δημιουργίας, από αυτό που διδάσκουν οι άνθρωποι πέρα από την 
καθοδήγηση του Λόγου του Θεού. Πόσο πολύ λοιπόν πρέπει να 
στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού για την κατανόηση της αλήθειας; 
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Δευτέρα 23 Αυγούστου 
 

Η ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
Μπορεί όλα να ήταν «καλά λίαν», η δημιουργία ωστόσο δεν είχε 
ακόμη ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε με την ανάπαυση του Θεού 
και την ιδιαίτερη ευλογία της εβδόμης ημέρας, το Σάββατο. «Και 
ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν· διότι 
εν αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκτισε 
και έκαμεν ο Θεός» (Γεν. 2/β’3). 
Το Σάββατο είναι μέρος της δημιουργίας του Θεού. Για την ακρί-
βεια είναι το απαύγασμα της Δημιουργίας. Ο Θεός θεσπίζει την 
ανάπαυση και δημιουργεί το διάστημα όπου ο άνθρωπος θα στα-
ματούσε τις καθημερινές του δραστηριότητες και θα αναπαυόταν 
μαζί με τον Δημιουργό του.  
Δυστυχώς, η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο τα άλλαξε όλα. Δεν 
θα υπήρχε πλέον απευθείας επικοινωνία με τον Θεό. Αντιθέτως, 
υπάρχουν οδυνηροί τοκετοί, κοπιαστική δουλειά, εύθραυστες και 
δυσλειτουργικές σχέσεις και τόσα άλλα δεινά που βλέπουμε σ’ αυ-
τόν τον έκπτωτο κόσμο. Και παρόλα αυτά, το Σάββατο του Θεού 
παραμένει ένα αιώνιο σύμβολο της δημιουργίας που διατηρείται 
όπως η ελπίδα και η υπόσχεση για την αναδημιουργία μας. Εάν ο 
άνθρωπος χρειαζόταν την ανάπαυση του Σαββάτου πριν την α-
μαρτία, πόσο μάλλον μετά! 
Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Κύριος απελευθερώνει τα παιδιά 
Του από τη δουλεία της Αιγύπτου, τους θυμίζει ξανά αυτήν την ι-
διαίτερη μέρα.  
Διαβάστε Έξ. 20/κ’ 8-11. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τη 
σημασία του Σαββάτου σε σχέση με την Δημιουργία; 
.……………………………………………………………………….…… 
Με αυτήν την εντολή ο Θεός μας καλεί να θυμηθούμε την προέ-
λευση μας. Αντίθετα από το πιστεύω πολλών, δεν είμαστε τυχαίο 
αποτέλεσμα ψυχρών και αδιάφορων δυνάμεων. Απεναντίας, είμα-
στε υπάρξεις που δημιουργηθήκαν κατ’ εικόνα Θεού. Δημιουργη-
θήκαμε για να μοιραστούμε τη συναδέλφωση με τον Θεό. Ακόμη 
και όταν τους συμπεριφέρονταν ως δούλους με μηδαμινή αξία, κά-
θε Σάββατο οι Ισραηλίτες καλούνταν να θυμηθούν ποιοι ήταν 
πραγματικά, υπάρξεις δημιουργημένες κατ’ εικόνα Θεού. 
«Ήταν αναμνηστικό του έργου της δημιουργίας, και επίσης ένα 
δείγμα της δύναμης του Θεού και της αγάπης Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ.σ.251 

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι το δόγμα της εξαήμερης 
δημιουργίας. Ποια άλλη διδασκαλία είναι τόσο σημαντική που ο 
Θεός ζητάει να αφιερώσουμε το ένα έβδομο της ζωής μας, κάθε 
εβδομάδα, ανεξαιρέτως, και να το θυμόμαστε; Πώς αυτό το γεγο-
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νός και μόνο, μας διδάσκει πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε την 
προέλευσή μας, όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης; 
 
Τρίτη 24 Αυγούστου 
 

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης στην έρημο, ήρθε μία νέα γενιά 
με θολές ή και ανύπαρκτες αναμνήσεις της Αιγύπτου. Είχαν μία 
εντελώς διαφορετική εμπειρία ζωής από αυτήν των πατέρων τους. 
Η νέα αυτή γενιά είχε γίνει μάρτυρας της απιστίας των προγόνων 
τους και ως αποτέλεσμα περιπλανιόταν στην έρημο μέχρι να πε-
θάνουν όλοι από την προηγούμενη γενιά. Είχαν το προνόμιο να 
έχουν το αγιαστήριο στο κέντρο του στρατοπέδου και μπορούσαν 
να δουν το σύννεφο της παρουσίας του Θεού πάνω από τη σκηνή. 
Όποτε το σύννεφο υψωνόταν, ήξεραν ότι έπρεπε να μαζέψουν τα 
πράγματά τους και να το ακολουθήσουν. Το σύννεφο αυτό που 
τους παρείχε σκιά την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα, ήταν 
μία συνεχής υπενθύμιση της αγάπης και της στοργής του Θεού 
προς τον λαό Του.  
Ποια προσωπική υπενθύμιση για την ανάπαυση του Σαββάτου 
τους είχε δοθεί; Διαβάστε Έξ. 16/ις’14-31. 
..…………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………… 
Σε αντίθεση με την επικρατούσα θεολογία, τα εδάφια αυτά αποδει-
κνύουν ότι η έβδομη ημέρα, το Σάββατο, προϋπήρχε του νόμου 
του Σινά. Τι συνέβη εδώ; Ο Θεός τούς δίνει μια ιδιαίτερη τροφή. 
Τους υπενθυμίζει καθημερινά ότι ο Δημιουργός συντηρούσε τη δη-
μιουργία Του. Με χειροπιαστό τρόπο κάλυπτε τις ανάγκες τους. 
Κάθε μέρα το φαγητό εμφανιζόταν με θαυμαστό τρόπο και με τις 
πρώτες ακτίνες του ήλιου εξαφανιζόταν. Αν κάποιος προσπαθούσε 
να κρατήσει τροφή για την επόμενη μέρα, μούχλιαζε και δυσο-
σμούσε. Κάθε Παρασκευή όμως, υπήρχε επαρκής τροφή για διπλή 
μερίδα, και το περισσευούμενο διατηρούταν φρέσκο για το Σάββα-
το.  
Ο λαός Ισραήλ είχε την υπηρεσία του Αγιαστηρίου και όλους τους 
νόμους και τα διατάγματα που διαβάζουμε στο Λευιτικό και στους 
Αριθμούς. Παρόλα αυτά, ο ηλικιωμένος Μωυσής καλεί για μία ακό-
μη φορά όλο τον λαό και επαναλαμβάνει την ιστορία και τους νό-
μους που ο Θεός τούς είχε δώσει (δείτε Δευτ. 5/ε’6-22).  
Η νέα αυτή γενιά, επιτέλους, μπήκε στη Γη της Επαγγελίας! Η ηγε-
σία του λαού θα άλλαζε και ο ηλικιωμένος Μωυσής ήθελε να βε-
βαιωθεί πως ο λαός Ισραήλ θα θυμόταν την ταυτότητα και την α-
ποστολή τους. Δεν ήθελε να κάνουν τα λάθη των πατέρων τους, 
και έτσι τους αναφέρει ξανά τους νόμους του Θεού. Οι Δέκα Εντο-
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λές επαναλαμβάνονται λίγο πριν την κατάκτηση της γης Χαναάν 
ώστε αυτή η γενιά να μην τις ξεχάσει.  
ΣΚΕΨΗ: Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού απέχει λίγες μόνο στιγ-
μές μετά τον θάνατό μας. Έτσι, η επιστροφή Του είναι πάντα κο-
ντά, και ίσως πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε. Πώς η τήρηση του 
Σαββάτου μας βοηθάει να θυμηθούμε τι έκανε ο Θεός για μας και τι 
θα κάνει όταν επιστρέψει; 
 
Τετάρτη 25 Αυγούστου 

 

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
Ο λαός Ισραήλ έχει κατασκηνώσει στην ανατολική πλευρά του Ιορ-
δάνη. Έχουν κατακτήσει τη γη του βασιλιά της Βασάν και των Α-
μορραίων. Για μία ακόμη φορά, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, ο Μωυ-
σής καλεί τον λαό για να τους υπενθυμίσει τη διαθήκη που έγινε 
στο Σινά, τόσο για τους πατέρες τους όσο και γι’ αυτούς. Στη συνέ-
χεια, επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά τις Δέκα Εντολές.  
Συγκρίνετε Έξ. 20/κ’8-11 και Δευτ. 5/ε’12-15. Με ποιον διαφορετικό 
τρόπο εκφράζεται η εντολή του Σαββάτου; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Έξ. 20/κ’8 η εντολή ξεκινάει με την λέξη «Ενθυμού». Στο 
Δευτ. 5/ε’12 ξεκινάει με την λέξη «Φύλαττε». Η λέξη «ενθυμού» 
συναντάται λίγο πιο κάτω (Δευτ. 5/ε’15). Σ’ αυτό το εδάφιο καλού-
νται να θυμηθούν ότι κάποτε ήταν σκλάβοι. Αν και μεγάλωσαν ε-
λεύθεροι, θα ήταν και αυτοί υποδουλωμένοι εάν δεν είχε μεσολα-
βήσει η θαυματουργική απελευθέρωση. Η εντολή του Σαββάτου θα 
τους θύμιζε πως ο Ίδιος Θεός που δραστηριοποιήθηκε στην Δη-
μιουργία, έδρασε και για την απελευθέρωσή τους: «Κύριος ο Θεός 
σου σε εξήγαγεν εκείθεν εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι εξηπλω-
μένω» (Δευτ. 5/ε’15).  
Αυτή η αλήθεια ταιριάζει με την τότε κατάσταση των Ισραηλιτών, 
καθώς για δεύτερη φορά βρίσκονταν στα σύνορα της Γης της Ε-
παγγελίας, περίπου 40 χρόνια μετά την τραγική αποτυχία της 
πρώτης γενιάς. Ήταν το ίδιο ανήμποροι να κατακτήσουν αυτή τη γη 
όσο και οι πρόγονοί τους. Χρειάζονταν τον Θεό που ενεργεί «εν 
χειρί κραταιά» και «εν βραχίονι εξηπλωμένω». Το Σάββατο θα έ-
φερνε μια άλλη διάσταση. Επειδή ο Θεός είναι Θεός της απελευθέ-
ρωσης, ο Ισραήλ καλούταν να τηρήσει την ημέρα του Σαββάτου. 
(Δευτ. 5/ε’15) 
Φυσικά, η δημιουργία εξακολουθεί να έχει άμεση σχέση με την ε-
ντολή του Σαββάτου, ακόμη και στο Δευτερονόμιο 5/ε’, παρά την 
διαφορετική προσέγγιση. Υπό μία έννοια, η απελευθέρωση του 
λαού Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου είναι η αρχή μίας νέας δη-
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μιουργίας, παρόμοια με την ιστορία της Δημιουργίας στη Γένεση. Ο 
Ισραήλ, ως απελευθερωμένος λαός, είναι το νέο δημιούργημα του 
Θεού (δείτε επίσης Ησ. 43/μγ’15). Και επειδή η Έξοδος συμβολίζει 
την απελευθέρωση από την αμαρτία – Λύτρωση – το Σάββατο μας 
παραπέμπει τόσο στη Δημιουργία όσο και στη Λύτρωση. Επομέ-
νως, το Σάββατο μας οδηγεί στον Ιησού, τον Δημιουργό και Λυ-
τρωτή μας.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ιωάν. 1/α’1-13. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδά-
φια για τον Ιησού ως Δημιουργό και Λυτρωτή μας; 
 
Πέμπτη 26 Αυγούστου 
 

Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
Ο Θεός καλεί τον λαό Του να τηρήσουν την ημέρα του Σαββάτου. 
Μαζί με την εντολή για τον φόνο και την κλοπή, βρίσκεται η εντολή 
του Σαββάτου, παρότι στην Αγία Γραφή δεν δίνονται λεπτομέρειες 
για την τήρηση του.  
Μέσα σε τι είδους ατμόσφαιρα πρέπει να αναδεικνύεται το Σάββα-
το; Δείτε Ψαλμ. 92/ϟβ’ και Ησ. 58/νη’13. 
..…………………………………………………………………………… 
Επειδή η τήρηση του Σαββάτου έχει να κάνει με τον εορτασμό της 
Δημιουργίας και της Λύτρωσης, η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι ευ-
χάριστη και όχι μελαγχολική και στενάχωρη. Η ενθύμηση του Σαβ-
βάτου δεν ξεκινάει την έβδομη ημέρα. Καθώς το πρώτο Σάββατο 
ήταν το επιστέγασμα της εβδομάδας της Δημιουργίας, έτσι πρέπει 
να θυμόμαστε την ημέρα του Σαββάτου όλη την εβδομάδα και να 
προετοιμαζόμαστε, αφήνοντας τις καθημερινές μας ασχολίες, και 
αγιάζοντάς το. Η προετοιμασία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και 
ειδικότερα την ημέρα προετοιμασίας – την Παρασκευή (Μάρκ. 
15/ιε’42) είναι σημαντική, και μαζί με την προσμονή προσθέτει χα-
ρά σ’ αυτήν την ιδιαίτερη μέρα.  
Ποιο σημαντικό σημείο της τήρησης του Σαββάτου τονίζεται στο 
Λευιτ. 19/ιθ’3; 
…………………………………………………………………………….. 
Η τήρηση του Σαββάτου έχει να κάνει και με την ενδυνάμωση των 
σχέσεων με συγγενείς και φίλους. Ο Θεός μάς δίνει χρόνο για να 
τον αφιερώσουμε στην οικογένεια, και περιλαμβάνει ξεκούραση 
ακόμη και για τους υπηρέτες και τα ζώα της οικογένειας (δείτε Έξ. 
20/κ’8-11). Το Σάββατο και η οικογένεια πάνε μαζί. Ενώ η ανά-
παυση και ο οικογενειακός χρόνος είναι σημαντικές αρχές, η τήρη-
ση του Σαββάτου έχει να κάνει και με τη συλλογική λατρεία του Θε-
ού με την οικογένεια της εκκλησίας. Ο Ιησούς παρευρέθηκε και 
συντόνισε τη λατρεία όσο ήταν στη γη. (Δείτε Λευιτ. 23/κγ’3, Λουκ. 
4/δ’16, και Εβρ. 10/ι’25.) 
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Μπορεί η εβδομαδιαία μας ρουτίνα και οι ρυθμοί να τρέχουν, ω-
στόσο, βαθιά μέσα στην καρδιά μας υπάρχει μια λαχτάρα για αλη-
θινή ξεκούραση του Σαββάτου και αληθινή επικοινωνία με τον Δη-
μιουργό μας. Καθώς θυμόμαστε ότι πρέπει να σταματήσουμε όλες 
τις ασχολίες μας και να περάσουμε χρόνο με τον Θεό τρέφοντας τις 
σχέσεις μας, μπορούμε να μπούμε στον ρυθμό και στην ανάπαυση 
του Σαββάτου.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι προσωπική σας εμπειρία με το Σάββατο και τις 
ευλογίες που έχουμε από την τήρησή του; Τι άλλο μπορείτε να κά-
νετε για να είναι αυτή η ώρα ακόμη πιο ιερή; 
 

Παρασκευή 27 Αυγούστου                        Δύση ηλίου: 19:59’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους το αναμνηστικό της δημιουργι-
κής Του δύναμης για να Τον διακρίνουν μέσ’ από τα έργα Του. Το 
Σάββατο μας προτρέπει να βλέπουμε τη δόξα του Θεού μεσ’ από 
τα δημιουργήματά Του… Κατά την αγία ημέρα της ανάπαυσης, 
περισσότερο από τις άλλες μέρες, πρέπει να μελετούμε τις παρα-
βολές εκεί όπου Αυτός τις δίδαξε, στους αγρούς… Όσο πλησιά-
ζουμε στην καρδιά της φύσης, τόσο ο Χριστός κάνει την παρουσία 
Του πιο πραγματική, και μιλάει στην καρδιά μας για την ειρήνη και 
την αγάπη Του.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 12. 

«Ένας από τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους ο Κύριος 
απελευθέρωσε τον Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου, ήταν ε-
πειδή θα μπορούσαν να τηρήσουν το Σάββατο… Προφανώς ο 
Μωυσής και ο Ααρών δίδαξαν εκ νέου τον λαό για την αγιότητα του 
Σαββάτου, επειδή ο Φαραώ τους παραπονέθηκε, ‘‘Ιδού, ο λαός του 
τόπου είναι τώρα πολυπληθής και σεις κάμνετε αυτούς να παύω-
σιν από των έργων αυτών’’ Έξοδος 5/ε’5. Αυτό θα μπορούσε να 
σημαίνει πως ο Μωυσής και ο Ααρών ξεκίνησαν τη μεταρρύθμιση 
του Σαββάτου στην Αίγυπτο. Η τήρηση του Σαββάτου, ωστόσο, 
δεν θα ήταν αναμνηστικό της δουλείας τους στην Αίγυπτο. Καθώς 
το τηρούσαν ως αναμνηστικό της δημιουργίας, θα πρόσθεταν και 
την ευχάριστη ανάμνηση της απελευθέρωσης τους από την θρη-
σκευτική καταπίεση στην Αίγυπτο που έκανε την τήρηση του Σαβ-
βάτου δύσκολη. Κατά τον ίδιο τρόπο, η απελευθέρωσή τους από 
την δουλεία είχε ως σκοπό να φωτίσει στην καρδιά τους ένα τρυ-
φερό ενδιαφέρον για τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους, τις χή-
ρες και τα ορφανά.» Σημείωση της Ε. Χουάιτ, From Eternity Past, σ. 549. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ορισμένοι Χριστιανοί, ακόμη και Αντβεντιστές, πιστεύουν στη 
δημιουργία μέσω της θεϊστικής εξέλιξης. Πώς το Σάββατο αποδει-
κνύει πως η θεϊστική εξέλιξη και οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέ-



 77 

ρας είναι ασύμβατες έννοιες; Για ποιον λόγο η ημέρα η εβδόμη να 
είναι αγία ως ανάμνηση δισεκατομμυρίων χρόνων, ιδιαίτερα όταν ο 
Λόγος του Θεού αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ημέρα αγιάστηκε με-
τά τις πρώτες έξι μέρες της Δημιουργίας; 
2.  Τι απάντηση θα δίνατε στην ιδέα ότι δεν έχει σημασία η μέρα, 
αρκεί να έχουμε μία μέρα ανάπαυσης την εβδομάδα; Πώς αποκρι-
νόμαστε στον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς είναι η ανάπαυση του Σαββά-
του και γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κάποια μέρα ανά-
παυσης; 
3.  Πώς η τήρηση του Σαββάτου μπορεί να είναι αναμνηστικό της 
ελευθερίας και της λύτρωσης; Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να 
γίνουμε στενόμυαλοι και νομικιστές; 
4.  Ορισμένοι λένε πως η τήρηση του Σαββάτου είναι η προσπά-
θεια μας για την εξ έργων σωτηρία. Πόσο λογικό είναι να υποστη-
ρίζουμε ότι με την ανάπαυσή μας την έβδομη ημέρα, εργαζόμαστε 
την σωτηρία μας; 
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28 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

10. Η ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εξ ημέρας θέλεις κάμνει εργασίαν, την δε 
εβδόμην ημέραν είναι σάββατον αναπαύσεως, συγκάλεσις αγία· 
ουδεμίαν εργασίαν θέλετε κάμει· είναι σάββατον του Κυρίου εις 
πάσας τας κατοικίας σας.» Λευιτικό 23/κγ’ 3. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 1/α’26,27, 
Γέν. 9/θ’6, Β’Πέτρ. 2/β’19, Ρωμ. 6/ς’1-7, Έξ. 19/ιθ’6, Ιωάν. 5/ε’7-16  
 

Ακούμε όλων των ειδών τα επιχειρήματα ενάντια στην τήρηση της 
έβδομης ημέρας του Σαββάτου, έτσι δεν είναι; Μας έχουν πει πως 
ο Ιησούς μετέφερε την ιερότητα του Σαββάτου στην Κυριακή, ή ότι 
κατήργησε το Σάββατο. Κάποιοι πιστεύουν πως ο Παύλος το κα-
τήργησε, ή ότι οι απόστολοι αντικατέστησαν την έβδομη ημέρα του 
Σαββάτου με την Κυριακή προς τιμή της ανάστασης. Τα τελευταία 
χρόνια τα επιχειρήματα απέκτησαν πιο φιλοσοφικό χαρακτήρα. 
Πολλοί ισχυρίζονται πως δεν χρειάζεται να έχουμε το Σάββατο ή 
οποιαδήποτε άλλη μέρα ως αγία. Και φυσικά, πάντα θα υπάρχει το 
παράδοξο επιχείρημα ότι με την ανάπαυσή μας το Σάββατο εργα-
ζόμαστε την σωτηρία μας.  
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι Χριστιανοί έχουν δείξει κάποιο 
ενδιαφέρον για την ιδέα της ανάπαυσης, και παρόλο που υποστη-
ρίζουν ότι αυτή η ημέρα είναι η Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη ημέ-
ρα – άλλωστε γι’ αυτούς δεν έχει σημασία ποια μέρα είναι – έχουν 
προσκολληθεί στη Βιβλική έννοια της ανάπαυσης και στη σημασία 
της, υποδαυλίζοντας το Σάββατο.  
Φυσικά, ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας αναγνωρίζουμε την 
ισχύ του ηθικού νόμου του Θεού και πως η υπακοή στην τέταρτη 
εντολή, όπως και η υπακοή στην πέμπτη, στην έκτη, στην πρώτη 
κ.τ.λ., δεν μας οδηγεί στην εξ έργων σωτηρία. 
Αυτήν την εβδομάδα, θα εξετάσουμε την εντολή που μας έδωσε ο 
Θεός για ανάπαυση την ημέρα του Σαββάτου και γιατί είναι τόσο 
σημαντική. 
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Κυριακή 29 Αυγούστου 
 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Απ’ όλες τις εντολές μόνο η τέταρτη ξεκινάει με το ρήμα «Ενθυ-
μού». Δεν βλέπουμε πουθενά, «Ενθυμού μη κλέψης», ή «Ενθυμού 
μη μοιχεύσης». Υπάρχει μόνο «Ενθυμού την ημέρα του Σαββά-
του…» 
Η ιδέα της «ενθύμησης» προϋποθέτει κάποιο γεγονός, κάτι που 
συνέβη παλαιότερα και πρέπει να θυμόμαστε. Όταν θυμόμαστε, 
ανατρέχουμε στο παρελθόν, και καθώς καλούμαστε να θυμηθούμε 
και να αγιάσουμε το Σάββατο, οδηγούμαστε πίσω στην εβδομάδα 
της Δημιουργίας.  
Διαβάστε Γεν. 1/α’ 26,27 και 9/θ’6. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδά-
φια για το πόσο ιδιαίτεροι είμαστε ως άνθρωποι και πόσο διαφέ-
ρουμε ριζικά από την υπόλοιπη επίγεια δημιουργία; Γιατί είναι ση-
μαντικό να θυμόμαστε αυτήν την διαφορά; 
………….…………………………………………………………………. 
Όταν θυμόμαστε την δημιουργία, θυμόμαστε ότι δημιουργηθήκαμε 
κατ’ εικόνα Θεού, κάτι που δεν αναφέρεται σε καμία άλλη απεικό-
νιση πέρα από την Γένεση. Είναι προφανές, λοιπόν, πως ως αν-
θρώπινα όντα είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τα υπόλοιπα δη-
μιουργήματα του πλανήτη, παρά τις όποιες ομοιότητες μπορεί να 
έχουμε στο γενετικό μας υλικό (DNA) με ορισμένα ζώα. Και σε α-
ντίθεση με την επικρατούσα μυθολογία, δεν είμαστε εξελιγμένοι 
πίθηκοι, ή βελτιωμένη έκδοση κάποιου αρχέγονου ανθρωποει-
δούς. Ως άνθρωποι, δημιουργημένοι κατ’ εικόνα Θεού, είμαστε μο-
ναδικοί μεταξύ όλων όσων ο Θεός δημιούργησε στον κόσμο.   
Πώς η ιστορία της Δημιουργίας μας θυμίζει τη σχέση μας με την 
δημιουργία; Γεν. 2/β’ 15,19. 
…………………………………………………………………………….. 
Καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μας, 
ανακαλούμε στη μνήμη μας την ευθύνη που έχουμε προς την δη-
μιουργία και την κυριαρχία που έχουμε πάνω σ’ αυτήν. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να την εκμεταλλευόμαστε. Καλού-
μαστε να κυριαρχήσουμε ως διαχειριστές του Θεού και να συνερ-
γαστούμε με τον φυσικό κόσμο, όπως θα έκανε και ο Θεός. Είναι 
αλήθεια πως η αμαρτία τα ανακάτεψε όλα, αλλά η γη εξακολουθεί 
να είναι η δημιουργία του Θεού και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να 
την εκμεταλλευτούμε, ιδιαίτερα εις βάρος άλλων ανθρώπων, όπως 
συχνά συμβαίνει.  
ΣΚΕΨΗ: Εκτός του ότι το Σάββατο μας θυμίζει πως ο Θεός είναι ο 
Δημιουργός, με ποιον άλλο τρόπο η τήρησή του μας βοηθάει να 
είμαστε συνειδητά καλοί διαχειριστές του περιβάλλοντος; 
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Δευτέρα 30 Αυγούστου  
 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Όπως είδαμε, το Σάββατο μας παραπέμπει σε περισσότερα πράγ-
ματα απ’ ό,τι στις μέρες της δημιουργίας. Την δεύτερη φορά που 
αναφέρονται οι Δέκα Εντολές, ο Μωυσής κάνει μία ανασκόπηση 
των 40 χρόνων περιπλάνησης του λαού Ισραήλ στην έρημο. Αυτή 
την φορά η τήρηση του Σαββάτου δεν έχει να κάνει με την δη-
μιουργία, αλλά με την απελευθέρωση από τη σκλαβιά της Αιγύ-
πτου (Δευτ. 5/ε’12-15).  
Και παρότι δεν είμαστε δούλοι στην Αίγυπτο, υπό μία έννοια όλοι 
είμαστε αντιμέτωποι με ένα είδος δουλείας, η οποία κάποιες φορές 
είναι το ίδιο καταπιεστική. 
Ποιες μορφές δουλείας αντιμετωπίζουμε σήμερα; Διαβάστε Γέν. 
4/δ’7, Εβρ. 12/ιβ’1 και Β’ Πέτρ. 2/β’19. 
………………………………………………………………………….…. 
Το Σάββατο γιορτάζουμε την ελευθερία μας από όλα αυτά που μας 
αιχμαλωτίζουν. Αυτή την ημέρα θυμόμαστε ότι ελευθερωθήκαμε 
από την αμαρτία, όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με τη δύναμη 
του Θεού που μας δίνεται με πίστη. Επίσης, το Σάββατο θυμόμα-
στε πως αυτήν την ελευθερία δεν την κερδίσαμε. Τα πρωτότοκα 
των Ισραηλιτών, το βράδυ πριν την έξοδο από την Αίγυπτο, σώθη-
καν με το αίμα του αρνιού που είχαν αλείψει  στους παραστάτες 
(Έξ. 12/ιβ’). Και εμείς σωθήκαμε με το αίμα του Αμνού και τώρα 
απολαμβάνουμε την ελευθερία μας στον Ιησού Χριστό.  
Διαβάστε Ρωμ. 6/ς’1-7. Τι λέει εδώ ο Παύλος που μπορεί να συν-
δεθεί μ’ αυτά που μας δόθηκαν το Σάββατο; 
…………………………………………………………………………….. 
Στο Δευτ. 5/ε’15, «Και ενθυμού, ότι ήσο δούλος εν τη γη της Αιγύ-
πτου· και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν εκείθεν εν χειρί κραταιά 
και εν βραχίονι εξηπλωμένω», υπενθυμίζεται στο λαό πως η σω-
τηρία τους οφειλόταν στα έργα και στη δύναμη του Θεού. Πόσο 
μάλλον και εμείς ως Χριστιανοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
πως μόνο η δύναμη και το έργο που έκανε ο Χριστός για χάρη μας, 
μπορεί να μας σώσει από την αμαρτία. Η εντολή αυτή μας λέει να 
αναπαυθούμε στη σωτηρία που ο Θεός κέρδισε για μας «εν βραχί-
ονι εξηπλωμένω». Ελευθερωνόμαστε από τις δικές μας προσπά-
θειες για δικαιοσύνη καθώς θυμόμαστε πως ο Θεός είναι ο Δη-
μιουργός μας και πως μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε ότι θα μας 
αναδημιουργήσει και θα μας ελευθερώσει, ακόμη και τώρα από τα 
δεσμά της αμαρτίας, αρκεί να Τον αφήσουμε να εργαστεί στη ζωή 
μας.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία με τη δουλεία της 
αμαρτίας; Πώς μπορούμε να μάθουμε να επικαλούμαστε τις υπο-
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σχέσεις που μας δόθηκαν απ’ τον Ιησού για ελευθερία από τη δου-
λεία; 
 

Τρίτη 31 Αυγούστου 
 

Ο ΞΕΝΟΣ, Ο ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΣΟΥ 
Διαβάστε Έξ. 19/ιθ’6. Τι μας λέει αυτό το εδάφιο για την κατάσταση 
του αρχαίου Ισραήλ; (Δείτε επίσης Α’ Πέτρ. 2/β’9.) 
………….…………………………………………………………………. 
Ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο για να γίνει ο λαός της δια-
θήκης του Θεού, το έθνος μέσω του οποίου, εφόσον παρέμεναν 
πιστοί, το ευαγγέλιο θα διαδιδόταν σε όλο τον κόσμο. Αναμφίβολα, 
ήταν το αντικείμενο της ιδιαίτερης φροντίδας και του ενδιαφέροντος 
του Θεού, όπου θα απολάμβανε ιδιαίτερα προνόμια ενώ ταυτό-
χρονα θα είχε και ιδιαίτερες ευθύνες.  
Διαβάστε Έξ. 23/κγ’ 12. Τι μας διδάσκει αυτό το εδάφιο για το πώς 
ο Θεός βλέπει τους άλλους λαούς πέρα από τους Ισραηλίτες; 
…………………………………………………………………………….. 
Η παγκόσμια φύση του Σαββάτου είναι κάτι που οι περισσότεροι 
αγνοούν. Φυσικά, η πιο κοινή παρεξήγηση είναι πως το Σάββατο 
ήταν μόνο για τους Ιουδαίους, ένα λάθος που εκτίθεται από τα δύο 
πρώτα κιόλας κεφάλαια της Γένεσις. Άλλωστε, ο Θεός δημιούργη-
σε όλους τους ανθρώπους και συνεπώς όλοι καλούνται να θυμού-
νται την ημέρα του Σαββάτου. 
Παρότι πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τι αντιπροσωπεύει το 
Σάββατο για μας, πρέπει επίσης να θυμόμαστε, τι μας λέει και για 
τους άλλους. Υπό μία έννοια, η ανάπαυση και η σχέση μας με τον 
Δημιουργό και Λυτρωτή μας, αυτομάτως θα μας οδηγήσει στο να 
δούμε τους άλλους ως υπάρξεις που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο 
Θεό όπως εμείς, που τους αγαπά επίσης, και για τους οποίους πέ-
θανε όπως και για μας. Επίσης είδαμε, (Έξ. 20/κ’10, Δευτ. 5/ε’14), 
ότι οι δούλοι, οι ξένοι, ακόμη και τα ζώα έπρεπε να αναπαύονται το 
Σάββατο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και οι ξένοι που 
βρίσκονται «εντός των πυλών» τους, οι οποίοι δεν έχουν (ακόμα) 
συμμετοχή στις υποσχέσεις της διαθήκης που δόθηκαν στον λαό 
Ισραήλ, καλούνται να χαρούν την ανάπαυση του Σαββάτου. Οι άν-
θρωποι, ακόμη και τα ζώα, δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα εκ-
μετάλλευσης ή κακομεταχείρισης. Κάθε εβδομάδα, καλούμαστε 
όλοι να θυμόμαστε έντονα πόσα κοινά έχουμε με τους άλλους αν-
θρώπους. Ακόμη κι αν απολαμβάνουμε τις ευλογίες και τα προνό-
μια που άλλοι δεν έχουν, πρέπει να θυμόμαστε πως είμαστε μέλη 
της ανθρώπινης οικογένειας, και γι’ αυτό οφείλουμε να φερόμαστε 
στους άλλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια.  
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ΣΚΕΨΗ: Πώς ο τρόπος με τον οποίο φυλάσσετε το Σάββατο, 
μπορεί να είναι ευλογία για εκείνους που δεν το τηρούν; Πώς μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε το Σάββατο ως μαρτυρία για τους άλ-
λους; 
 

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 
 

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΣ  
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Στον κόσμο της Καινής Διαθήκης οι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν κάνει 
την τήρηση του Σαββάτου τέχνη. Υπήρχαν εκατοντάδες απαγο-
ρεύσεις και κανόνες προκειμένου να αγιάσουν το Σάββατο. Μεταξύ 
των κανόνων απαγορευόταν να δέσεις ή να λύσεις το οτιδήποτε, 
να ξεχωρίσεις δύο νήματα, να σβήσεις φωτιά, να μεταφέρεις κά-
ποιο αντικείμενο έξω από το σπίτι, ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά 
πέρα από μία συγκεκριμένη απόσταση.  
Για ποιο λόγο κατηγορούν τον Ιησού στο Ιωάν. 5/ε’7-16; 
…………………………………………………………………………….. 
Αγνοώντας παντελώς το υπέροχο θαύμα που ο Ιησούς έκανε και 
την ελευθερία που έδωσε σ’ αυτόν τον άνδρα από την ασθένειά 
του, οι ηγέτες στάθηκαν στο ότι αυτός ο άνδρας κουβάλησε το κρε-
βάτι του την ημέρα του Σαββάτου. Αντί να δουν πώς «ο Κύριος του 
Σαββάτου» (Μάρκ. 2/β’28) ενεργούσε αυτήν την ιδιαίτερη μέρα, 
ήθελαν να παραμείνουν στους δικούς τους κανόνες και νόμους. 
Οφείλουμε κι εμείς να προσέξουμε μήπως με τον δικό μας τρόπο 
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.  
Πώς περιγράφει ο Ησαΐας στο 58/νη’2,3 το θέλημα του Θεού για 
την τήρηση του Σαββάτου; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός δεν θέλει η λατρεία μας να είναι κενή ούτε αποζητά ευσεβή 
σιωπή. Θέλει να δει τον λαό Του να αλληλοεπιδρά με άλλους αν-
θρώπους, ιδιαίτερα με τους υποβιβασμένους και τους περιθωριο-
ποιημένους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο Ησ. 58/νη’13,14, «Εάν 
αποστρέψης τον πόδα σου από του σαββάτου, από του να κάμνης 
τα θελήματά σου εν τη αγία μου ημέρα, και ονομάζης το σάββατον 
τρυφήν, αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον, και τιμάς αυτό, μη ακο-
λουθών τας οδούς σου μηδέ ευρίσκων εν αυτώ το θέλημά σου μη-
δέ λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εντρυφά εν Κυρίω· και εγώ 
θέλω σε ιππεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει 
με την κληρονομίαν του πατρός σου Ιακώβ· διότι το στόμα τον Κυ-
ρίου ελάλησε» (Ησ. 58/νη’13,14). 
Κάνοντας το δικό μας θέλημα, παραβιάζουμε το Σάββατο. Τα αν-
θρώπινα σχέδια δεν αποτελούν μέρος του ιδανικού Σαββάτου του 
Θεού. Απεναντίας, καλούμαστε να δούμε εκείνους που πασχίζουν, 
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που είναι δέσμιοι, που πεινούν και δεν έχουν να ντυθούν, που 
περπατούν στο σκοτάδι και για των οποίων την ύπαρξη κανείς δεν 
φαίνεται να ενδιαφέρεται. Περισσότερο από κάθε άλλη μέρα, το 
Σάββατο πρέπει να απομακρύνουμε τη σκέψη μας από τον εαυτό 
μας και τις ανάγκες μας και να στραφούμε στις ανάγκες των άλλων.  
 
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 
 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ 
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αγγλία περίμενε 
μία επικείμενη επιδρομή από το Γερμανικό στρατό. Έγιναν οι ανά-
λογες δυνατές προετοιμασίες για την υπεράσπιση του νησιού. Στα 
παράλια εγκαταστάθηκαν επιπλέον οχυρά. Οι δρόμοι, φυσικά, θα 
οδηγούσαν τον εχθρό ταχύτερα στον στόχο του και γι’ αυτό τοπο-
θετήθηκαν εμπόδια σε συγκεκριμένα σημεία. Τότε, οι Αγγλικές αρ-
χές έκαναν κάτι παράξενο. Προκειμένου να καθυστερήσουν τον 
εχθρό και να προκαλέσουν σύγχυση, έβγαλαν τις πινακίδες των 
δρόμων και των γραμμών των τρένων. Τα σημεία που ήταν χα-
ραγμένα σε κτίρια δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν αλλά καλύφτη-
καν με τσιμέντο. Τα σημεία είναι σημαντικά γιατί μας καθοδηγούν. 
Την εποχή πριν το GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού), όλοι 
είχαμε χάρτες και κοιτάζαμε τις πινακίδες και τα σημεία.  
Σε τι αναφέρεται το Σάββατο ως σημείο; Διαβάστε Έξ. 31/λα’ 
13,16,17. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κι εμείς αυτά τα λόγια 
σε μας, τους ανθρώπους που πιστεύουμε στην ισχύ του νόμου του 
Θεού; 
..………………………………………………………………………...… 
Παρότι τα λόγια αυτά απευθύνονταν συγκεκριμένα στον αρχαίο 
Ισραήλ, το Σάββατο παραμένει σημείο μεταξύ του Θεού και του 
λαού Του εφόσον είμαστε «σπέρμα του Αβραάμ και κατά την ε-
παγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ. 3/γ’29). Στην Έξ. 31/λα’ το Σάββατο 
φαίνεται να είναι σημείο της αιώνιας διαθήκης του Θεού (Έξ. 
31/λα’16,17). Αυτό το σημείο μάς βοηθάει να «γνωρίσουμε» τον 
Δημιουργό, τον Λυτρωτή και Αγιαστή μας. Είναι σαν μια έπαρση 
σημαίας κάθε επτά μέρες ώστε να ενισχύσει τη μνήμη μας καθώς 
έχουμε την τάση να ξεχνάμε.  
Το Σάββατο του Θεού συνεχώς μας θυμίζει την προέλευση μας, 
την απελευθέρωση, τον προορισμό και την ευθύνη μας στους α-
πόκληρους και περιθωριοποιημένους. Για την ακρίβεια, το Σάββα-
το είναι τόσο σημαντικό που αντί εμείς να ερχόμαστε σ’ αυτό, έρχε-
ται αυτό σε μας, κάθε εβδομάδα χωρίς εξαίρεση για να μας θυμίζει 
διαρκώς ποιοι είμαστε, ποιος μας έπλασε, τι κάνει για μας και τι θα 
κάνει όταν θα δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη.  
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Ο Άγιος Θεός καλεί τους συνεργάτες Του στη διαθήκη να αναλογι-
στούν τον πραγματικό σκοπό αυτής της διακυβέρνησης – τη σω-
τήρια σχέση μεταξύ του Δημιουργού και Λυτρωτή με τα παραστρα-
τημένα δημιουργήματά Του. Κάθε εβδομάδα, με τη δύναμη και την 
εξουσία του Θεού, έχουμε την εντολή να εισέλθουμε στην ανάπαυ-
ση που μας προσφέρθηκε δωρεάν από τον Ιησού Χριστό, «τον 
αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της 
προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν» (Εβρ. 12/ιβ’ 2). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να έχετε μια βαθύτερη εμπειρία με τον Θεό 
κατά τη διάρκεια του Σαββάτου;  
 
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:49’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας καλούμαστε να σκεφτόμαστε το 
Σάββατο ώστε να προετοιμαστούμε για την τήρησή του, κατά την 
εντολή. Δεν θα πρέπει η τήρηση του Σαββάτου να αντιμετωπίζεται 
ως νομικισμός.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 6, σ. 353. 
«Όλος ο ουρανός τηρεί το Σάββατο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
επικρατεί απραξία. Δεν πρέπει την ημέρα αυτή η ψυχή μας να είναι 
σε εγρήγορση που θα συναντήσει τον Θεό και Σωτήρα μας Χριστό; 
Μπορούμε να στηριχθούμε με πίστη σ’ Αυτόν. Επιθυμεί να ανανε-
ώσει και να ευλογήσει την κάθε ψυχή.» σ. 362. 
«Οι υποχρεώσεις του Θεού την ημέρα του Σαββάτου είναι μεγαλύ-
τερες ακόμη από ότι τις άλλες μέρες. Αυτή τη μέρα ο λαός Του α-
φήνει τις καθημερινές του ασχολίες και περνάει τον καιρό του με 
μελέτη και λατρεία. Ζητούν περισσότερες χάρες από Αυτόν το 
Σάββατο παρά τις άλλες μέρες. Επικαλούνται την ιδιαίτερη προσο-
χή Του. Λαχταρούν τις πιο εκλεκτές Του ευλογίες. Ο Θεός δεν πε-
ριμένει να περάσει το Σάββατο για να απαντήσει σ’ αυτές τις πα-
ρακλήσεις τους. Το έργο στον ουρανό ποτέ δεν σταματά και οι άν-
θρωποι δεν πρέπει ποτέ να παύουν να κάνουν το καλό. Το Σάββα-
το δεν είναι μία χρονική περίοδος άσκοπης αργίας. Ο νόμος απα-
γορεύει τον καθημερινό μόχθο την ημέρα της ανάπαυσης του Κυ-
ρίου. Η βιοποριστική εργασία πρέπει να σταματήσει. Καμία εργα-
σία για κοσμική απόλαυση ή κέρδος μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη 
την ημέρα αυτή. Αλλά όπως ο Θεός σταμάτησε την εργασία της 
δημιουργίας και αναπαύθηκε το Σάββατο και το ευλόγησε, έτσι και 
ο άνθρωπος πρέπει να αφήνει τις ασχολίες της καθημερινής του 
ζωής και να αφιερώνει αυτές τις ιερές ώρες σε μία υγιεινή ανάπαυ-
ση, στη λατρεία και σε ιερές πράξεις. Το έργο του Χριστού για τη 
θεραπεία των ασθενών ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το νόμο. 
Τιμούσε το Σάββατο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 176,177. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Η φροντίδα του περιβάλλοντος αποτελεί αντικείμενο πολιτικών 
συζητήσεων σε πολλές χώρες. Πώς μπορούμε ως Αντβεντιστές να 
είμαστε καλοί διαχειριστές της φύσης χωρίς να ακολουθούμε κά-
ποια πολιτική ατζέντα; 
2.  Η υπηρεσία ξεκινάει στο μυαλό. Πώς μπορούμε να υιοθετή-
σουμε την νοοτροπία της υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο (μέσα 
στην οικογένεια, στην εκκλησία, στην γειτονιά), με περισσότερο 
ζήλο; Πώς το Σάββατο μας δίνει την δυνατότητα να ενεργούμε κατ’ 
αυτόν τον τρόπο; 
3.  Κάθε Σάββατο θυμόμαστε πως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε 
από τον Θεό. Έτσι μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους με τα μά-
τια του Θεού. Πώς μπορεί το Σάββατο να μας βοηθήσει να θυμό-
μαστε ότι οι φυλετικές, εθνικές, και κοινωνικοοικονομικές διαφορές 
δεν έχουν καμία σημασία μπροστά στο ότι δημιουργηθήκαμε κατ’ 
εικόνα Θεού και ότι Αυτός μας αγαπάει; 
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4 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου                  Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ταύτα δε έγειναν παραδείγματα ημών, διά 
να μη ήμεθα ημείς επιθυμηταί κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμη-
σαν.» Α’ Κορινθίους 10/ι’ 6. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Κορ. 10/ι’ 1-
11, Λευιτ. 4/δ’32-35, Ιωάν. 1/α’ 29, Εβρ. 4/δ’1-11, Ψαλμ. 95/ϟε’ 8-
11. 
 

Το μουσείο τέχνης Queens στη Νέα Υόρκη στεγάζει το μεγαλύτερο 
αρχιτεκτονικό μοντέλο μιας πόλης, στο οποίο απεικονίζονται όλα 
τα κτίρια της Νέας Υόρκης. Σε κλίμακα 1/1.200 (όπου τα 2,5 cm 
αντιστοιχούν σε 33 μέτρα), καλύπτει περίπου 870 τ.μ. Το έργο αρ-
χικά ολοκληρώθηκε το 1964 από 100 τεχνίτες οι οποίοι εργάστη-
καν περισσότερο από 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αναβαθμίστη-
κε σύμφωνα με το πρότυπο της δεκαετίας του ’90 και δεν θυμίζει το 
αστικό τοπίο του 2021. Ωστόσο, είναι πραγματικά ένα απίστευτο 
και γεμάτο λεπτομέρειες αντίγραφο του πρωτότυπου.  
Όπως και να έχει, είναι απλά ένα αντίγραφο, ένα μοντέλο, μία α-
ναπαράσταση κάτι μεγαλύτερου, και σπουδαιότερου από το ίδιο το 
πρωτότυπο.  
Το ίδιο γίνεται με όλα τα μοντέλα, στην πραγματικότητα. Δεν είναι 
το πρωτότυπο, αλλά συμβολίζουν τα πρωταρχικό σχέδιο. Ένα μο-
ντέλο μάς βοηθάει να αντιληφθούμε την έννοια του αρχικού αλλά 
δεν μπορεί ποτέ να το αντικαταστήσει. Η ύπαρξή του βοηθάει τους 
ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερα πώς είναι το αρχικό.  
Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη μικρογραφίες που όλες παραπέμπουν 
στην ουράνια πραγματικότητα. Στην Εβρ. 4/δ’ μας δίνεται η δυνα-
τότητα να ανακαλύψουμε μια από αυτές τις αλήθειες που σχετίζεται 
με το Βιβλικό ζήτημα της ανάπαυσης.  
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Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 
ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΜΩΥΣΗ 

Διαβάστε Α’ Κορ. 10/ι’ 1-11. Τι ήθελε ο Παύλος να περάσει στους 
αναγνώστες του στην Κόρινθο όταν αναφερόταν σε κάποια συγκε-
κριμένα «παραδείγματα»; 
…………………………………………………………………………….. 
Στο αρχαίο κείμενο, στη θέση της λέξης «παραδείγματα» συναντά-
ται ο όρος «τύπος». Ο τύπος, ή το παράδειγμα, δεν είναι το πρω-
τότυπο αλλά ένα είδος συμβόλου του αρχικού. Είναι το μοντέλο 
κάποιου άλλου πρωτότυπου. Στην Εβρ. 8/η’5 βλέπουμε ένα καλό 
παράδειγμα αυτού του είδους της σχέσης: «οίτινες λειτουργούσιν 
εις υπόδειγμα και σκιάν των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον 
Μωϋσήν ότε έμελλε να κατασκευάση την σκηνήν· διότι Πρόσεχε, 
λέγει, να κάμης πάντα κατά τον τύπον τον δειχθέντα εις σε εν τω 
όρει.» Σ’ αυτό το κείμενο στην προς Εβραίους τονίζεται η άμεση 
σχέση μεταξύ των ουράνιων και επίγειων αληθειών. Έπειτα γίνεται 
αναφορά στην Έξ. 25/κε’9, όπου ο Θεός καλεί τον Μωυσή να κα-
τασκευάσει ένα αγιαστήριο στην έρημο, «κατά τον τύπον» που του 
δείχθηκε στο βουνό. Το θέμα είναι ότι το επίγειο Αγιαστήριο, με 
όλες του τις τελετές και διαδικασίες, ήταν «παράδειγμα», τύπος, 
μοντέλο, αυτών που συμβαίνουν τώρα στον ουρανό, με τον Ιησού 
ως Αρχιερέα. 
Έχοντας αυτά υπόψη μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα 
λόγια του Παύλου στην Α’Κορ. 10/ι’. Σ’ αυτά τα εδάφια ο Παύλος 
αναφέρεται σε κάποιες από τις κύριες εμπειρίες του λαού του Θεού 
στην έρημο, στο δρόμο τους προς τη Γη της Επαγγελίας. «Οι πα-
τέρες» είναι οι πρόγονοι των Ισραηλιτών που έφυγαν από την Αί-
γυπτο, οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από τη νεφέλη, πέρασαν μέσα 
από τη θάλασσα και έτσι όλοι βαπτίστηκαν σε μία νέα ζωή ελευθε-
ρίας από την σκλαβιά. Ο Παύλος βλέπει αυτούς τους σημαντικούς 
σταθμούς του ταξιδιού στην έρημο, ως τύπο ή παράδειγμα της τε-
λετής του βαπτίσματος. Ακολουθώντας τον συλλογισμό του Παύ-
λου με την «πνευματικήν βρώσιν» γίνεται αναφορά στο μάνα (συ-
γκρίνετε με Έξ. 16/ις’31-35). Ο λαός Ισραήλ ήπιε νερό από τον 
βράχο, τον οποίο ο Παύλος ταυτίζει με τον Χριστό (Α’Κορ. 10/ι’4). 
Αναλογιζόμενοι τον Ιησού ως τον «άρτο της ζωής» (Ιωάν. 6/ς’48) 
και το «ζωντανό νερό» (Ιωάν. 4/δ’10), τα παραπάνω βγάζουν νόη-
μα. Έτσι, εδώ βλέπουμε τον Παύλο να χρησιμοποιεί την ιστορία 
της Παλαιάς Διαθήκης ως παράδειγμα για να αποκαλύψει πνευμα-
τικές αλήθειες που κάθε Χριστιανός μπορεί να εφαρμόσει σήμερα.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τις εμπειρίες των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο. 
Ποια πνευματικά μαθήματα, μπορούμε να πάρουμε από τα, καλά 
και κακά, «παραδείγματα» που μας άφησαν;  
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Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 
 

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ 
Το τελετουργικό σύστημα και οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, ό-
πως τις βλέπουμε στο Λευιτικόν, μας προσφέρουν ακόμη περισσό-
τερα παραδείγματα σε σχέση με αυτά που είδαμε χθες – σύμβολα 
της Παλαιάς Διαθήκης που παραπέμπουν σε αλήθειες της Καινής 
Διαθήκης. Καθώς οι σύγχρονοι αναγνώστες της Αγίας Γραφής συ-
χνά προσπερνούν αυτές τις τελετές, χάνουν σπουδαία πνευματικά 
μηνύματα.  
Διαβάστε τις οδηγίες για την προσφορά περί αμαρτίας για έναν 
κοινό Ισραηλίτη στο Λευιτ. 4/δ’32-35. Τι μπορούμε να μάθουμε 
από αυτή την τελετή, παρότι δεν έχουμε Αγιαστήριο ή ναό με θυ-
σιαστήριο για να προσφέρουμε θυσίες για τις αμαρτίες μας; Συσχε-
τίστε αυτήν την τελετή με το Ιωάν. 1/α’29 και Α’ Πέτρ. 1/α’18-21. 
..…………………………………………………………………………… 
Η τελετή είναι το τέλειο μέσο για να μας δείξει σημαντικές αξίες και 
πληροφορίες, και πρέπει να γίνει κατανοητή στο πλαίσιό της. Συ-
νήθως γίνεται σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή και τόπο, και κάτω 
από συγκεκριμένη αλληλουχία πράξεων προκειμένου να είναι απο-
τελεσματική. Πράγματι, όταν διαβάζουμε τις Βιβλικές οδηγίες στην 
Παλαιά Διαθήκη σχετικά με τις θυσίες, είναι ξεκάθαρο πως ο Θεός 
έδωσε ακριβείς λεπτομέρειες για το τι θα θυσίαζαν, πότε, πού και 
ποια τελετή και διαδικασία θα ακολουθούσε. Κεντρικό ρόλο στις 
περισσότερες τελετές φυσικά είχε το αίμα και το ράντισμά του. Δεν 
είναι κάτι το όμορφο, ούτε αυτός ήταν ο σκοπός, μιας και έχει να 
κάνει με το ασχημότερο πράγμα στο σύμπαν, την αμαρτία. 
Ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του αίματος, και γιατί έπρεπε να το-
ποθετηθεί στα κέρατα του θυσιαστηρίου; Ενώ οι περισσότερες τε-
λετές που έχουν σχέση με το Αγιαστήριο είχαν ακριβείς οδηγίες για 
την εκτέλεσή τους, δεν είχαν πάντα και τις ανάλογες εξηγήσεις. 
Πιθανόν, επειδή οι άνθρωποι είχαν αντιληφθεί τη σημασία τους. 
Άλλωστε, οι Ισραηλίτες κατανοούσαν τη σημασία του αίματος (Λευ-
ιτ. 17/ιζ’11). 
Το παράδειγμα από το Λευιτ. 4/δ’32-35, ωστόσο, περιέχει και μία 
σημαντική επεξήγηση στο εδ.35, «και θέλει κάμει ο ιερεύς εξιλέω-
σιν περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησε, και θέλει συγ-
χωρηθή εις αυτόν.» Έτσι, το αίμα είχε σημαντικό ρόλο σε όλη τη 
διαδικασία της εξιλέωσης, τον τρόπο με τον οποίο ο αμαρτωλός 
μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Άγιο Θεό. Αυτό που 
βλέπουμε σ’ αυτές τις θυσίες, είναι ένας τύπος, ένα μοντέλο του 
θανάτου του Χριστού και της διακονίας Του για μας.  
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε, πόσο κακή είναι η αμαρτία που χρειάστηκε 
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την αυτοθυσία ενός μέλους της Θεότητας, του Ιησού, για την εξιλέ-
ωσή της. Πώς αυτή η αλήθεια μας διδάσκει ότι πρέπει να στηριζό-
μαστε μόνο στη Χάρη και όχι στα έργα; Άλλωστε, τι άλλο μπορού-
με να προσθέσουμε σ’ αυτά που ήδη ο Χριστός έκανε για μας; 
 

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 
 

ΤΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
Πέρα από τα παραδείγματα που ήδη εξετάσαμε, οι τύποι και τα 
σύμβολα μπορούν να βρουν εφαρμογή ακόμη και στη Βιβλική έν-
νοια της ανάπαυσης. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα πρέπει να 
πάμε στην προς Εβραίους επιστολή.  
Διαβάστε Εβρ. 4/δ’1-11. Ποια υπόσχεση ισχύει για να εισέλθουμε 
στην ανάπαυσή Του; Πώς η εμπειρία του Ισραήλ κατά την Έξοδο 
και την οδοιπορία τους στην έρημο, μας προσφέρουν επιπλέον 
στοιχεία για την ανάπαυση του Θεού; 
..…………………………………………………………………………... 
Η εγκαρτέρηση και η πίστη έχουν σημαντικό ρόλο εδώ. Αν και γίνε-
ται αναφορά στην έβδομη ημέρα, το Σάββατο, τα εδάφια αυτά (και 
τα Εβρ. 3/γ’7-19) είναι το κάλεσμα του Θεού προς τον λαό Του να 
διατηρήσουν την πίστη τους, να παραμείνουν πιστοί στον Κύριο 
και στο ευαγγέλιο. Τα κείμενα αυτά θυμίζουν στον αναγνώστη να 
λάβει σοβαρά τα μαθήματα καθοδήγησης που έδωσε ο Θεός στο 
παρελθόν, «διά να μη πέση τις εις το αυτό παράδειγμα της απει-
θείας» (Εβρ. 4/δ’11). Προσέξτε, πρόκειται για μια ευκαιρία! Ο Ισρα-
ήλ είχε ακούσει το ευαγγέλιο, συνεχίζει το κείμενο, αλλά ο Λόγος 
δεν τους ωφέλησε. Αντί να δυναμώσουν την πίστη τους μέσα από 
εμπιστοσύνη και υπακοή, εκείνοι επαναστάτησαν (συγκρίνετε με 
Εβρ. 3/γ’7-15) και έτσι δεν βιώσαν την ανάπαυση που ο Θεός ήθε-
λε για εκείνους.  
Στην Εβρ. 4/δ’ 3 βλέπουμε τη στενή σχέση μεταξύ πίστης και ανά-
παυσης. Μπορούμε να έλθουμε στην ανάπαυσή Του μόνο όταν 
πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε Εκείνον που υποσχέθηκε την α-
νάπαυση και μπορεί να εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση. Και αυ-
τός δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό.  
Διαβάστε ξανά Εβρ. 4/δ’3. Ποιο ήταν το κύριο πρόβλημα του λαού; 
Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό μιας και εμείς «ευηγγελί-
σθημεν, καθώς και εκείνοι»; (εδ.2) 
…………………………………………………………………………….. 
Οι πρώτοι Χριστιανοί αποδέχτηκαν την αποκάλυψη του Θεού στην 
Παλαιά Διαθήκη και πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αμνός 
του Θεού, η θυσία για τις αμαρτίες τους. Και με πίστη σ’ αυτή τη 
θυσία μπόρεσαν να βιώσουν τη σωτηρία στον Ιησού και την ανά-
παυση που μας προσφέρεται σ’ Αυτόν.  
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ΣΚΕΨΗ: Κατανοώντας ότι είμαστε σωσμένοι με το αίμα του Ιησού, 
πώς μπορούμε να έρθουμε στην ανάπαυσή Του, γνωρίζοντας ότι 
έχουμε σωθεί μέσω της χάρης και όχι λόγω των έργων; 
 

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 
 

ΜΗ ΣΚΛΗΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ 
Διαβάστε Εβρ. 4/δ’4-7 και Ψαλμ. 95/ϟε’8-11. Ποια προειδοποίηση 
μας δίνεται σ’ αυτές τις δύο περικοπές και ποιο είναι το μήνυμα για 
μας σήμερα; 
..…………………………………………………………………………… 
Στην Εβρ. 4/δ’4-7 γίνεται αναφορά στη δημιουργία, και στον Ψαλμ. 
95/ϟε’11 στα πλαίσια της απιστίας που έδειξαν οι Ισραηλίτες, με 
συνέπεια να μην μπορέσουν να εισέλθουν στην ανάπαυση που ο 
Θεός ήθελε γι’ αυτούς. Όντως, στον Ψαλμ. 95/ϟε’8-11 η περιπλά-
νησή τους στην έρημο συνδέεται με την ανάπαυση του Θεού και 
τον ο Θεϊκό όρκο ότι ο άπιστος λαός δεν θα έρθει στην ανάπαυσή 
Του, η οποία αρχικά δεν είχε σχέση με τη Γη της Επαγγελίας. 
Φυσικά, ο λαός μπήκε στη Γη της Επαγγελίας. Η νέα γενιά ήταν 
εκείνη που πέρασε τα σύνορα και με τη βοήθεια του Θεού κυρίευσε 
τα οχυρά του τόπου και εγκαταστάθηκε εκεί. Ωστόσο, δεν κατάφε-
ραν να γευτούν την ανάπαυση του Θεού, μιας και οι περισσότεροι 
δεν βίωσαν τη σωτηρία μέσω του Ιησού επειδή εκδήλωσαν απιστία 
και παρακοή. Παρότι η ανάπαυση σχετιζόταν με τον τόπο, περι-
λάμβανε πολλά περισσότερα από το πού ζούσαν. 
Στην Εβρ. 4/δ’ 6 βλέπουμε ότι εκείνοι που άκουσαν τη Θεϊκή υπό-
σχεση για αληθινή ανάπαυση, δεν μπήκαν εξαιτίας της παρακοής 
τους. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ανυπακοής και της αποτυχίας 
να εισέλθουν στην ανάπαυση του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Το «σήμερον» δείχνει επείγουσα ανάγκη. Δεν υπάρχει χρόνος για 
χάσιμο. Το «σήμερον», απαιτεί εδώ και τώρα μία απάντηση και μία 
απόφαση. Ο Παύλος στέκεται στη λέξη «σήμερον» και τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι στα πλαίσια της ανάπαυσης. Στο μεταξύ, στον 
Ψαλμ. 95/ϟε’7,8 έχουμε την προειδοποίηση και την παράκληση 
στο λαό του Θεού να μην επαναλάβουν τα λάθη των προγόνων 
τους και δεν μπορέσουν να εισέλθουν στην αληθινή ανάπαυση η 
οποία βρίσκεται στη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός. 
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνουν για εμάς τα λόγια, «Σήμερον, εάν της φωνής 
αυτού ακούσητε, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας»; Γιατί είναι ση-
μαντικός ο όρος «σήμερον»; Άλλωστε, οι Ψαλμοί χρησιμοποίησαν 
αυτόν τον όρο εκατοντάδες χρόνια πριν. Παρόλα αυτά, γιατί το 
«σήμερον» για εμάς είναι το ίδιο σημαντικό όπως ήταν για τους 
ανθρώπους τότε;  
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Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 
 

ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΗ 
Η λογική εξέλιξη των βασικών ιδεών στην Εβρ. 4/δ’ γίνεται ιδιαίτε-
ρα αισθητή όταν διαβάζουμε την περικοπή Εβρ. 4/δ’8-11. Ο Ιησούς 
του Ναυή δεν έδωσε στον Ισραήλ ανάπαυση. Από τη στιγμή όμως 
που ο Θεός δεν ψεύδεται, θα πρέπει να υπήρχε μία άλλη «κατά-
παυση» για τον λαό του Θεού. Το πλήθος δεν αποτελούταν μόνο 
από Ιουδαίους πιστούς. Περιλάμβανε και όσους δέχτηκαν τον Ιη-
σού ως προσωπικό Σωτήρα.  
Διαβάστε Γαλ. 3/γ’26-29 και σημειώστε τα χαρακτηριστικά του λαού 
της διαθήκης του Θεού μετά τον Σταυρό. Ποια είναι η σημασία της 
δήλωσης του Παύλου ότι «δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, 
δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ»; 
..…………………………………………………………………………… 
Ορισμένες φορές η περικοπή στην Εβρ. 4/δ’ χρησιμοποιείται για να 
τονιστεί η τήρηση της έβδομης ημέρας του Σαββάτου, ενώ άλλοι τη 
χρησιμοποιούν ενάντια στην εγκυρότητα της ανάπαυσης του Σαβ-
βάτου, επειδή υπάρχει κάποιου άλλου είδους ανάπαυση. Καμία 
όμως από αυτές τις θέσεις δεν αντιπροσωπεύει σωστά την περι-
κοπή. Απεναντίας, στην περικοπή φαίνεται πως η ιδιαίτερη ανά-
παυση του Θεού υπήρχε από την Δημιουργία και πως ο εορτα-
σμός του Σαββάτου είναι μία μικρή εβδομαδιαία πρόγευση της τε-
λικής ανάπαυσης. Στην πραγματικότητα, οι Ιουδαίοι έβλεπαν το 
Σάββατο σαν ένα μικρό προάγγελο του «olam haba» («του επερ-
χόμενου κόσμου»). 
Η ανάπαυση του Σαββάτου που ισχύει για τον λαό του Θεού, η 
οποία παραπέμπει στην ανάπαυση του Θεού το πρώτο Σάββατο 
της παγκόσμιας ιστορίας, σημαίνει πως μπορούμε να σταματή-
σουμε από τα έργα μας και να πιστέψουμε ότι θα εκπληρώσει την 
υπόσχεσή Του να μας σώσει. 
Σε αντίθεση με τα επιχειρήματα κάποιων διερμηνέων, το κείμενο 
δεν υποστηρίζει πως η εντολή του Σαββάτου εκπληρώθηκε με την 
ανάπαυση της σωτηρίας που φέρνει ο Χριστός, απαλλάσσοντας 
έτσι τους Χριστιανούς από την τήρησή του. Η απόλυτη ανάπαυση 
για την οποία έχουμε υπόσχεση μέσω αυτών που έκανε ο Χριστός 
για μας, δεν αντικαθιστά τη Βιβλική έβδομη ημέρα του Σαββάτου, 
απεναντίας, την περιλαμβάνει. Σε έναν κόσμο όπου εκτιμώνται ι-
διαίτερα οι αυτοδημιούργητοι άνθρωποι, η σκληρή δουλειά, και 
όσοι τα καταφέρνουν, η πεποίθηση πως η ανάπαυση στον Ιησού 
και η εμπιστοσύνη στη χάρη Του είναι αρκετά για να μας σώσουν 
και να μας μεταμορφώσουν, είναι πραγματικά αντι-πολιτισμική.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους να βρουν ανά-
παυση στον Ιησού όταν πιστεύουν πως οι αμαρτίες τους είναι πολύ 
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μεγάλες, πως η καρδιά τους δεν μπορεί να αλλάξει, και πως η πε-
ρίπτωσή τους είναι πραγματικά απελπιστική; Ποιες Βιβλικές περι-
κοπές θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί τους; 
 
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου                        Δύση ηλίου: 19:38’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
«Δεν είμαστε πάντα πρόθυμοι να έρθουμε στον Ιησού με τις δοκι-
μασίες και τις δυσκολίες μας. Ορισμένες φορές λέμε τα προβλήμα-
τά μας σε ανθρώπους, και μοιραζόμαστε τις θλίψεις μας σε εκεί-
νους που δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, και παραμελούμε να τα 
αφήσουμε όλα στον Ιησού που μπορεί να μετατρέψει τον θλιμμένο 
δρόμο σε μονοπάτι ειρήνης και χαράς. Η αυταπάρνηση, η αυτοθυ-
σία δίνει δόξα και νίκη στο σταυρό. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι 
πολύτιμες. Πρέπει να μελετάμε τον Λόγο Του εάν θέλουμε να μά-
θουμε το θέλημά Του. Καθώς μελετάμε τα εμπνευσμένα λόγια και 
τα τηρούμε έμπρακτα, θα οδηγηθούμε σε ένα καθαρό μονοπάτι 
όπου θα μπορούμε να περπατάμε χωρίς να κινδυνεύουμε να σκο-
ντάψουμε. Τι καλά που θα ήταν όλοι οι ιεροκήρυκες και οι άνθρω-
ποι να έφερναν τα βάρη και τις ανησυχίες τους στον Ιησού που 
περιμένει να τα πάρει και να τους δώσει ειρήνη και ανάπαυση! Δεν 
θα εγκαταλείψει ποτέ εκείνους που εναποθέτουν την εμπιστοσύνη 
τους σ’ Αυτόν.» Ε. Χουάιτ, The Signs of the Times , 17 Μαρτίου,1887,σ. 161. 

«Μπορείς, αγαπητέ νέε, να κοιτάξεις με ελπίδα και προσμονή στον 
καιρό όπου ο Κύριος, ο δίκαιος Κριτής, θα ομολογήσει το όνομά 
σου ενώπιον του Πατέρα και των αγίων αγγέλων; Η καλύτερη προ-
ετοιμασία που μπορείς να κάνεις για τη Δευτέρα Παρουσία του 
Χριστού είναι να αναπαυθείς με στέρεη πίστη στη μεγάλη σωτηρία 
που μας έφερε με την πρώτη Του έλευση. Πρέπει να πιστέψεις 
στον Χριστό ως τον προσωπικό σου Σωτήρα.» Ε. Χουάιτ, Our High Calling, 

σ.368. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι είναι αυτό το τόσο ιδιαίτερο στην έβδομη ημέρα του Σαββά-
του που προεικονίζει την ουράνια ανάπαυση του Θεού για τον λαό 
Του; Πώς μέσα από την ανάπαυση του Σαββάτου παίρνουμε μία 
πρόγευση της αιωνιότητας; 
2.  Εξιλέωση σημαίνει συμφιλίωση και δείχνει τον δρόμο προς τον 
Θεό. Σκεφτείτε αυτή τη σημαντική δήλωση που βρίσκουμε στη Ρω-
μ. 5/ε’11: «και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμενοι εις τον Θεόν 
διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του Οποίου ελάβομεν τώ-
ρα την φιλίωσιν». Εάν κάποιος σας ρωτούσε, «τι σημαίνει η συμφι-
λίωση με τον Θεό και τι διαφορά έκανε στη ζωή σου», τι θα του 
απαντούσατε; 
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3.  Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να διογκώνουμε τα ασήμαντα 
πράγματα στη Χριστιανική μας ζωή; Πώς μπορούμε να επικεντρω-
θούμε στη σπουδαία εικόνα που μας προσφέρει ο Λόγος του Θε-
ού; 
4. Σκεφτείτε όλα τα λάθη και την απιστία που ο λαός Ισραήλ έδειξε 
στην έρημο. Αν και οι προκλήσεις τους διαφέρουν από τις δικές 
μας (δεν περιπλανιόμαστε σε μία μεγάλη έρημο), ποιες κοινές αρ-
χές υπάρχουν; Πώς μπορεί κι εμείς, στη Χριστιανική μας πορεία, 
να έχουμε τις ίδιες προκλήσεις με εκείνους, και πώς μπορούμε να 
μάθουμε από τα λάθη τους; 
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11 Σεπτεμβρίου – 17 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 
 

12.  Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της 
Νινευή, της πόλεως της μεγάλης, εν ή υπάρχουσι πλειότεροι των 
δώδεκα μυριάδων ανθρώπων, οίτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν 
αυτών από της αριστεράς αυτών, και κτήνη πολλά;» Ιωνά 4/δ’11. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιωνά 1-4/α’-δ’, 
Ιερ. 25/κε’ 5, Ιεζ. 14/ιδ’6, Αποκ. 2/β’5, Λουκ. 9/θ’51-56, Ιούδα 1-25. 
 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της Αγίας Γραφής είναι η 
ιστορία του Ιωνά. Ήταν ένας προφήτης του Θεού, που ο Κύριος 
κάλεσε. Αλλά τι συνέβη μετά; Έφυγε μακριά από την αποστολή του 
Θεού. Αφού, πείστηκε με δραματικό τρόπο να αλλάξει γνώμη και 
να υπακούσει στον Κύριο, τι κάνει; Παραπονιέται γιατί οι άνθρωποι 
στους οποίους έδωσε τη μαρτυρία του, μετανόησαν και γλίτωσαν 
από βέβαιο αφανισμό. 
Τι μεγάλο παράδειγμα ανησυχίας κάποιου που δεν έχει ειρήνη, σε 
σημείο μάλιστα που φώναξε, «Κύριε, λάβε, δέομαί σου, την ψυχήν 
μου απ' εμού· διότι είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω» 
(Ιωνά 4/δ’3). 
Ο ίδιος ο Ιησούς αναφέρθηκε στην ιστορία του Ιωνά λέγοντας, 
«Άνδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς 
ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κή-
ρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ» (Ματθ. 
12/ιβ’41). Μεγαλύτερος από τον Ιωνά! Πράγματι, γιατί εάν δεν ή-
ταν, δεν θα μπορούσε να είναι ο Σωτήρας μας. 
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε την περίπτωση του Ιωνά και 
θα προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από την ανησυχία του και την 
έλλειψη ειρήνης.  
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Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 
 

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΙΑ 
Ο Ιωνάς ήταν ο πιο πετυχημένος ιεραπόστολος. Συγχρόνως όμως 
ήταν και πολύ απρόθυμος, τουλάχιστον στην αρχή. Ό,τι κι αν έκα-
νε, το κάλεσμα του Θεού τάραξε τη ζωή του, σε μεγάλο βαθμό. 
Αντί να σηκώσει τον ζυγό του Κυρίου στους ώμους του και να δει 
πως ο ζυγός Του είναι καλός και το φορτίο Του ελαφρύ (Ματθ. 
11/ια’30), ο Ιωνάς αποφάσισε να βρει τη δική του «ανάπαυση», 
σπεύδοντας σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ο Θεός τον 
καλούσε να πάει.  
Πού ήλπιζε ο Ιωνάς να βρει ειρήνη και ανάπαυση μακριά από την 
αποστολή του Θεού; Πόσο καλά πήγαν για εκείνον τα πράγματα; 
Διαβάστε Ιωνά 1/α’. 
.……………………………………………………………………………. 
Ο Ιωνάς κατευθύνεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυ-
τήν που του είπε ο Θεός. Δεν επιχείρησε καν να το συζητήσει μαζί 
Του, όπως έκαναν άλλοι αγγελιοφόροι Του (δείτε για παράδειγμα, 
Έξ. 4/δ’13). 
Αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ιωνάς 
κλήθηκε να μιλήσει για τον Θεό, όπως βλέπουμε στο Β’Βασ. 
14/ιδ’25. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο Ιωνάς φαίνεται να κάνει ακρι-
βώς αυτό που ο Κύριος του ζήτησε. Τώρα όμως, όχι. Γιατί; Από 
ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μαθαίνουμε για την βίαιη συ-
μπεριφορά των Ασσυρίων που κυριαρχούσαν στην Ανατολή τον 8ο 
π.Χ. αιώνα, δηλαδή τον καιρό της υπηρεσίας του Ιωνά στο Ισραήλ. 
Περίπου 75 χρόνια μετά, ο βασιλιάς της Ασσυρίας Σενναχερείμ 
επιτίθεται στο βασίλειο του Ιούδα. Το βασίλειο του Ισραήλ και η 
Σαμάρεια είχαν πέσει πριν από 20 χρόνια και ο βασιλιάς Εζεκίας 
φαίνεται να ενώθηκε με μία τοπική συμμαχία κατά των Ασσυρίων. 
Πλέον είχε φτάσει ο καιρός για τους Ασσύριους. Στην Αγία Γραφή 
(Β’Βασ. 18/ιη’, Ησ. 36/λς’), σε ιστορικά έγγραφα της Ασσυρίας, και 
στους τείχους του παλατιού του Σενναχερείμ στη Νινευή, αντλούμε 
πληροφορίες για την σκληρή πτώση της Λαχείς, ενός από τα πιο 
σημαντικά και καλά οχυρωμένα φρούρια των νοτίων συνόρων του 
Εζεκία. Σε μία επιγραφή, ο Σενναχερείμ ισχυρίζεται πως πήρε πά-
νω από 200.000 αιχμαλώτους από τις 46 οχυρωμένες πόλεις που 
κατέστρεψε. Όταν ο Ασσύριος βασιλιάς κυρίευσε τη Λαχείς, εκατο-
ντάδες χιλιάδες αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν και πολλοί υποστηρικτές 
του βασιλιά Εζεκία βασανίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν 
στην Ασσυρία ως σκλάβοι. Οι Ασσύριοι ήταν ιδιαίτερα βάναυσοι, 
ακόμη και σύμφωνα με τα κριτήρια της εποχής. Ο Θεός στέλνει τον 
Ιωνά στην καρδιά αυτής της αυτοκρατορίας. Αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει; 
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ΣΚΕΨΗ: Ο Ιωνάς έφυγε από τον Θεό. Έχετε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο; 
Εάν ναι, κατά πόσο τα καταφέρατε; Τι διδαχθήκατε από αυτό σας 
το λάθος; 
 

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 
 

ΜΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
Η φυγή του Ιωνά από τον Θεό δεν έγινε χωρίς προβλήματα. Η σύ-
ντομη «ανάπαυσή» του διαταράχθηκε όταν ο Θεός επενέβη θαυ-
μαστά με την καταιγίδα. Ο Ιωνάς σώζεται από τον υγρό τάφο επει-
δή ο Θεός διέταξε ένα κήτος να τον σώσει. 
Ωστόσο, όταν ο Ιωνάς αναπαύθηκε αναγκαστικά τρεις μέρες στο 
στομάχι του μεγάλου ψαριού, συνειδητοποίησε πόσο εξαρτημένος 
ήταν από τον Θεό. Ορισμένες φορές χρειάζεται να βρεθούμε σε 
ένα μέρος όπου δεν έχουμε πουθενά να στηριχθούμε από όσα αυ-
τός ο κόσμος μάς προσφέρει, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε 
ότι ο Ιησούς είναι αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά.  
Διαβάστε την προσευχή που κάνει ο Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους 
(δείτε Ιωνά 2/β’1-9). Για ποιο πράγμα προσεύχεται; 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και βρισκόταν βαθιά, σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, 
στην προσευχή του ο Ιωνάς αναφέρεται στο αγιαστήριο.  
Κοιτάζει προς «τον ναόν τον άγιόν σου». Τι γίνεται εκεί; Ο ναός 
είναι το κεντρικό σημείο της προσευχής του, και πρέπει να είναι το 
κεντρικό σημείο κάθε προσευχής. Υπάρχει μόνο ένα σημείο στην 
Παλαιά Διαθήκη όπου μπορεί να βρεθεί ο Θεός. Στο αγιαστήριο 
(δείτε Έξ. 15/ιε’17, 25/κε’8), το οποίο είναι το μέρος προσευχής και 
επικοινωνίας με τον Θεό. Ωστόσο, ο Ιωνάς δεν αναφέρεται στον 
ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά μάλλον στο ουράνιο αγιαστήριο (Ιωνά 
2/β’7). Εκεί βρίσκεται η ελπίδα του, επειδή εκεί βρίσκεται ο Θεός 
και η σωτηρία που μας προσφέρει.  
Ο Ιωνάς, επιτέλους, κατανοεί αυτή τη σημαντική αλήθεια. Έχει 
βιώσει τη Χάρη του Θεού. Έχει σωθεί. Καθώς βγαίνει από το στό-
μα του κήτους, καταλαβαίνει από πρώτο χέρι την αγάπη του Θεού 
γι’ αυτόν, τον φυγά προφήτη. Σίγουρα έμαθε (αν και με μερικές 
παρακάμψεις) πως η μόνη ασφαλής οδός για κάθε πιστό είναι να 
θέλει να είναι στο θέλημα του Θεού. Έτσι, τώρα αποφασίζει να  
κάνει το καθήκον του και να υπακούσει στον Θεό οδεύοντας προς 
τη Νινευή. Σίγουρα, δείχνει πίστη μιας και πηγαίνει σε μία αμαρτω-
λή πόλη της οποίας οι κάτοικοι είναι πολύ πιθανό να μη χαρούν με 
τον ξένο προφήτη που πρόκειται να τους πει πόσο κακοί είναι. 
ΣΚΕΨΗ: Ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται να φύγουμε από 
όλα προκειμένου να δούμε τα πράγματα από μια νέα οπτική. Αν 
και η ιστορία του Ιωνά, που με θαυμαστό τρόπο επεβίωσε στην 
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κοιλιά του κήτους, είναι κάπως ακραία περίπτωση, πώς το να βγεις 
από το συνηθισμένο σου περιβάλλον μπορεί να σε βοηθήσει να 
δεις τα πράγματα με άλλη ματιά; 
  
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ 
Σε σύγκριση με οποιαδήποτε πόλη στο Ισραήλ, η Νινευή ήταν μία 
μεγάλη πόλη. Ήταν «πόλις μεγάλη σφόδρα, οδού τριών ημερών» 
(Ιωνά 3/γ’3). 
Διαβάστε Ιωνά 3/γ’1-10. Πώς ανταποκρίθηκαν οι κάτοικοι αυτού 
του αμαρτωλού τόπου; Τι μπορούμε να διδαχθούμε και εμείς από 
αυτήν την ιστορία για την μαρτυρία μας στους άλλους; 
..…………………………………………………………………………… 
Καθώς περπατούσε στην πόλη, ο Ιωνάς κήρυττε το μήνυμα του 
Θεού: «Έτι τεσσαράκοντα ημέραι και η Νινευή θέλει καταστραφή» 
(Ιωνά 3/γ’4). Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Αν και δεν δίνονται περαι-
τέρω λεπτομέρειες, φαίνεται πως υπήρχε θετική ανταπόκριση και 
οι κάτοικοι της Νινευή, στο σύνολό τους, πίστεψαν στα λόγια προ-
ειδοποίησης του Ιωνά. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, ο 
βασιλιάς της Νινευή εκδίδει διάταγμα προκειμένου να δείξει μετά-
νοια. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων και των ζώων, έπρεπε να νη-
στέψουν και να θρηνήσουν. Ο βασιλιάς κατεβαίνει από τον θρόνο 
του και κάθεται στο χώμα, μία έντονη συμβολική κίνηση.  
Διαβάστε Ιωνά 3/γ’6-9. Συγκρίνετε με Ιερ. 25/κε’5, Ιεζ. 14/ιδ’6 και 
Αποκ. 2/β’5. Ποια στοιχεία στην ομιλία του βασιλιά δείχνουν πως 
κατανοεί την πραγματική μεταμέλεια; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Το κήρυγμα ήταν σύντομο και περιεκτικό, αλλά με σωστή θεολογία 
όσον αφορά την αληθινή μεταμέλεια. Ενώ ο Ιωνάς κήρυττε, το Άγιο 
Πνεύμα εργαζόταν σκληρά στην καρδιά των Νινευιτών. Οι Νινευί-
τες δεν είχαν στη διάθεσή τους ιστορίες της τρυφερής καθοδήγη-
σης του Θεού, όπως είχαν οι Ισραηλίτες, και παρόλα αυτά ανταπο-
κρίθηκαν σ’ Αυτόν θετικά. Ήταν σαν να είπαν, «ας αφεθούμε στο 
έλεος του Θεού, και όχι στα δικά μας επιτεύγματα. Ας στηριχθούμε 
ολοκληρωτικά στην καλοσύνη και στη Χάρη Του.» 
Όλος παραδόξως, ο Ιωνάς, που γεύθηκε από πρώτο χέρι την χάρη 
του Θεού, φαίνεται να πιστεύει πως λίγοι είναι εκείνοι που έχουν το 
δικαίωμα να αναπαυθούν στην χάρη Του. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η μετάνοια είναι τόσο σημαντική για την Χριστιανική 
εμπειρία; Τι σημαίνει πραγματικά να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες 
μας, ιδιαίτερα γι’ αυτές που επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά;  
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Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Δυστυχώς, η ιστορία του Ιωνά δεν τελειώνει στο 3/γ’ κεφάλαιο. 
Διαβάστε Ιωνά 4/δ’1-11. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ιωνά; Τι μπο-
ρούμε να διδαχθούμε από τον κάπως ελαττωματικό του χαρακτή-
ρα; 
.…………………………………………………………………………… 
Το 4/γ’ κεφάλαιο ξεκινάει με τον Ιωνά να είναι θυμωμένος με τον 
Θεό επειδή η ιεραποστολική του προσπάθεια ήταν πετυχημένη. Ο 
Ιωνάς ανησυχεί μήπως φανεί ανόητος. Βλέπουμε πως ο Θεός α-
φιερώνει χρόνο για να μιλήσει με τον προφήτη Του που φέρεται 
σαν μικρό παιδί κάνοντας εκρήξεις θυμού. Εδώ βλέπουμε πως 
ακόμη και οι πραγματικοί ακόλουθοι του Θεού – ακόμη και οι προ-
φήτες – μπορεί να χρειάζεται να ωριμάσουν. «Όταν ο Ιωνάς έμαθε 
ότι ο Θεός είχε πρόθεση να γλιτώσει την πόλη, η οποία, παρά την 
ανηθικότητά της κατέληξε να μετανοήσει “εν σάκκω και σποδώ”, θα 
έπρεπε να ήταν ο πρώτος που θα χαιρόταν για τη θαυμαστή χάρη 
του Θεού. Αντί όμως γι’ αυτό σκεφτόταν περισσότερο την πιθανό-
τητα ότι μπορούσε να θεωρηθεί ψευδοπροφήτης. Ζηλωτής για την 
υπόληψή του, έχασε από τα μάτια του την άπειρα μεγαλύτερη αξία 
των ψυχών στην εξαχρειωμένη εκείνη πόλη.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ.187,188 

Η υπομονή που έδειξε ο Θεός με τον προφήτη Του είναι εκπληκτι-
κή. Σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Ιωνά, και όταν ο Ιωνάς φεύγει, 
ο Θεός χρησιμοποιεί την καταιγίδα και το κήτος για να επαναφέρει 
τον φυγά. Ακόμη και τώρα που ο Ιωνάς είναι πεισμώδης, ο Θεός 
επιδιώκει να λογικέψει τον Ιωνά για την κακή του συμπεριφορά, και 
του λέει, «Είναι καλόν να αγανακτής;» (Ιωνά 4/δ’4). 
Διαβάστε Λουκάν 9/θ’51-56. Πώς αυτή η περικοπή παραλληλίζεται 
με αυτά που συνέβησαν στην ιστορία του Ιωνά; 
…………………………………………………………………………….. 
«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν 
αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυ-
τόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3/γ’16), ή όπως ο ίδιος ο 
Θεός λέει στο Ιωνά 4/δ’11, «Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ 
της Νινευή, της πόλεως της μεγάλης, εν ή υπάρχουσι πλειότεροι 
των δώδεκα μυριάδων ανθρώπων, οίτινες δεν διακρίνουσι την δε-
ξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών, και κτήνη πολλά;» Πόσο 
ευγνώμονες πρέπει να είμαστε που εν τέλει ο Θεός, και όχι εμείς, 
είναι ο απόλυτος Κριτής της καρδιάς, του νου και των κινήτρων!   
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να έχουμε την ευσπλαχνία 
και την υπομονή που έχει ο Θεός με τους άλλους ή έστω να μά-
θουμε να αντανακλούμε αυτήν την ευσπλαχνία και την υπομονή;   
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Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 
 

ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ο Ιωνάς φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ ό,τι 
να κάνει καλό. Η Νινευή ήταν μία επικίνδυνη πόλη, αλλά στην ι-
στορία μας το πρόβλημα δεν ήταν οι Νινευίτες. Αντιθέτως, εκείνοι 
κατανόησαν το μήνυμα και γρήγορα μετανόησαν. Ο Ιωνάς ωστό-
σο, ο ιεραπόστολος, φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος σ’ αυτήν 
την ιεραποστολική ιστορία. Ο Θεός καταδιώκει τον απρόθυμο 
προφήτη επειδή γνωρίζει πως χρειαζόταν το ταξίδι στη Νινευή όσο 
και οι Νινευίτες χρειάζονταν να ακούσουν το μήνυμα του ιεραπο-
στόλου.  
Διαβάστε το βιβλίο του Ιούδα. Πώς μπορούμε να φυλάξουμε τους 
εαυτούς μας στην αγάπη του Θεού; (εδ.21) Τι σημαίνει αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτό το σύντομο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, ο Ιούδας λέει στο 
εδ. 21, «φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένο-
ντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον». Η 
προσωπική εμπειρία με την αγάπη και τη χάρη του Θεού δεν είναι 
γεγονός που γίνεται μία φορά. Ένας σίγουρος τρόπος να φυλά-
ξουμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού είναι να πλησιάσουμε 
άλλους ανθρώπους. Στα επόμενα εδάφια ο Ιούδας μας λέει, «άλ-
λους μεν ελεείτε… άλλους δε σώζετε… αρπάζοντες αυτούς εκ του 
πυρός». 
Διαβάστε Ιούδα 20-23. Τι είναι αυτό που έχει σχέση με την ιστορία 
του Ιωνά, και ποια η σημασία για εμάς; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός κάλεσε τον Ιωνά να πάει στη Νινευή επειδή πολύ πιθανόν 
ο προφήτης να μην είχε σκεφτεί ποτέ πριν τους Ασσύριους. Ίσως 
είχε επίγνωση ότι δεν τους συμπαθούσε, αλλά δεν μπορούσε να 
φανταστεί πόσο τους μισούσε ή πόσο υπερβολικός θα γινόταν 
στην προσπάθειά του να τους αποφύγει. Δεν ήταν έτοιμος να μοι-
ραστεί τον ουρανό με έναν Νινευίτη. Δεν είχε μάθει να αγαπάει 
όπως ο Θεός. Ο Θεός καλεί τον Ιωνά να πάει στη Νινευή επειδή 
αγαπάει τους Νινευίτες και τους θέλει στη βασιλεία Του. Αλλά επί-
σης, ο Θεός καλεί τον Ιωνά επειδή τον αγαπάει. Θέλει να τον βοη-
θήσει να ωριμάσει, και μέσα από τη συνεργασία τους να Του μοιά-
σει περισσότερο. Ο Θεός θέλει ο Ιωνάς να βρει την αληθινή ανά-
παυση που έρχεται μέσα από τη σώζουσα σχέση με Εκείνον κάνο-
ντας το θέλημά Του, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσέγγιση 
των άλλων και η έλξη της προσοχής τους στην πίστη και στην ελ-
πίδα που έχουμε.  
ΣΚΕΨΗ: Πόσο χρόνο αφιερώνετε στο έργο της σωτηρίας των άλ-
λων; Υπό πνευματική έννοια, πώς αυτό το έργο μάς βοηθάει να 
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βρούμε πραγματική ανάπαυση στον Ιησού; 
 
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου                        Δύση ηλίου: 19:27’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Με την εντολή που του δόθηκε, ο Ιωνάς επιφορτιζόταν μια βαριά 
ευθύνη. Εκείνος όμως που τον πρόσταξε να πάει, ήταν ικανός να 
υποστηρίξει το δούλο Του και να του δώσει επιτυχία. Αν ο προφή-
της είχε υπακούσει αναντίρρητα, θα είχε απαλλαγεί από πολλές 
επώδυνες πείρες και θα είχε ευλογηθεί πλουσιοπάροχα. Παρόλα 
αυτά, την ώρα της απογοήτευσης του Ιωνά, ο Κύριος δεν τον εγκα-
τέλειψε. Με μια αλληλοδιαδοχή από δοκιμασίες και από περίεργες 
ενέργειες της πρόνοιας, η εμπιστοσύνη του προφήτη στο Θεό και 
στην απεριόριστη σώζουσα δύναμή Του επρόκειτο να αποκατα-
σταθεί.» Ε. Χουάιτ, Π.Β., σ. 184. 

«Χιλιάδες μπορούν να αγγιχτούν με τον πιο απλό τρόπο. Οι διανο-
ούμενοι, αυτοί που φαίνονται οι πιο ταλαντούχοι του κόσμου, συ-
χνά αναζωογονούνται με τ’ απλά λόγια κάποιου που αγαπάει τον 
Θεό και μπορεί να μιλήσει γι’ αυτή την αγάπη με τόση φυσικότητα, 
όπως ο κοσμικός μιλάει για πράγματα που τον ενδιαφέρουν πολύ» 
Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 177 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ένας «προφήτης του Θεού» που θύμωσε επειδή οι άνθρωποι 
στους οποίους ο Θεός τού είπε να μαρτυρήσει, δέχθηκαν τη σωτη-
ρία. Πώς κατανοούμε αυτή τη συμπεριφορά από μέρος του Ιωνά; 
Τι δυνατό παράδειγμα της υπομονής του Θεού με τον λαό Του, 
ακόμη και όταν ενεργούν αντίθετα από το φως που έχουν! 
2.  Από την ιστορία του Ιωνά βλέπουμε πως ο Θεός δεν θέλει μό-
νο να σώσει τους ασεβείς, αλλά και να μεταμορφώσει τους πιστούς 
Του. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε νέα καρδιά και νέο πνεύμα 
ακόμη και όταν ήδη γνωρίζουμε τον Κύριο και την αλήθεια Του; 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να γνωρίζουμε την αλήθεια και να 
μεταμορφωθούμε από αυτήν; 
3.  Διαβάστε ξανά το βιβλίο του Ιούδα. Ποιο είναι το μήνυμα του 
βιβλίου και γιατί είναι σχετικό με την εκκλησία σήμερα; 
4.  Πώς η εμπειρία του να εργάζεσαι για τη σωτηρία των άλλων 
βοηθάει εξίσου πνευματικά και εμάς; 
5.  Όποιους λόγους κι αν είχε ο Ιωνάς να μην πάει στη Νινευή, ο 
Θεός τού έδειξε πόσο λάθος ήταν. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 
εκείνους που εκδηλώνουν ίδια συμπεριφορά με τον Ιωνά; 
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18 Σεπτεμβρίου – 24 Σεπτεμβρίου                Σάββατο απόγευμα 

 

13. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 
 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Εκείνα τα 
οποία οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν αν-
θρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγα-
πώντας αυτόν.» Α’ Κορινθίους 2/β’ 9. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αποκ. 1/α’9-19, 
Ματθ. 24/κδ’4-8, 23-31, Αποκ. 14/ιδ’6-12, Εβρ. 11/ια’13-16, Φιλιπ. 
4/δ’4-6. 
 

Νιώσατε ποτέ ότι βρίσκεστε μέσα σε μία μεγάλη μάχη, ένα είδος 
πάλης μεταξύ του καλού και του κακού; Πολλοί άνθρωποι, ακόμη 
και κοσμικοί, το έχουν νιώσει. Και είναι φυσιολογικό να νιώθουμε 
έτσι, επειδή είναι η πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Δια-
μάχη μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του Χριστού και του 
Σατανά. 
Η ζωή, πραγματικά, εξελίσσεται σε δύο επίπεδα. Η Μεγάλη Διαμά-
χη μεταξύ Χριστού και Σατανά διαδραματίζεται σε παγκόσμιο, αλλά 
και σε υπερκόσμιο επίπεδο, καθώς η μάχη πρωτοξεκίνησε στον 
ουρανό (Αποκ. 12/ιβ’7). Ωστόσο, μέσα στη σύγχυση των γεγονό-
των, μπορούμε εύκολα να χάσουμε τη σπουδαία απεικόνιση του 
σχεδίου της σωτηρίας του Θεού γι’ αυτόν τον κόσμο. Πόλεμοι, πο-
λιτική ανησυχία και φυσικές καταστροφές μπορούν να μας προκα-
λέσουν τρόμο. Αλλά η προφητική καθοδήγηση του Θεού μπορεί να 
μας βοηθήσει να έχουμε το νου μας στην ευρύτερη εικόνα για το 
πού πηγαίνουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί. 
Η Μεγάλη Διαμάχη ωστόσο εξελίσσεται και σε προσωπικό επίπε-
δο. Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις πίστης στην καθημερινότητά 
μας και, εάν δεν ζούμε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, κάποια στιγμή 
θα πεθάνουμε. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε πώς μπορούμε να 
βρούμε ανάπαυση στον Ιησού βραχυπρόθεσμα, μπροστά σ’ αυτήν 
την παγκόσμια ανησυχία και στο άγνωστο που το μέλλον μάς επι-
φυλάσσει σε προσωπικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμα, τα πράγματα 
δείχνουν πράγματι πολύ υποσχόμενα! 
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Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 
 

ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
Ο μαθητής του Ιησού που επιβίωσε, βρισκόταν ηλικιωμένος σε μία 
πέτρινη φυλακή, απομονωμένος σ’ ένα νησί, μακριά από τα αγα-
πητά του πρόσωπα. Τι να σκεφτόταν άραγε ο Ιωάννης καθώς ζού-
σε αποκομμένος; Πώς κατέληξε εκεί; Είχε δει την ανάληψη του Ιη-
σού και είχε ακούσει τους δύο αγγέλους που είπαν, «Άνδρες Γαλι-
λαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς, 
όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον 
τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξ. 
1/α’11). Αυτό φυσικά συνέβη πριν από πολλά χρόνια και ο Ιησούς 
δεν είχε ακόμη επιστρέψει. Στο μεταξύ, οι άλλοι απόστολοι που 
ήταν παρόντες εκείνη την ημέρα είχαν ήδη πεθάνει, οι περισσότε-
ροι με μαρτυρικό τρόπο λόγω της πίστης τους στον Ιησού. Η πρώ-
τη εκκλησία είχε δεχθεί μεγάλες αλλαγές και τώρα  ερχόταν αντιμέ-
τωπη με τρομερούς διωγμούς, αλλά και με αιρετικά κινήματα εκ 
των έσω. Ο Ιωάννης θα πρέπει να ένιωθε μόνος, κουρασμένος, και 
ανήσυχος. Ώσπου ξαφνικά είδε ένα όραμα.  
Με ποιον τρόπο παρηγορήθηκε ο Ιωάννης από αυτό το όραμα; 
Διαβάστε Αποκ. 1/α’9-19. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς είχε πει, «Ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας 
έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28/κη’20), λόγια που α-
ναμφίβολα πρέπει να ενθάρρυναν τον Ιωάννη καθώς αντιμετώπιζε 
αυτήν τη μοναχική εξορία. Σίγουρα, αυτό το όραμα, αυτή η «απο-
κάλυψη» του Ιησού θα πρέπει να ήταν μεγάλη παρηγοριά γι’ αυ-
τόν, ξέροντας πως ο Ιησούς, το Άλφα και το Ωμέγα, ο Πρώτος και 
ο Έσχατος, φανερωνόταν τώρα με ιδιαίτερο τρόπο στον εξόριστο 
απόστολο. 
Αυτό που ακολούθησε ήταν κάποια οράματα για το μέλλον αυτού 
του κόσμου. Μία απίστευτη πανοραμική θέα της ιστορίας ξεδιπλω-
νόταν μπροστά του. Αυτό που για εμάς είναι κατά βάση η ιστορία 
του Χριστιανισμού, για εκείνον ήταν το μέλλον. Και παρόλα αυτά, 
μέσα στις δοκιμασίες που θα έρχονταν, ο Ιωάννης είδε με ποιον 
τρόπο θα τελείωναν όλα. «Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν· 
διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα 
δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, 
την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρα-
νού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυ-
τής» (Αποκ. 21/κα’1,2). Το σπουδαίο αυτό αποκαλυπτικό όραμα 
στον Ιωάννη, τον βοήθησε να αναπαυθεί στην πρόνοια και στις 
υποσχέσεις του Θεού.  
ΣΚΕΨΗ: Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και τρομακτική κάποιες 
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φορές. Πώς ωστόσο η γνώση ότι ο Θεός ξέρει το μέλλον που έστω 
και μακροπρόθεσμα είναι καλό, μας παρηγορεί; 
 

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
Στο όρος των Ελαιών ο Ιησούς απεικόνισε την ιστορία με έντονες 
πινελιές, καθώς απαντούσε στις ερωτήσεις των μαθητών, «Ειπέ 
προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρου-
σίας σου και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθ. 24/κδ’3). Το γνω-
στό κήρυγμα του Ιησού στο Ματθ. 24/κδ’ καλύπτει το συνεχές ι-
στορικό χρονοδιάγραμμα από τις ημέρες Του μέχρι τη Δευτέρα 
Παρουσία και την αιωνιότητα.  
Ο Ιησούς ήθελε να φανερώσει στο λαό Του, κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας, το Θεϊκό σχέδιο για τις προφητείες των εσχάτων ημερών, 
ώστε όσοι είναι ζωντανοί εκείνη την εποχή να προετοιμαστούν για 
το απόλυτο γεγονός. Ήθελε να μπορούμε να αναπαυθούμε στην 
αγάπη Του, ακόμη και αν όλα γύρω μας διαλύονται. Οι Αντβεντι-
στές γνωρίζουν καλά την περιγραφή του Δανιήλ για τον καιρό της 
«θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έθνος» (Δαν. 
12/ιβ’1). Ο Ιησούς θέλει να προετοιμαστούμε γι’ αυτό το γεγονός 
που είναι πριν τη Δευτέρα Παρουσία Του.  
Πώς θα είναι η έλευσή Του; Πώς μπορούμε να μην εξαπατηθούμε; 
Διαβάστε Ματθ. 24/κδ’4-8, 23-31. 
………………………….…………………………………………………. 
Η έλευση του Ιησού θα είναι ένα κυριολεκτικό γεγονός στον έσχατο 
καιρό. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο που δίνεται στην 
προφητεία για την επιστροφή Του, αλλά και τα κηρύγματα του Ιη-
σού, πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό.  
Στον κατακλυσμό, μόνο 8 άνθρωποι στον κόσμο ήταν έτοιμοι. Ο 
Ιησούς συγκρίνει την ξαφνική έλευση της Δευτέρας Παρουσίας με 
τον Κατακλυσμό (Ματθ. 24/κδ’37-39). Παρότι, κανείς δεν γνωρίζει 
την ημέρα ή την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας (Ματθ. 24/κδ’36), ο 
Θεός μάς έδωσε με προφητείες μια αντίστροφη μέτρηση για να 
παρακολουθούμε τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας.  
Μας δόθηκε ένας ρόλος σ’ αυτό το προφητικό δράμα. Ποια είναι η 
αποστολή μας; Εστιάστε στο Ματθ. 24/κδ’9-14. 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτήν την υπερκόσμια διαμάχη είμαστε κάτι παραπάνω από 
απλοί παρατηρητές. Καλούμαστε να συμμετέχουμε ενεργά στη 
μετάδοση του ευαγγελίου ως τα πέρατα του κόσμου, πράγμα το 
οποίο σημαίνει ότι και εμείς θα διωχθούμε.  
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει, «ο δε υπομείνας έως τέλους»; Πώς μπορού-
με να το πετύχουμε αυτό; Τι επιλογές χρειάζεται να κάνουμε καθη-
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μερινά για να μην πέσουμε, κάτι το οποίο θα συμβεί σε πολλούς; 
 

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 
 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
Η μεγάλη προφητική απεικόνιση της ιστορίας δεν μας επιτρέπει να 
μένουμε άπραγοι καθώς τα γεγονότα εξελίσσονται, γεγονότα που 
στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Επομένως είναι 
συνηθισμένη η αντίδραση, «Τα τελευταία γεγονότα θα γίνουν όπως 
προβλέφθηκε. Τι άλλο μπορώ να κάνω από το να τα παρακολου-
θώ; Άλλωστε τι μπορώ να κάνω μόνος μου;» 
Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι αυτή η στάση και συμπεριφορά των 
Χριστιανών στον κόσμο γύρω τους, ιδιαίτερα τον έσχατο καιρό. 
Στην Αποκάλυψη 14/ιδ’ διαβάζουμε πως σκοπός μας είναι να μι-
λήσουμε στους άλλους για την κρίση του Θεού και να τους βοηθή-
σουμε να προετοιμαστούν για την Δεύτερη Έλευση του Ιησού.  
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’6-12. Τι διδασκόμαστε εδώ και τι πρέπει να 
κηρύξουμε στον κόσμο; Γιατί αυτό το μήνυμα είναι κατεπείγον; 
..…………………………………………………………………………… 
Ως Αντβεντιστές πιστεύουμε ότι η «παρούσα αλήθεια» (Β’Πέτρ. 
1/α’12) βρίσκεται στην περικοπή που συνηθίζουμε να αποκαλούμε 
Τριπλή Αγγελία. Εδώ βλέπουμε την ουσία της αποστολής μας σ’ 
αυτήν την περίοδο της επίγειας ιστορίας.  
Προσέξτε! Η αγγελία ξεκινάει με το αιώνιο ευαγγέλιο, τα υπέροχα 
νέα του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού στην οποία στηρί-
ζεται η ελπίδα της σωτηρίας μας! Υπάρχει επίσης και το μήνυμα ότι 
«ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού» (Αποκ. 14/ιδ’7), ένα ορόσημο το 
οποίο οδηγεί στο τέλος του κόσμου. Επίσης, καλούμαστε να λα-
τρέψουμε, «τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην» που έρχεται 
σε αντίθεση με την τρομερή προειδοποίηση προς εκείνους που 
μένουν στη Βαβυλώνα και λατρεύουν «το θηρίον και την εικόνα 
αυτού». Τέλος, έχουμε την περιγραφή του λαού του Θεού των ε-
σχάτων ημερών: «Εδώ είναι η υπομονή των αγίων, εδώ οι φυλάτ-
τοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού». 
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’11. Τι λέει για την έλλειψη ανάπαυσης εκεί-
νων που προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του; 
…………………………………………………………………………….. 
Δεν υπάρχει ανάπαυση μέρα και νύχτα για εκείνους που προσκυ-
νούν το θηρίο και την εικόνα του. Αν και υπάρχουν διάφορες από-
ψεις για την πραγματική έννοια αυτής της δήλωσης, όλοι συμφω-
νούν πως αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βιώσουν το είδος της ανά-
παυσης που ο Θεός προσφέρει σε όσους είναι πιστοί σ’ Αυτόν.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί, πιστεύετε, το πρώτο μέρος της Τριπλής Αγγελίας 
είναι το «αιώνιο ευαγγέλιο»; Γιατί πρέπει να έχουμε αυτήν την θαυ-
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μάσια αλήθεια πάντα μπροστά μας, καθώς κηρύττουμε αυτά τα 
μηνύματα στον κόσμο; Πώς η κατανόηση του ευαγγελίου είναι τό-
σο βασική για την έννοια της ανάπαυσης; 
 
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 

 

«ΑΝΑΠΑΥΘΗΚΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ» 
Για πολλούς αιώνες, οι Χριστιανοί προσμένουν την επιστροφή του 
Χριστού. Είναι πράγματι, η αποκορύφωση όλων των ελπίδων μας, 
αλλά και όλων των πιστών στην ιστορία.  
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’13-16. Ποια σπουδαία υπόσχεση υπάρχει ε-
δώ, όχι μόνο για όσους έζησαν στο παρελθόν, αλλά και για μας; 
..…………………………………………………………………………… 
Αυτά τα εδάφια δεν θα είχαν κανένα νόημα εάν ίσχυε η άποψη που 
επικρατεί για τον θάνατο, ότι είναι επάνω στον ουρανό και απο-
λαμβάνουν με τον Ιησού την αμοιβή τους. Τι εννοεί το κείμενο λέ-
γοντας ότι όλοι αυτοί, «δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν»;  
Συνήθως όταν κάποιος πεθαίνει ακούμε, «Αναπαύθηκε εν ειρήνη». 
Τελικά; Αναπαύονται όντως αυτοί οι άνθρωποι εν ειρήνη ή είναι 
στον ουρανό και βλέπουν πώς περνάμε εδώ;  
Πώς περιγράφει τον θάνατο ο Ιησούς; Διαβάστε Ιωάν. 11/ια’11. 
……………………………………………………………………………. 
Στην πραγματικότητα, η ανάπαυση εν ειρήνη είναι η αλήθεια για το 
τι συμβαίνει πραγματικά στον θάνατο. Όσοι απεβίωσαν, πραγματι-
κά αναπαύονται. «Για τον πιστό ο θάνατος δεν έχει μεγάλη σημα-
σία. Ο Χριστός αναφέρεται σ’ αυτόν σαν κάτι που διαρκεί λίγες 
στιγμές. ‘‘Εάν τις φυλάξη τον λόγον Μου, θάνατον δεν θέλει ιδεί εις 
τον αιώνα… Δεν θέλει γευθή θάνατον εις τον αιώνα.’’ Για το Χρι-
στιανό ο θάνατος είναι ένας ύπνος, μία σιωπηλή και σκοτεινή στιγ-
μή. ‘‘Η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ. 
Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ’ Αυτού 
θέλετε φανερωθή εν δόξη.’’ (Ιωάν. 8:51,52, Κολ. 3:4.)»  Ζ.Χ. σ.757. 

Ο Ιησούς παρομοιάζει την κατάσταση του ανθρώπου μεταξύ θανά-
του και ανάστασης σαν έναν ύπνο χωρίς αισθήσεις (Ιωάν. 
11/ια’11,14), και τονίζει πως τόσο οι σωσμένοι όσο και οι απολε-
σμένοι θα λάβουν την αμοιβή τους μετά την ανάσταση (Ιωάν. 
5/ε’28,29). Ο Ίδιος τόνισε την αναγκαιότητα του να είμαστε έτοιμοι 
για τον θάνατο, όταν επέλθει. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο παρήγορη είναι η σκέψη ότι τα αγαπημένα σας ε-
κλιπόντα πρόσωπα στην πραγματικότητα αναπαύονται;  
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Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 
 

«ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΑΝΤΟΤΕ» 
Μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε συχνά στα έξυπνα 
κινητά μας (smart phones), είναι οι χάρτες της Google. Οι περισσό-
τεροι από μας δεν θυμόμαστε πώς ζούσαμε χωρίς το GPS (Πα-
γκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού) στο κινητό μας. Συνήθως ανησυ-
χούσαμε όταν πηγαίναμε σε κάποιο άγνωστο μέρος, αλλά τώρα 
μπορούμε να εξερευνήσουμε οποιαδήποτε πόλη. Μήπως αυτή η 
σιγουριά είναι η ανάπαυση που ο Θεός θέλει να μας δώσει μέσα 
από το προφητικό Του χρονοδιάγραμμα; 
Ορισμένες φορές ωστόσο, μπορεί να βάλουμε λάθος διεύθυνση ή 
απλώς να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον δικό μας δρόμο 
επειδή νομίζουμε ότι βρήκαμε μία συντομότερη διαδρομή, με απο-
τέλεσμα να καταλήξουμε σε ένα σημείο που δεν θα θέλαμε και να 
αρχίσουμε να ανησυχούμε. 
Διαβάστε Φιλιπ. 4/δ’4-6. Τι λέει εδώ ο Παύλος για το πώς μπορού-
με να βρούμε πραγματική ανάπαυση και ειρήνη σε έναν βιαστικό 
και γεμάτο πόνο κόσμο; 
..………………………………………………………………………….  
Ο Παύλος δεν λέει να χαιρόμαστε πάντα σε όλες τις δοκιμασίες 
που θα έχουμε. Αντιθέτως λέει, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.» Σε 
όποια κατάσταση κι αν βρισκόμαστε, όποιες δυσκολίες κι αν αντι-
μετωπίζουμε, εάν μένουμε στον Θεό, στην καλοσύνη Του, στην 
αγάπη Του, στην εξιλεωτική Του θυσία για μας στο σταυρό, μπο-
ρούμε να χαιρόμαστε σ’ Αυτόν και η κουρασμένη μας ψυχή να βρει 
ειρήνη. Το ύφος του κειμένου μάς παραπέμπει στην ανάπαυση, 
στην ειρήνη και στην ελπίδα που ξεπερνάει αυτόν τον κόσμο. 
Φανταστείτε τι ανάπαυση θα έχει η ψυχή μας εάν δεν μεριμνούσα-
με για τίποτα. Αυτό δεν μοιάζει να είναι ρεαλιστικό για κανέναν (α-
κόμη και ο Παύλος είχε πολλές ανησυχίες), αλλά όταν ξέρουμε ότι 
τον έλεγχο τον έχει ένας Θεός αγάπης που θα μας σώσει και θα 
μας οδηγήσει στη βασιλεία Του, σίγουρα αυτό μας βοηθά να αντι-
μετωπίσουμε σωστά τα πράγματα για τα οποία ανησυχούμε. 
«Ο Κύριος είναι πλησίον»; Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πάντα κο-
ντά μας, και πως μόλις πεθάνουμε και αναπαυθούμε, το επόμενο 
πράγμα που θα συμβεί είναι η επιστροφή του Χριστού. 
Χωρίς αμφιβολία, η ζωή είναι γεμάτη εντάσεις, δοκιμασίες και αγώ-
νες. Κανείς δεν μπορεί να τα αποφύγει, ούτε και ο Παύλος μπόρε-
σε (δείτε Β’Κορ. 11/ια’). Ωστόσο αυτό που θέλει να πει είναι ότι α-
κόμη και μ’ όλα αυτά που υπομένουμε, μπορούμε να χαρούμε μ’ 
αυτά που μας προσφέρθηκαν μέσω του Χριστού και η ψυχή μας 
να αναπαυθεί ακόμη και τώρα.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Φιλιπ. 4/δ’4-6. Πώς μπορείτε να εφαρμό-
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σετε αυτά τα υπέροχα λόγια, όποιες κι αν είναι οι δοκιμασίες ή οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε; 
 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:16’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Όλοι θα θέλαμε γρήγορες και άμεσες απαντήσεις στις προσευχές 
μας, και μπαίνουμε στον πειρασμό να αποθαρρυνθούμε όταν η 
απάντηση καθυστερεί ή δεν έρχεται όπως την περιμέναμε. Ο Θεός 
όμως είναι πολύ Καλός και Σοφός για να μας απαντήσει στον χρό-
νο και με τον τρόπο που επιθυμούμε. Εκείνος θα κάνει το καλύτερο 
για εμάς, από το να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας. Και επειδή 
μπορούμε να εμπιστευτούμε τη σοφία και την αγάπη Του, δεν 
πρέπει να Του ζητάμε να συμφωνήσει με το θέλημά μας, αλλά 
πρέπει να επιζητούμε να εκπληρώσουμε τον σκοπό Του. Οι επι-
θυμίες και τα ενδιαφέροντά μας πρέπει να χάνονται μέσα στο δικό 
Του θέλημα.» Ε. Χουάιτ, Gospel Workers, σ. 84,85. 

«Μένει λίγος καιρός μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός να 
σώσει τα παιδιά Του για να τους δώσει το τελευταίο άγγιγμα της 
αθανασίας… Οι τάφοι θα ανοιχτούν και οι νεκροί θα βγουν νικητές 
αναφωνόντας, ‘‘Πού, θάνατε, το κέντρον σου; Πού, άδη, η νίκη 
σου;’’ Οι αγαπημένοι μας που κοιμήθηκαν εν Χριστώ θα βγουν εν-
δεδυμένοι την αθανασία.» Ε. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 350.  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Πώς βλέπετε τη Μεγάλη Διαμάχη να εξελίσσεται στον κόσμο; 
Στην προσωπική σας ζωή; Είναι υπαρκτή, έτσι δεν είναι; Για την 
ακρίβεια είναι πιο αληθινή απ’ ό,τι οι περισσότεροι νομίζουν καθώς 
δεν πιστεύουν στην κυριολεκτική ύπαρξη του Διαβόλου. Γιατί η 
κατανόησή της είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της κατά-
στασης του κόσμου μας; Επίσης, γιατί είναι ιδιαίτερα παρήγορη η 
γνώση που έχουμε για το τέλος αυτής της Μεγάλης Διαμάχης; 
2.  Οι προφητείες μπορεί και να μας μπερδέψουν εάν προσπαθή-
σουμε να πάμε πέρα από αυτό που ξεκάθαρα μας έχει αποκαλυφ-
θεί. Πόσες φορές μέλη της εκκλησίας δεν ήρθαν σε δύσκολη θέση 
επειδή έκαναν προβλέψεις για γεγονότα που δεν συνέβησαν ή ε-
πειδή πίστεψαν στις προβλέψεις άλλων που δεν επαληθεύτηκαν; 
Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές τις παγίδες; 
3.  Συζητήστε ξανά στην Αποκ. 14/ιδ’9-11 ότι όσοι προσκυνούν το 
θηρίο και την εικόνα του δεν θα έχουν ανάπαυση. 
4.  Ένα θέμα στην εκκλησία που προκαλεί ιδιαίτερη συζήτηση, 
είναι ο ρόλος που έχουμε - ή όχι - στον χρόνο της επιστροφής του 
Κυρίου. Όποια κι αν είναι η άποψή σας, γιατί είναι τόσο σημαντικό 
να έχουμε ενεργό ρόλο στη διάδοση του μηνύματος της επιστρο-
φής Του στον κόσμο; 


