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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 
 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία στην Ιερουσαλήμ (640-
609 π.Χ.), βρέθηκε στον ναό το βιβλίο του νόμου, το οποίο διαβά-
στηκε μπροστά στον βασιλιά. “Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα 
λόγια του βιβλίου του νόμου, έσχισε τα ιμάτιά του.” (Β’Βασ. 
22/κβ’11). Γιατί; Επειδή διαπίστωσε ότι ο ίδιος και ο λαός του δεν 
υπάκουαν τα γραφόμενα του βιβλίου. 
Τότε, με βάση τις αρχές του βιβλίου, το ονόμασε “Βιβλίο της Διαθή-
κης” (Β’Βασ. 23/κγ’2), και ο Ιωσίας ξεκίνησε μια μεγάλη μεταρρύθ-
μιση. Μπορούμε να διαβάσουμε γι’ αυτήν τη μεταρρύθμιση στο 
Β’Βασ. 23/κγ’.  
Ποιο ήταν αυτό το βιβλίο που είχε τόσο μεγάλη επίδραση στον βα-
σιλιά και στο έθνος του; Πιστεύεται ότι είναι το Δευτερονόμιο, το 
οποίο θα μελετήσουμε αυτήν την τριμηνία.  
Το πέμπτο και τελευταίο, από τα πέντε βιβλία του Μωυσή, το Δευ-
τερονόμιο – «δεύτερος νόμος» – θα μπορούσε να συνοψιστεί ως 
εξής:  
Έχοντας φύγει από την Αίγυπτο, και συνάψει διαθήκη με τον Κύριο 
στο Σινά, ο λαός Ισραήλ – αντί να πάνε κατευθείαν στην Χαναάν – 
περιπλανήθηκαν στην έρημο για 40 χρόνια. Στο τέλος των 40 χρό-
νων, όταν επρόκειτο τελικά να περάσουν στη Γη της Επαγγελίας, ο 
Μωυσής τους μίλησε με μια σειρά ομιλιών. Το νόημα αυτών των 
ομιλιών ήταν: Σε λίγο θα εισέλθετε στη Γη της Επαγγελίας. Επιτέ-
λους! Μην λησμονήσετε τι έκανε ο Κύριος για σας, και μην λησμο-
νήσετε τι σας ζητάει να κάνετε τώρα, που είναι να Τον αγαπάτε με 
όλη σας την καρδιά και την ψυχή και να Του δείξετε αυτήν την α-
γάπη υπακούοντας σε όλα τα διατάγματά Του σύμφωνα με τη δια-
θήκη. 
Και για να δείξει τη σημασία της διαθήκης, ο Μωυσής επανέλαβε 
στο λαό τις Δέκα Εντολές, το νομικό θεμέλιο των υποχρεώσεών 
τους στη διαθήκη που ο Κύριος είχε διακόψει με τους πατέρες 
τους,  και θα το έκανε ξανά με αυτούς – ακριβώς στα σύνορα με τη 
Χαναάν.  
Το ερώτημα είναι: Υπάρχουν παραλληλισμοί σε όλα όσα αντιμε-
τώπισε ο λαός Ισραήλ στα σύνορα της γης Χαναάν, με αυτά που 
αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα, ακριβώς στα σύνορα της Ουράνιας 
Χαναάν – η οποία είναι πολύ καλύτερη; 
Έτσι, το θέμα γι’ αυτή την τριμηνία, ονομάζεται «Η παρούσα αλή-
θεια στο βιβλίο του Δευτερονομίου». Θα μελετήσουμε τα μηνύματα 
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της παρούσας αλήθειας που μπορούμε να αντλήσουμε από τα λό-
για του Θεού στον λαό της διαθήκης Του. 
Αυτή την τριμηνία, θα μελετήσουμε μερικές θεματικές ενότητες του 
Δευτερονομίου, όπως η αιώνια διαθήκη, ο νόμος και η χάρη, τι ση-
μαίνει να αγαπάς τον Θεό και τον συνάνθρωπό σου, και το πιο ση-
μαντικό από όλα – πώς το βιβλίο του Δευτερονομίου αποκαλύπτει 
την αγάπη του Θεού σε μας, η οποία εκφράστηκε με τον πιο δυνα-
μικό τρόπο, με τον θάνατο του Ιησού στον σταυρό και την ανάστα-
σή Του. 
Βέβαια, ένα τεράστιο χρονικό και πολιτισμικό χάσμα χωρίζει την 
εκκλησία μας σήμερα από την εκκλησία στην έρημο. Αλλά ίσως 
αυτό που έχουμε κοινό να είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό 
που μας χωρίζει. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν τα ακόλουθα 
λόγια να έχουν ειπωθεί και σε μας σήμερα; 
“Δέστε, εγώ σας δίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς ο Κύριος ο 
Θεός μου με πρόσταξε, για να κάνετε έτσι στη γη μέσα στην οποία 
μπαίνετε για να την κληρονομήσετε. Να τα τηρείτε, λοιπόν, και να τα 
εκτελείτε· επειδή, αυτή είναι η σοφία σας, και η σύνεσή σας, μπρο-
στά στα έθνη· που θα ακούσουν όλα αυτά τα διατάγματα, και θα 
πουν: Δέστε, αυτό το μεγάλο έθνος είναι λαός σοφός και συνετός.” 
(Δευτ. 4/δ’5,6). 
Προσέξτε ότι δεν ήταν οι νόμοι που τους έδιναν “σοφία και σύνεση”  
σε σχέση με τα υπόλοιπα έθνη, αλλά η υπακοή τους σε αυτούς 
τους νόμους. Σίγουρα, εδώ υπάρχει ένα μήνυμα για μας. Είναι ένα 
από τα πολλά, όπως θα δούμε, στο βιβλίο του Δευτερονομίου. 
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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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25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου         Σάββατο απόγευμα 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εκείνος που δεν αγαπάει, δεν γνώρισε τον 
Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη.» Α’ Ιωάν. 4/δ’ 8 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ.14/ιδ’12-14, 
Εζεκ. 28/κη’ 12-17, Γεν. 3/γ’ 1-7, Γεν. 12/ιβ’ 1-3, Πραξ. 7/ζ’ 20-36, 
Εξ. 19/ιθ’ 4-8. 
 
Το βιβλίο του Δευτερονομίου, ασφαλώς, δεν προήλθε από το που-
θενά. Όπως το καθετί στη ζωή, το Δευτερονόμιο υπάρχει μέσα σε 
ένα πλαίσιο· και όπως καθετί στη ζωή, αυτό το πλαίσιο παίζει έναν 
σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και στον σκοπό αυτού του βιβλί-
ου. 
Η ιστορία που υπήρχε πριν από το βιβλίο αυτό, εξηγεί τις περιστά-
σεις, όχι μόνο του ίδιου του βιβλίου αλλά και του περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το πλαίσιο του. 
Όπως θα ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τον σκοπό και την λει-
τουργία ενός υαλοκαθαριστήρα έξω από τα πλαίσια του αυτοκινή-
του, το ίδιο δύσκολο θα ήταν να κατανοήσουμε το Δευτερονόμιο, 
ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το θέμα μας (Το Δευτερονόμιο και η 
παρούσα αλήθεια), έξω από το πλαίσιο από το οποίο προκύπτει. 
Κάποιος διάβασε το έργο του Ρώσσου συγγραφέα Λέο Τολστόι 
Πόλεμος και Ειρήνη, βιβλίο 1.500 σελίδων, μέσα σε τρεις μέρες. 
Όταν τον ρώτησαν για ποιο θέμα μιλάει, τους απάντησε, «Λέει για 
τη Ρωσία.»  
Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μέσα στο 
μάθημα μιας εβδομάδας, πριν διαβάσουμε το Δευτερονόμιο. Αλλά, 
εστιάζοντας στα σημαντικότερα σημεία, μπορούμε να δούμε πιο 
είναι το πλαίσιο, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό το βιβλίο 
και να φτάσουμε στην «παρούσα αλήθεια».  
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Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
 

ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΙΕΣΑΙ 
Στην Α’ Ιωάν. 4/δ’8 λέει: «Ο Θεός είναι αγάπη». Όσο απλές κι αν 
φαίνονται αυτές οι τέσσερις λέξεις, το νόημά τους είναι τόσο βαθύ 
που δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοιά τους. Δεν 
λέει ότι ο Θεός αγαπάει ή ότι ο Θεός αποκαλύπτει την αγάπη Του ή 
ότι ο Θεός είναι μια έκφραση αγάπης, αλλά ότι ο Θεός είναι αγάπη. 
Το ότι είναι αγάπη, υποδηλώνει την ουσία της ταυτότητας του Ίδιου 
του Θεού. Ως έκπτωτοι στην αμαρτία άνθρωποι, δεν μπορούμε να 
κατανοήσουμε πλήρως τι ακριβώς σημαίνει «ο Θεός είναι αγάπη». 
Αλλά μπορούμε σίγουρα να καταλάβουμε ότι αυτά είναι πολύ καλά 
νέα! Εάν, υποθετικά, αντί του «ο Θεός είναι αγάπη», έλεγε «ο Θεός 
είναι μίσος» ή «ο Θεός είναι εκδικητικός» ή «ο Θεός είναι αδιάφο-
ρος», αυτή η αποκάλυψη για Εκείνον θα μας προκαλούσε ανησυ-
χία. 
Η αλήθεια ότι «ο Θεός είναι αγάπη» μας βοηθάει να κατανοήσουμε 
καλύτερα την ιδέα ότι, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός κυβερνά όλη 
τη δημιουργία, αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα Του. Η αγάπη Του 
διαπερνά το σύμπαν περισσότερο κι από τη βαρύτητα. Ο Θεός μας 
αγαπάει, κι εμείς Του ανταποδίδουμε την αγάπη (δείτε Δευτ. 6/ς’5, 
Μαρκ. 12/ιβ’30). Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι, πρέπει να δίνεται 
ελεύθερα. Θεός δεν εξαναγκάζει την αγάπη. Αν ενεργούσε έτσι, 
αυτό δεν θα ήταν αγάπη. Όταν δημιούργησε νοήμονα και λογικά 
δημιουργήματα στον ουρανό και στη γη, τα οποία είχαν την ικανό-
τητα να αγαπούν, υπήρχε πάντα η πιθανότητα να μην Τον αγαπή-
σουν. Κάποια δεν Τον αγάπησαν, και ως εκ τούτου, αυτή είναι η 
αιτία της Μεγάλης Διαμάχης. 
Γιατί τα παρακάτω εδάφια βγάζουν νόημα μόνο μέσα στο πλαίσιο 
της ελευθερίας, αλλά και της πιθανότητας που ενέχεται στην αγά-
πη; (Ησ. 14/ιδ’ 12-14, Ιεζ. 28/κη’ 12-17, Αποκ. 12/ιβ’ 7). 
…………………………………………………………………………… 
Ιδιαίτερα εύστοχο είναι το εδάφιο στο Ιεζεκιήλ 28/κη’ 15, το οποίο 
δείχνει ότι, αν και ο Εωσφόρος ήταν ένα τέλειο δημιούργημα από 
έναν τέλειο Θεό, βρέθηκε σ’ αυτόν αδικία. Δεν δημιουργήθηκε με 
αυτή την ανομία. Αντιθέτως, καθώς δημιουργήθηκε με την ικανότη-
τα να αγαπάει, ο Εωσφόρος είχε αληθινή ηθική ελευθερία, και πα-
ρά τα όσα είχε προικισθεί «ήσουν περισκεπασμένος από κάθε πο-
λύτιμη πέτρα», αυτός ο άγγελος ήθελε περισσότερα. Το ένα αδίκη-
μα οδήγησε στο άλλο, μέχρι που έγινε «πόλεμος στον ουρανό». 
ΣΚΕΨΗ: Υπάρχουν κάποια καταστήματα στα οποία μπορούμε να 
αγοράσουμε σκύλους-ρομπότ, που θα υπακούνε στις εντολές μας, 
δεν θα λερώνουν ποτέ το χαλί και δεν θα δαγκώνουν τα έπιπλα. 
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Θα μπορούσατε ποτέ να έχετε μια σχέση γεμάτη νόημα με αυτόν 
τον «σκύλο»; Πώς η απάντηση, μας βοηθά να καταλάβουμε το για-
τί ο Θεός ήθελε δημιουργήματα που θα μπορούσαν να ανταποκρι-
θούν με αγάπη;  
 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 
Όλοι σχεδόν ως μαθητές έχουμε ακούσει την ιστορία του μήλου 
που έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα. Και ξαφνικά, ο Νεύτωνας α-
νακάλυψε τη βαρύτητα! Το θέμα δεν είναι αν το μήλο έπεσε, ακρι-
βώς, στο κεφάλι του ή όχι. Το θέμα είναι ότι η μεγάλη ιδέα του Νεύ-
τωνα, ήταν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η ίδια δύναμη, η βαρύ-
τητα που έριξε κάτω το μήλο, κρατά τη σελήνη σε τροχιά γύρω από 
τη γη, τη γη σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, και ούτω καθ’ εξής. Αυτή 
η γνώση ήταν σημαντική, γιατί για χιλιάδες χρόνια, πολλοί άνθρω-
ποι πίστευαν ότι οι νόμοι που ισχύουν στον ουρανό είναι διαφορε-
τικοί από τους νόμους που ισχύουν στη γη. Ο Νεύτωνας απέδειξε 
ότι αυτό το σκεπτικό ήταν λάθος. Και παρότι ο Νεύτωνας συνεί-
σφερε στον τομέα των φυσικών νόμων, η ίδια αρχή κυριαρχεί και 
στον ηθικό νόμο. Η ίδια ελευθερία, η ελευθερία που είναι σύμφυτη 
με την αγάπη, και από την οποία ο Εωσφόρος οδηγήθηκε στην 
πτώση, οδηγήθηκε στην πτώση και η ανθρωπότητα. 
Διαβάστε Γένεση 2/β’16,17 και Γένεση 3/γ’1-7. Πώς αυτά τα εδάφια 
τα οποία αναφέρονται σε τέλειους ανθρώπους, σε ένα τέλειο περι-
βάλλον, δημιουργήματα ενός τέλειου Θεού, αποκαλύπτουν την 
ισχυρή αλήθεια για την ελευθερία που είναι συνυφασμένη με την 
αγάπη; 
…………………………………………………………………………….. 
Μετά την πτώση, τα πράγματα πήγαν από το κακό στο χειρότερο, 
σε τέτοιο βαθμό που ο Κύριος είπε για την ανθρωπότητα “και όλοι 
οι σκοποί των συλλογισμών της καρδιάς του ήσαν μόνον κακία όλες 
τις ημέρες” (Γεν. 6/ς’5). Και αν οι συλλογισμοί τους ήταν γεμάτοι 
κακία, θα ήταν και οι πράξεις τους, μέχρι που το κακό θριάμβευσε 
και ο Κύριος κατέστρεψε ολόκληρο τον κόσμο με έναν κατακλυσμό 
– δίνοντας, κατά μία έννοια, την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να 
κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Μια νέα δημιουργία, θα μπορούσαμε να 
πούμε. Παρόλα αυτά, όπως μας δείχνει και η ιστορία του πύργου 
της Βαβέλ (Γεν. 11/ια’1-9), φαίνεται πως οι άνθρωποι είχαν ακόμα 
την τάση να αψηφούν τον Θεό.  
«Όταν ο πύργος ήταν μισοτελειωμένος, ένα ορισμένο τμήμα του 
χρησιμοποιήθηκε για κατοικία των οικοδόμων. Άλλα διαμερίσματα, 
λαμπρά στολισμένα και επιπλωμένα, είχαν αφιερωθεί στα είδωλά 
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τους. Οι άνθρωποι χαίρονταν για την επιτυχία τους, αινούσαν τους 
αργυρούς και τους χρυσούς θεούς, και τάχθηκαν εναντίον του Κυ-
βερνήτη του ουρανού και της γης.» Π.Π. σελ. 96. Έτσι, παρότι 
σύγχυσε τις γλώσσες τους, ο Θεός τους διέσπειρε σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της γης. 
ΣΚΕΨΗ: Παρατηρείστε τις σκέψεις που κάνετε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Τι βλέπετε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρ-
διά σας; 
 

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 
Ο Άβραμ (που αργότερα ονομάστηκε Αβραάμ), εμφανίζεται αρχικά 
στη Γεν 11/ια’, στο κεφάλαιο της γενεαλογίας, το οποίο έρχεται α-
μέσως μετά την αναφορά για τον διασκορπισμό της Βαβέλ. 
Διαβάστε Γέν. 12/ιβ’ 1-3, την κλήση του Θεού στον Άβραμ. Σήμερα, 
καθώς κοιτάζουμε πίσω, μετά τη σταύρωση, μετά τον θάνατο του 
Ιησού και την εξάπλωση του Ευαγγελίου, πώς κατανοείτε την υπό-
σχεση που έδωσε ο Θεός μέσω του Άβραμ; 
…………………………………………………………………………….. 
Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο απόστολος Παύλος στην προσπά-
θειά του να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς Γαλάτες, τους θύμισε την 
κλήση του Αβραάμ ως μία προγενέστερη έκφραση του παντοτινού 
σκοπού του Θεού: την εξάπλωση του ευαγγελίου στον κόσμο. «Σε 
σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη». Ώστε, αυτοί που είναι από την 
πίστη, ευλογούνται μαζί με ον πιστό Αβράαμ.» (Γαλ.3/γ’7-9).  
Η κλήση του Αβραάμ αναφέρεται για πρώτη φορά  στη Γένεση 
12/ιβ’. Το υπόλοιπο αυτού του βιβλίου είναι η ιστορία των απογό-
νων του· η μία δυσλειτουργική γενιά μετά την άλλη, η μία προβλη-
ματική οικογένεια μετά την άλλη, κι όμως, μέσω όλων αυτών των 
ανθρώπων θα εκπληρωνόταν η υπόσχεση, φτάνοντας στο σημα-
ντικό σημείο της κλήσης του Μωυσή. 
Διαβάστε στις Πράξ. 7/ζ’ 20-36 τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζει 
ο Στέφανος τον Μωυσή και την Έξοδο. Πώς ταιριάζει με την αρχική 
υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος άγνοια, λάθη και γενικά, έχει έλ-
λειψη της αλήθειας, ο Θεός κάλεσε τον λαό Του, το σπέρμα του 
Αβραάμ, από την Αίγυπτο. Μέσα από αυτόν το λαό δεν επιζητούσε 
μόνο να διατηρήσει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι η γνώση 
για τον Ιεωβά και το σχέδιο της σωτηρίας, άλλα και να κηρύξει αυτή 
τη γνώση και στα υπόλοιπα έθνη. 
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ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπουμε σήμερα τον εαυτό μας σε σχέση με τον 
υπόλοιπο κόσμο, ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας; Ποιες 
ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα σ’ εμάς και στον λαό Ισραήλ; Ποια 
είναι η ευθύνη που έχει ο καθένας μας; 
 

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΙΝΑ 
Η Έξοδος και όλα όσα συνεπάγονται, από το αίμα στους παραστά-
τες στην Αίγυπτο, μέχρι την τραγωδία στην Ερυθρά θάλασσα – τι 
μεγάλη εμπειρία! Αναμφίβολα, όσοι έζησαν αυτά τα γεγονότα θα 
εντυπωσιάστηκαν. (Και για όσους θανατώθηκαν, από τα πρωτότο-
κα παιδιά στην Αίγυπτο μέχρι τους στρατιώτες στον πυθμένα της 
θάλασσας, ο Θεός θα κάνει δίκαιη κρίση.) Όπως είπε ο Κύριος: 
«Εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και σας σήκωσα σαν 
επάνω σε φτερούγες αετού, και σας έφερα προς τον εαυτό μου.» 
(Εξ. 19/ιθ’ 4) Γιατί ο Θεός διασώζει το έθνος με αυτόν τον θαυμάσιο 
και συνταρακτικό τρόπο, βγάζοντάς το μέσα από ένα άλλο έθνος; 
(δείτε Δευτ. 4/δ’ 34). 
Διαβάστε Εξ. 19/ιθ’ 4-8. Γιατί ο Θεός βγάζει το λαό Ισραήλ από την 
Αίγυπτο; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός  καλεί το σπέρμα – τους απογόνους των πατριαρχών – του 
Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Με αυτούς τους απογόνους θέ-
τει τη διαθήκη Του, και αυτοί θα είναι για τον Θεό ο εκλεκτός λαός 
Του (Εξ. 19/ιθ’ 5). Αυτή η σχέση είναι η βάση της διαθήκης. Παρό-
λα αυτά, η ιδέα του εκλεκτού λαού (segullah), θα μπορούσε να πα-
ρεξηγηθεί. Η ιδιαιτερότητά τους δεν οφειλόταν σε εκ φύσεως αγιό-
τητα και δικαιοσύνη. Αντιθέτως, ήταν επειδή τους είχε δοθεί η χάρη 
του Θεού και επειδή Αυτός είχε εναποθέσει επάνω τους τις υπέρο-
χες αλήθειες Του - αλήθειες που έπρεπε να τηρήσουν ως βασίλειον 
ιεράτευμα, και τις οποίες τελικά, θα μετέδιδαν στα έθνη. Έπειτα, ο 
Θεός τους έδωσε κάποιους από τους όρους της διαθήκης, (τους 
πληροφόρησε ποιο θα ήταν το τέλος της διαθήκης, ώστε να το με-
ταδώσουν), τις Δέκα Εντολές, (Έξ. 20/κ’) κι έτσι η διαθήκη επικυ-
ρώθηκε. Ο Μωυσής, αφού ράντισε με το αίμα των θυσιών το και-
νούριο αγιαστήριο, «παίρνοντας το βιβλίο της διαθήκης, το διάβασε 
σε επήκοον του λαού.» (Έξ.24/κδ’ 7). Τότε ο λαός δήλωσε και πάλι 
ότι θα υπάκουαν. 
ΣΚΕΨΗ: Όταν ο Μωυσής, δίδαξε στον λαό Ισραήλ τον νόμο, πήρε 
το αίμα και το ράντισε στο βιβλίο και στους ανθρώπους λέγοντας,  
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«Αυτό είναι το αίμα της διαθήκης που ο Θεός διέταξε σε σας»    
(Εβρ. 9/θ’ 20). Τι δηλώνει το αίμα και γιατί είναι τόσο σημαντικό, 
ακόμα και για μας σήμερα; 
 

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 
 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Αν και, αναμφίβολα, ο λαός Ισραήλ εννοούσε όσα δήλωνε, η ιστο-
ρία δυστυχώς μας δείχνει ότι οι πράξεις τους έρχονταν συνεχώς σε 
αντίθεση με τις δηλώσεις τους. (Έξ. 19/ιθ’ 8,  Έξ.24/κδ’ 3, Έξ. 
24/κδ’ 7). Παρόλο που ήταν ο εκλεκτός λαός και είχαν εισέλθει σε 
διαθήκη με τον Κύριο, δεν τήρησαν την συμφωνία μέχρι τέλους, η 
οποία, κατά κάποιον τρόπο, διαλύθηκε. 
Ποιο ήταν το βασικό συστατικό για τον λαό Ισραήλ, όσον αφορά τη 
διαθήκη; (Έξ. 19/ιθ’ 4,5). 
…………………………………………………………………………… 
Η κλήση για υπακοή στον Θεό και στον νόμο Του, δεν ήταν νομικι-
σμός ούτε τότε, ούτε τώρα (δείτε Ματθ. 7/ζ’ 24-27, Ιωάν. 14/ιδ’ 15, 
Ιάκ. 2/β’ 20, Ρωμ. 6/ς’ 11,12). Παρόλα αυτά, και πάλι ο λαός απο-
τυγχάνει να φυλάξει τη διαθήκη μέχρι τέλους. Από πολύ νωρίς, 
ακόμα και μπροστά στο Σινά, έπεσαν σε αποστασία (δείτε Εξ. 
32/λβ’ 1-6). Δυστυχώς, η απιστία φαινόταν να είναι περισσότερο ο 
κανόνας, παρά η εξαίρεση. Γι’ αυτό, αντί να μπουν εγκαίρως στη 
Γη της Επαγγελίας, περιπλανήθηκαν στην έρημο για σαράντα χρό-
νια. 
Διαβάστε Αριθ. 14/ιδ’ 28-35. Ποιες επιπτώσεις δέχτηκε το έθνος, 
επειδή αρνήθηκαν να δείξουν εμπιστοσύνη σε όσα ο Κύριος τους 
είχε πει να κάνουν;  
……………………………………………………………………………. 
Συχνά η ανυπακοή δεν έρχεται μόνο λόγω της επαναστατικής συ-
μπεριφοράς μας (αν και αυτό μπορεί να συμβεί), αλλά από την 
έλλειψη εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού. Αυτό που έκανε την 
αμαρτία του Ισραήλ ακόμη πιο αποτρόπαια ήταν το γεγονός ότι, 
όπως είπε και ο Ίδιος ο Θεός, “όλοι οι άνδρες, που είδαν τη δόξα 
μου, και τα σημεία μου, που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο, με 
παρόργισαν ήδη δέκα φορές” (Αριθ. 14/ιδ’ 22). Ενώ είχαν δει και 
είχαν βιώσει τόσα πολλά, εξακολουθούσαν να αρνούνται να υπα-
κούσουν τον Κύριο για να μπουν στη Γη της Επαγγελίας, παρά τις 
υποσχέσεις Του ότι θα τα κατάφερναν (Αριθ. 13/ιγ’- 14/ιδ’). 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε αυτό που προαναφέραμε: Ότι πολύ συχνά η 
ανυπακοή έρχεται λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στον Λόγο του 
Θεού. Πώς μπορούμε να μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε περισ-
σότερο; 
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Παρασκευή 1 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου: 19:08’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Για μια εμπεριστατωμένη μελέτη στο θέμα της 
Μεγάλης Διαμάχης – βασιζόμενοι στην ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη 
– γραμμένη από έναν συγγραφέα της Εκκλησίας των Αντβεντιστών 
της Εβδόμης Ημέρας, διαβάστε John Peckham’ s, Theodicy of 
Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand Rapids, MI: 
Baker Academic, 2018), p. 4.  
Το γεγονός ότι αυτό το έργο έχει εκδοθεί από έναν εκδοτικό οίκο 
μη Αντβεντιστών, φανερώνει πως μια καλή Βιβλική έρευνα μπορεί 
να αποκαλύψει την ύπαρξη της Μεγάλης Διαμάχης όπως παρου-
σιάζεται στην Αγία Γραφή. 
«Εν συντομία, υποστηρίζω ότι η αγάπη του Θεού (όταν κατανοηθεί 
σωστά) βρίσκεται στο κέντρο μιας υπερκόσμιας διαμάχης και ότι η 
δέσμευση του Θεού να επιτρέψει την ύπαρξη του κακού, με σημα-
ντικά επακόλουθα για την κατανόηση της Θεϊκής Πρόνοιας που 
ενεργεί μέσα σε αυτό που αποκαλώ διαθηκικούς κανόνες εμπλο-
κής» John Peckham’ s, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand 

Rapids, MI: Baker Academic, 2018) 
«Η απόφαση να μην εισέλθει ο Ισραήλ στη γη Χαναάν πριν περά-
σουν σαράντα χρόνια, ήταν πικρή απογοήτευση για τον Μωυσή, 
τον Ααρών, το Χάλεβ και τον Ιησού του Ναυή, αλλά δέχθηκαν τη 
θεϊκή απόφαση χωρίς ούτε ένα γογγυσμό. Εκείνοι όμως που είχαν 
παραπονεθεί για την απέναντί τους συμπεριφορά του Θεού και 
δήλωσαν ότι ήθελαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο, έκλαψαν και 
πένθησαν πολύ όταν τους αφαιρέθηκαν οι ευλογίες τις οποίες κα-
ταφρόνησαν. Είχαν παραπονεθεί για το τίποτε και τώρα ο Θεός 
τους έδωσε λόγο για τον οποίο να κλάψουν. Αν είχαν θρηνήσει για 
την αμαρτία τους η οποία τους είχε γνωστοποιηθεί με λεπτομέρεια, 
η απόφαση αυτή δε θα είχε ληφθεί. Θρηνούσαν όμως για την τι-
μωρία. Η λύπη τους δεν προερχόταν από μετάνοια και γι’ αυτό δεν 
μπορούσε να μετατραπεί η καταδικαστική απόφαση.» Έ. Χουάιτ Π.Π. 

σελ. 374,375. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Συζητήστε το θέμα της ελεύθερης βούλησης και της αγάπης. 
Γιατί το να αγαπάς και να αγαπιέσαι πρέπει να προσφέρεται ελεύ-
θερα; Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεινά του κόσμου, μερικοί άν-
θρωποι υποστηρίζουν ότι η αγάπη δεν αξίζει. Πώς θα απαντούσα-
τε σε αυτή την δήλωση; 
2.  Με την υπακοή να είναι τόσο καίριο θέμα στην Αγία Γραφή, τι 
είναι τότε νομικισμός; Ποιοι παράγοντες μπορούν να στρέψουν μια 
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προσπάθεια πίστης στον Θεό, στον Λόγο Του και στις εντολές Του 
σε παγίδα νομικισμού; 
3.  Ποιες είναι οι ομοιότητες ανάμεσα στο αρχαίο Ισραήλ και στη 
Χριστιανική Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, και 
γιατί θα έπρεπε να μας προβληματίζουν; 
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2 Οκτωβρίου – 8 Οκτωβρίου                         Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και όλοι έφαγαν το ίδιο πνευματικό φαγητό· 
και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό· επειδή, έπιναν από πνευ-
ματική πέτρα, που ακολουθούσε· και η πέτρα ήταν ο Χριστός.» 
Α’ Κορ. 10/ι’ 3, 4 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 1/α’-3/γ’, 
΄Εξ. 32/λβ’ 29-32, Αριθ.14/ιδ’, Εφεσ. 3/γ’ 10, Γεν. 15/ιε’ 1-16, Ιωάν. 
14/ιδ’ 9. 
 
«Αυτά είναι τα λόγια, που ο Μωυσής μίλησε» (Δευτ. 1/α’ 1). Έτσι 
ξεκινάει το βιβλίου του Δευτερονομίου. Και παρόλο που η παρου-
σία του Μωυσή κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο, από τις πρώτες λέξεις 
μέχρι και τον θάνατό του στη γη του Μωάβ (Δευτ. 34/λδ’ 5), το Δευ-
τερονόμιο, όπως και όλη η Αγία Γραφή, ασχολείται με τον Κύριο 
Ιησού. Επειδή είναι Αυτός που μας δημιούργησε (Γεν. 1/α’, 2/β’, 
Ιωάν. 1/α’ 1-3), μας συντηρεί (Κολ. 1/α’ 15-17, Εβρ. 1/α’ 3) και μας 
λυτρώνει (Ησ. 41/μα’ 14, Τίτ. 2/β’ 14). Σε μια πιο ελεύθερη απόδο-
ση, το Δευτερονόμιο εκφράζει το πώς ο Κύριος συνεχίζει να δη-
μιουργεί, να στηρίζει και να λυτρώνει τον λαό Του σε αυτή την κρί-
σιμη στιγμή στην ιστορία της απολύτρωσης. 
Τη στιγμή που ο λαός Ισραήλ είναι έτοιμος να εισέλθει στη γη Χα-
ναάν, ο Μωυσής τους δίνει ένα μάθημα ιστορίας, του οποίου το 
θέμα επαναλαμβάνεται σε όλη την Αγία Γραφή: Θυμηθείτε τι έκανε 
ο Κύριος για εσάς στο παρελθόν. 
Αυτή η νουθεσία θα έπρεπε να σημαίνει κάτι και για μας, που είμα-
στε προ των πυλών της Γης της Επαγγελίας: «Κάνοντας μια ανα-
δρομή στην ιστορία του παρελθόντος μας, έχοντας κάνει βήματα 
προόδου έως σήμερα,… Μένω έκπληκτη, και είμαι γεμάτη εμπι-
στοσύνη στον Χριστό ως Ηγέτη. Δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε 
για το μέλλον, εκτός αν ξεχάσουμε την καθοδήγησή Του και τις δι-
δαχές Του κατά το παρελθόν.» Ε. Χουάιτ, Life Sketches, p. 196 
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Κυριακή 3 Οκτωβρίου 
 

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 
Μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, η παρουσία του Μωυσή είναι αισθη-
τή. Και παρόλο που δεν αναφέρεται μέχρι το δεύτερο κεφάλαιο της 
Εξόδου, έγραψε το βιβλίο της Γένεσης, την αυθεντική και θεμελιώ-
δη ιστορία του Θεού για το ποιοι είμαστε, πώς ήρθαμε εδώ, γιατί τα 
πράγματα είναι τόσο άσχημα, και εν τούτοις, γιατί μπορούμε ακόμα 
να ελπίζουμε. Η δημιουργία, η πτώση, η υπόσχεση της απολύ-
τρωσης, ο κατακλυσμός, ο Αβραάμ, το ευαγγέλιο – όλα έχουν τις 
ρίζες τους στη Γένεση, και ο συγγραφέας τους ήταν ο προφήτης 
Μωυσής. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια πόση επιρροή 
ασκούσε αυτός ο, σχεδόν, άψογος άνθρωπος για τον Θεό, επειδή 
αγαπούσε τον Κύριο και ήθελε να Τον υπηρετήσει.  
Διαβάστε Έξ. 32/λβ’ 29-32 τη συνομιλία μεταξύ Θεού και Μωυσή, 
μετά την τρομερή αμαρτία με το χρυσό μοσχάρι. Ποιες πληροφορί-
ες μας δίνει αυτή η ιστορία για τον χαρακτήρα του Μωυσή και γιατί, 
παρά τα ελαττώματά του, ο Θεός ήθελε να τον χρησιμοποιήσει με 
αυτόν τον θαυμαστό τρόπο; 
…………………………………………………………………………… 
 Αν και ο Μωυσής δεν εμπλεκόταν με την αμαρτία, ζήτησε να με-
σολαβήσει γι’ αυτόν τον αμαρτωλό λαό, δείχνοντας την προθυμία 
να χάσει ακόμη και την ψυχή του για χάρη τους. Είναι ιδιαίτερα συ-
ναρπαστικό ότι τρόπο, στην Έξ. 32/λβ’32, ο Μωυσής ζητάει από 
τον Θεό να συγχωρήσει την αμαρτία τους – το ρήμα «συγχωρώ» 
έχει την έννοια του «βαστάζω» την αμαρτία. Επειδή ο Μωυσής είχε 
καταλάβει το βάρος της αμαρτίας και τι έπρεπε να γίνει για να εξι-
λεωθεί ο λαός – ζήτησε από τον Θεό να σηκώσει αυτός το φορτίο. 
Και αυτό επειδή ήταν ο μόνος τρόπος, για να συγχωρεθούν οι α-
μαρτίες τους, όπως και κάθε αμαρτία. 
Έτσι, έχουμε, εξαρχής μια ισχυρή απεικόνιση της αντικατάστασης 
όπου ο Ίδιος ο Θεός, στο πρόσωπό του Ιησού Χριστού, θα επωμι-
ζόταν όλο το φορτίο και την ποινή των δικών μας αμαρτιών – με 
τον τρόπο που ο Θεός είχε προκαθορίσει να σωθεί η ανθρωπότη-
τα, ενώ θα παρέμενε στις αρχές Πιστός της διακυβέρνησης και του 
νόμου Του. 
Πολλούς αιώνες αργότερα, ο Πέτρος θα έγραφε για τον Ιησού: «ο 
οποίος τις αμαρτίες μας βάσταξε ο ίδιος στο σώμα του επάνω στο 
ξύλο, για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη, αφού πεθάναμε ως προς τις 
αμαρτίες ̇ “με την πληγή του οποίου γιατρευτήκατε.”»(Α’Πέτ. 2/β’24) 
Εντωμεταξύ, αυτό που παρατηρούμε στηn ιστορία του Μωυσή και 
στο πώς ενήργησε με τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, είναι ο ρόλος 
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του Μωυσής ως μεσίτης για χάρη των αμαρτωλών, του έργου που 
ο Χριστός θα έκανε για μας (δείτε Εβρ.7/ζ’25). 
ΣΚΕΨΗ: Πρόθυμος να χάσει την ψυχή του για τον λαό του; Σκε-
φτείτε τις επιπτώσεις αυτών των λόγων. Τι θα μπορούσαμε να μά-
θουμε από τον Μωυσή για εμάς, γύρω από το τι σημαίνει να αγα-
πάμε πραγματικά τους άλλους; 
 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 
 

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 
Παρά τις λανθασμένες αντιλήψεις που η μοντέρνα επιστήμη διακη-
ρύττει ως πραγματικότητα (όπως, ότι το σύμπαν προήλθε από το 
«απόλυτο τίποτα» ή ότι η ζωή στη γη προήλθε από τυχαίες χημικές 
αντιδράσεις), η επιστήμη μάς έχει δώσει κάποιες καταπληκτικές 
πληροφορίες για τη δημιουργική δύναμη του Θεού. Η αρμονία, η 
ισορροπία και η ακρίβεια που υπάρχει σε πολλές πτυχές του φυσι-
κού κόσμου, ακόμα και στην αμαρτωλή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, συνεχίζει να εκπλήσσει όσους τη μελετούν. Και αν ο Θε-
ός είναι τόσο ακριβής με τα φυσικά πράγματα, θα είναι σίγουρα 
ακριβής και με τα πνευματικά. Έτσι, στα πρώτα εδάφια του Δευτε-
ρονομίου, μπορούμε να δούμε ακόμα πιο έντονα την ακρίβεια του 
Θεού.  
Διαβάστε Δευτ. 1/α’1-6. Ποια είναι η σημασία της προφητείας στο 
Δευτ. 1/α’3, για τον “τεσσαρακοστό χρόνο”; 
…………………………………………………………………………….. 
Τι συνέβη μετά την παταγώδη αποτυχία, αφότου ο Μωυσής έστειλε 
κατασκόπους από την Καδής-βαρνή να ελέγξουν τη γη, και ο λαός 
αρνήθηκε να την κυριεύσουν;  
Ο Θεός τους είπε ότι δεν θα έμπαιναν στην Γη της Επαγγελίας 
όπως ήλπιζαν. Και πόσο καιρό θα περίμεναν; «Σύμφωνα με τον 
αριθμό των ημερών, που κατασκοπεύσατε τη γη, 40 ημέρες, θεω-
ρούμενης κάθε μιας ημέρας για έναν χρόνο, 40 χρόνια θα φέρετε 
επάνω σας τις ανομίες σας, και θα γνωρίσετε την εγκατάλειψη.» 
(Αρ. 14/ιδ' 34). Έτσι, το Δευτερονόμιο μας μεταφέρει στο τεσσαρα-
κοστό έτος, όπως ακριβώς τους είπε ο Κύριος. Με άλλα λόγια, ο 
προφητικός λόγος του Θεού είναι τόσο αξιόπιστος όσο και ο Ίδιος 
ο Θεός. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα εδάφια με τα οποία ξεκινάει το 
Δευτερονόμιο είναι η απόδειξη για την αξιοπιστία Του· που σημαί-
νει ότι ο Θεός θα κάνει τα όσα λέει, και θα τα πραγματοποιήσει 
στον χρόνο που λέει. 
Ασφαλώς, αυτή δεν είναι η μοναδική προφητική χρονική περίοδος 
που εκπληρώθηκε κατά τα λεγόμενά Του. Στο Δαν. 9/θ’24-27, για 
παράδειγμα,  βλέπουμε τη χρονική στιγμή που εκπληρώθηκε η 
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προφητεία για τον Ιησού, όπως είχε προαναγγείλει ο Κύριος. Βλέ-
πουμε ότι το “καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό” (Δαν. 7/ζ’ 25, 
Αποκ. 12/ιβ’ 6, 14,  Αποκ. 13/ιγ’ 5), έχει ήδη εκπληρωθεί όπως και 
τα 2.300 ημερονύχτια στο Δανιήλ 8/η’ 14. Και εκτός από τα ακριβή 
χρονικά στοιχεία, οι προφητείες του Δανιήλ 2/β’, 7/ζ’, 8/η’, οι οποίες 
προβλέφθηκαν με ακρίβεια για την παγκόσμια ιστορία, μας προ-
σφέρουν αρκετές πληροφορίες για την πρόγνωση, τον έλεγχο και 
την αξιοπιστία του Θεού.  
ΣΚΕΨΗ: Παρατηρούμε ότι ο Κύριος εκπλήρωσε πιστά τις προφη-
τείες του παρελθόντος, όπως προειπώθηκε. Πώς αυτό μας δίνει 
την πεποίθηση ότι μπορούμε να Τον εμπιστευόμαστε για όσα είπε 
ότι μέλλει να συμβούν; 
 

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 
 

ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ 
Μετά από το μακρύ ταξίδι στην έρημο, ο Μωυσής, μιλώντας για τον 
Κύριο, είπε: “Δέστε, εγώ παρέδωσα μπροστά σας τη γη· μπείτε μέ-
σα και κυριεύστε τη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες 
σας, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, να τη δώσει σ’ αυ-
τούς, και στο σπέρμα τους ύστερα από αυτούς.” (Δευτ.1/α ’8). 
Διαβάστε Δευτερονόμιο 1/α’ 9-11. Ποιο είναι το νόημα αυτών των 
λόγων, δεδομένου ότι ο Θεός θα τους τιμωρούσε για την ανυπακοή 
τους στην Καδής-βαρνή; 
…………………………………………………………………………….. 
Εδώ βλέπουμε ένα ακόμη παράδειγμα του ελέους του Θεού. Αν και 
περιπλανώμενοι μέσα στην έρημο, ήταν ευλογημένοι: «Και τους 
έθρεψες 40 χρόνια στην έρημο· δεν τους έλειψε τίποτε· τα ιμάτιά 
τους δεν πάλιωσαν, και τα πόδια τους δεν πρήστηκαν.» (Νεεμ. 9/θ’ 
21). Ο Μωυσής δείχνει και πάλι την αγάπη του στον λαό του, ζη-
τώντας από τον Θεό να τους πληθύνει 1.000 φορές περισσότερος 
απ’ όσο είχε κάνει! 
Διαβάστε Δευτ. 1/α’ 12-17. Τι συνέβη ως άμεσο αποτέλεσμα της 
ευλογίας του Θεού στο λαό, και τι έκανε ο Μωυσής για να διευθε-
τήσει την κατάσταση; 
…………………………………………………………………………….. 
Έτσι, ακόμη κι όταν ο Κύριος ήταν δυναμικά Παρών ανάμεσά τους, 
υπήρχε η ανάγκη οργάνωσης, δομής, ένα σύστημα λογοδοσίας.   
Ο λαός Ισραήλ ήταν qahal, μια οργανωμένη συναγωγή (δείτε Δευτ. 
31/λα’ 30), ένας πρόδρομος της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης 
(δείτε Ματθ. 16/ις’ 18). Και παρόλο που εργαζόταν σε διαφορετικό 
πλαίσιο, ο Παύλος δεν απείχε από τις Ιουδαϊκές ρίζες του, και στην 
Α’ Κορ. 12/ιβ’ τον βλέπουμε να σκιαγραφεί καθαρά την ανάγκη για 
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αρμόδια άτομα που θα αναλάμβαναν διάφορες υπεθυνότητες για 
τη σωστή λειτουργία του σώματος, όπως βλέπουμε εδώ στο Δευ-
τερονόμιο. Η εκκλησία σήμερα, όπως το qahal τότε, πρέπει να εί-
ναι ένα ενωμένο σώμα με άτομα που θα καλύπτουν διάφορες δια-
κονίες, σύμφωνα με τα χαρίσματά τους. 
Αν και μερικές φορές ακούμε ανθρώπους να είναι ενάντια στην 
«οργανωμένη» θρησκεία, ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερα στην Καινή 
Διαθήκη, δεν δέχεται τίποτε άλλο από την οργανωμένη εκκλησία. 
  
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 
 

ΚΑΔΗΣ – ΒΑΡΝΗ 
Υπάρχει ένα θέμα που μας προβληματίζει από τα πρώτα κιόλας 
εδάφια στο βιβλίο του Δευτερονομίου, το ζήτημα της Κάδης-βαρνή. 
Αυτή η ατυχής ιστορία, σχηματίζει το υπόβαθρο για το βιβλίο που 
μελετάμε και αξίζει να ρίξουμε μια πιο προσεχτική ματιά. 
Διαβάστε Αρ. 14/ιδ’. Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στην αναφορά 
των κατασκόπων και ποια ήταν τα αποτελέσματα των αντιδράσεών 
τους; (δείτε Δευτ. 1/α’ 20-46) 
…………………………………………………………………………….. 
Μπορούμε να αντλήσουμε πολλά σημαντικά μαθήματα από αυτή 
την ιστορία, αλλά υπάρχει ένα σπουδαίο μάθημα το οποίο θα δού-
με ξανά στο Δευτερονόμιο και μπορούμε να το βρούμε στους Α-
ριθμούς, επίσης. 
Διαβάστε Αρ. 14/ιδ’ 11-20. Αν και βλέπουμε ξανά τον Μωυσή στο 
ρόλο του μεσίτη, ποια λογική εξήγηση δίνεται σχετικά με το γιατί ο 
Κύριος δεν τους καταστρέφει; 
…………………………………………………………………………….. 
Σκεφτείτε τι είπε ο Μωυσής στον Θεό. “Εάν τους θανατώσεις, κοίτα 
πώς θα φαίνεσαι στα μάτια των Αιγυπτίων και στους γύρω λαούς”. 
Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό γιατί, τελικά, βλέπουμε ότι 
όλα όσα ήθελε να κάνει ο Κύριος με το Ισραήλ αφορούσαν ολό-
κληρη την ανθρωπότητα. Αυτό το έθνος προοριζόταν να είναι το 
φως του κόσμου, ως μάρτυρες των αρχαίων προγόνων τους για 
την αγάπη, τη δύναμη και την σωτηρία που υπάρχει στον Αληθινό 
Θεό και όχι στα άνευ αξίας είδωλα που εκείνοι οι άνθρωποι λά-
τρευαν. Παρόλα αυτά, όπως είπε και ο Μωυσής, αν εξαλείψεις αυ-
τά τα έθνη, οι γειτονικοί λαοί θα πουν: “Επειδή ο Κύριος δεν μπο-
ρούσε να φέρει αυτό τον λαό στη γη, που ορκίστηκε σ’ αυτούς, γι’ 
αυτό τους κατέστρεψε μέσα στην έρημο.” (Αρ. 14/ιδ’ 16). Με άλλα 
λόγια, αυτό που βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή είναι η ιδέα ότι ο 
Κύριος, θα δοξαστεί από τον λαό Του – ότι η δόξα, η καλοσύνη, η 
αγάπη και η δύναμη του Θεού θα αποκαλύπτονται στην εκκλησία 
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Του μέσω του έργου που διενεργεί στα παιδιά Του. Βέβαια, τα 
παιδιά Του δεν τον διευκολύνουν πάντα στο έργο Του, αλλά τελικά 
ο Θεός θα δοξαστεί επί γης. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εφεσ. 3/γ’10. Πώς μπορεί να γίνει εφικτό αυτό 
που μας λέει ο Παύλος; Πώς “η πολυποίκιλη σοφία Του” εκφράζε-
ται στο σύμπαν; Ποιο είναι το δικό μας μέρος στο να έρθει εις πέ-
ρας αυτή η αποστολή; 
 

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 
 

Η ΑΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ 
Στα κεφάλαια 2/β’ και 3/γ’ του Δευτερονομίου, ο Μωυσής συνεχίζει 
να αφηγείται την ιστορία των Ισραηλιτών και πώς, με τις ευλογίες 
του Θεού, νίκησαν τους εχθρούς τους· όταν ήταν πιστοί, ο Θεός 
τους χάριζε τη νίκη, ακόμα και με τους «γίγαντες» (Δευτ. 2/β’11, 20, 
Δευτ. 3/γ’13). Αυτό βέβαια, θέτει ένα άλλο θέμα που πρέπει να θί-
ξουμε, σχετικά με την καταστροφή αυτών των ανθρώπων. Παρόλο 
που ο λαός Ισραήλ, συχνά, καλούσε πρώτα σε ειρήνη ένα γειτονικό 
έθνος (Δευτ. 20/κ’ 10,11), αν εκείνοι δεν ανταποκρίνονταν θετικά, 
κάποιες φορές οι Ισραηλίτες θα τους εξολόθρευαν, συμπεριλαμβα-
νομένων και των γυναικόπαιδων. «Και ο Κύριος ο Θεός μας τον 
παρέδωσε μπροστά μας· και τον πατάξαμε, και τους γιους του και 
ολόκληρο τον λαό του. Και κυριεύσαμε, εκείνη την εποχή, όλες τις 
πόλεις του, και εξολοθρεύσαμε κάθε πόλη, άνδρες και γυναίκες, και 
παιδιά· δεν αφήσαμε τίποτε υπόλοιπο.» (Δευτ. 2/β’ 33,34) Μερικοί 
μελετητές υπεκφεύγουν λέγοντας απλώς, ότι αυτές οι ιστορίες δεν 
αληθεύουν. Παρόλα αυτά, επειδή πιστεύουμε ότι “Ολόκληρη η 
γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, 
για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη.” 
(Β’ Τιμ. 3/γ’16), αυτή η άποψη δεν είναι αποδεκτή για τους Αντβε-
ντιστές της Εβδόμης Ημέρας.  
Διαβάστε Γέν. 15/ιε’ 1-16. Τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ, στο εδάφιο 
16, και πώς ρίχνει φως σε αυτό το δύσκολο θέμα; 
…………………………………………………………………………….. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά από αυτά τα ειδωλολατρικά έθνη 
ήταν υπερβολικά βίαιοι και σκληροί άνθρωποι,  οι οποίοι δικαιολο-
γημένα αντιμετώπισαν τον θυμό  και την τιμωρία του Θεού. Ακόμη 
κι αν ο Κύριος τους περίμενε υπομονετικά να αλλάξουν, και αυτοί 
δεν το έκαναν – αυτό δεν αλλάζει την σκληρή πραγματικότητα για 
τον αφανισμό όλων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. (Φυ-
σικά, πιθανώς πολλά περισσότερα παιδιά πέθαναν στον Κατακλυ-
σμό από ό,τι θανατώθηκαν από τους Ισραηλίτες). 
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Είναι γεγονός ότι, αν και έχουμε περιορισμένες πληροφορίες σχετι-
κά με το γενικό πλαίσιο των γεγονότων, πρέπει να αποδεχτούμε 
αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και να εμπιστευτούμε την καλοσύ-
νη του Θεού, η οποία αποκαλύφθηκε με τόσους άλλους τρόπους. 
Πίστη δεν σημαίνει να αγαπάμε τον Θεό όταν όλα είναι όμορφα.  
Πίστη είναι να Τον εμπιστευόμαστε ακόμη κι όταν δεν καταλαβαί-
νουμε πλήρως. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Κορ. 10/ι’ 1-4 και Ιωάν. 14/ιδ’ 9. Πώς αυτά τα 
εδάφια, μας βοηθάνε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε την αγάπη, 
τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη του Θεού, ακόμη κι όταν βλέπουμε 
πράγματα που δύσκολα ταιριάζουν με την κατανόησή μας για τον 
Θεό; 
 
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου: 18:58’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις που δίνει κά-
ποιος ερευνητής στα δύσκολα ερωτήματα σε σχέση με το τι έκαναν 
οι Ισραηλίτες σε αυτά τα έθνη:  
«Ως Δημιουργός όλων των άψυχων και έμψυχων δημιουργημάτων 
και ως ο Κυρίαρχος των πάντων, ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει 
με τον καθένα και να έχει και δίκιο… 
Οι οδοί του Κυρίου είναι μυστηριώδεις. Εφόσον ποτέ δεν θα Τον 
εννοήσουμε, θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε το μυαλό μας από 
αυτά τα ερωτήματα. Στο Ησ. 55/νε’ 8-9 υπάρχει κάτι που μας πα-
ρηγορεί. 
Σύμφωνα με τη Βιβλική εικόνα των Χαναναίων, αυτοί οι άνθρωποι 
ήταν εξαιρετικά κακοί, και ο αφανισμός τους αντιπροσωπεύει την 
κρίση του Θεού για την αμαρτία τους. Η καταστροφή των Χανα-
ναίων δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που ο Θεός 
θα έκανε κάτι τέτοιο. Η διαφορά μεταξύ της κατάληξης των Χανα-
ναίων και της καταδίκης της ανθρωπότητας (εξαιρώντας την οικο-
γένεια του Νώε), όπως περιγράφεται στην Γεν. 6/ς’-9/θ’, έχει να 
κάνει με κλιμακωτές ενέργειες… 
Ο Θεός ποτέ δεν είχε σκοπό να εφαρμόσει την πολιτική του herem 
(την ολική καταστροφή) ως μια γενική πολιτική εναντίων των άλ-
λων λαών. Στο Δευτ. 7/ζ’1 προσδιορίζει ακριβώς τους λαούς που 
είναι στο στόχαστρο. Οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να ακολουθήσουν 
αυτή την πολιτική ενάντια στους Αραμαίους, στους Εδωμίτες, 
στους Αιγύπτιους ή σε οποιονδήποτε άλλον (δείτε Δευτ. 20/κ’ 10-
18)… Οι Χαναναίοι, όπως τελικά και όλοι οι αμαρτωλοί, δέχθηκαν 
την κρίση του Θεού… Η εξάλειψη των Χαναναίων από τον Θεό 
ήταν ένα απαραίτητο βήμα για την ιστορία της σωτηρίας… Αν και 
οι Χαναναίοι ως σύνολο ήταν στο στόχαστρο της κρίσης του Θεού, 
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λάμβαναν, προειδοποιήσεις για τουλάχιστον σαράντα χρόνια (δείτε 
την ομολογία της Ραάβ στο Ιησ. Ναυή 2/β’ 8-11» - Daniel I. Block, - 
The NIV Application Commentary: Deuteronomy (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 
2012), pp. 98, 99. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Αναλογιστείτε τη χιλιετία, κατά την οποία θα έχουμε εκατοντάδες 
χρόνια για να πάρουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Πώς αυτό 
μας βοηθά να εμπιστευόμαστε τον Θεό παρά τα όσα δύσκολα ε-
ρωτήματα έχουμε αυτή τη στιγμή; 
2.  Με ποιους τρόπους σας οδήγησε ο Θεός στο παρελθόν, ώστε 
να μάθετε να Τον εμπιστεύεστε στο μέλλον; Γιατί είναι τόσο σημα-
ντικό να μην ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος εργάστηκε 
στη ζωή μας; 
3. Μελετήστε ξανά την τελευταία ερώτηση της Κυριακής, η οποία 
αναφέρεται στην προθυμία του Μωυσή να χάσει την ψυχή του για 
χάρη του λαού του. Είναι σωστό να παίρνουμε τέτοια θέση; Αξίζει 
κάποιος να χάσει την ψυχή του για χάρη κάποιου άλλου, λαμβάνο-
ντας υπόψη το κόστος;  
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9 Οκτωβρίου – 15 Οκτωβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

3. Η ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε 
μένα και σε σένα, και στο σπέρμα σου μετά από σένα στις γενεές 
τους, σε μία αιώνια διαθήκη, για να είμαι Θεός σε σένα και στο 
σπέρμα σου μετά από σένα.» Γεν. 17/ιζ’ 7 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 12/ιβ’ 1-3,  
Ρωμ. 4/δ’ 1-5,  Εξ. 2/β’ 24,  Δευτ. 5/ε’ 1-21, Δευτ. 26/κς’ 16-19, 
Δευτ. 8/η’ 5, Ματθ. 28/κη’ 10. 
 
“Και είδα έναν άλλον άγγελο να πετάει στο μέσον του ουρανού, ο 
οποίος είχε ένα αιώνιο ευαγγέλιο, για να κηρύξει σ’ αυτούς που 
κατοικούν επάνω στη γη, και σε κάθε έθνος και φυλή και λαό·” (Α-
ποκ. 14/ιδ’ 6). Παρατηρείστε τον όρο «αιώνιο ευαγγέλιο», με την 
έννοια της αιώνιας υπόστασής του και όπως έχει δοθεί και σε μας 
η ίδια υπόσχεση μέσω του Ιησού Χριστού, “υποσχέθηκε προαιώ-
νια” (Τιτ. 1/α’ 2).  
Είναι, λοιπόν, φυσικό, να μιλάει η Αγία Γραφή για την «αιώνια δια-
θήκη» σε παλαιότερους καιρούς (Γεν. 17/ιζ’ 7, Ησ. 24/κβ’ 5, Ιεζ. 
16/ις’ 60, Εβρ. 13/ιγ’20), διότι η ουσία του ευαγγελίου είναι η δια-
θήκη και η ουσία της διαθήκης είναι το ευαγγέλιο: Ο Θεός εκτός 
από τη Θεία χάρη και την αγάπη Του μας προσφέρει τη σωτηρία 
που δεν αξίζουμε και δεν υπήρχε πιθανότητα να κερδίσουμε. Ως 
αποτέλεσμα, Τον αγαπάμε κι εμείς, «Και θα αγαπάς τον Κύριο τον 
Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και με 
όλη τη δύναμή σου» (Μαρκ 12/ιβ’ 30), μια αγάπη που εκδηλώνεται 
δείχνοντας υπακοή στον νόμο Του, «Επειδή αυτή είναι η αγάπη 
του Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές Του·» (Α’ Ιωάν. 5/ε’ 3). 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα δούμε την ιδέα 
της διαθήκης, όπως εκφράζεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κα-
θώς και όλα όσα εμπερικλείονται σε αυτήν. 
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Κυριακή 10 Οκτωβρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
Σε όλη την Αγία Γραφή, η διαθήκη και το ευαγγέλιο εμφανίζονται 
μαζί. Αν και η ιδέα της διαθήκης, καθώς και η διαθήκη της υπόσχε-
σης δόθηκε πριν τη σύσταση του λαού Ισραήλ (όπως η διαθήκη με 
τον Νώε), εκδηλώθηκε μέσω αλληλεπιδράσεων του Θεού με τον 
λαό Του, ξεκινώντας από τους πατέρες τους, τους πατριάρχες.  
Εξαρχής, η βασική αλήθεια της διαθήκης ήταν το ευαγγέλιο: σωτη-
ρία μόνο διά πίστεως. 
Ποια ήταν η υπόσχεση διαθήκης που δόθηκε στον Άβραμ (αργότε-
ρα Αβραάμ), και πώς αποκαλύπτεται το ευαγγέλιο σε αυτή την υ-
πόσχεση; Γεν. 12/ιβ’ 1-3, Γεν. 15/ιε’ 5-18, Ρωμ. 4/δ’ 1-5. 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Αβραάμ πίστευε στον Θεό και στις υποσχέσεις Του και γι’ αυτό 
λογίστηκε σε αυτόν δικαιοσύνη. Κι όμως, η δήλωση αυτή δεν ήταν 
φθηνή χάρη: ο Αβραάμ επεδίωξε να στηρίξει αυτή τη διαθήκη μέχρι 
τέλους μέσω της υπακοής, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 22/κβ’ 
της Γένεσης, στο όρος Μοριά. «Η πίστη του λογαριάζεται για δικαι-
οσύνη.» (Ρωμ. 4/δ’ 5). Γι’ αυτό, αιώνες αργότερα, ο απ. Παύλος θα 
χρησιμοποιούσε τον Αβραάμ ως παράδειγμα, του τι σημαίνει να ζει 
κανείς με τις υποσχέσεις της διαθήκης του Θεού με τον λαό Του. 
Αυτό το θέμα επαναλαμβάνεται μέσα σε όλη την Αγία Γραφή. Ο 
απ. Παύλος μιλάει γι΄ αυτό στην Γαλ. 3/γ’ 6, αναφερόμενος στην 
Γέν. 15/ιε’ 6, ενώ στο εδ. 9 επαναλαμβάνει την πρώτη υπόσχεση 
που του δόθηκε, ότι όλα τα έθνη θα ευλογούνταν από τους απογό-
νους του. Οι υποσχέσεις της διαθήκης ισχύουν για όλους, Ιουδαί-
ους και Εθνικούς, οι οποίοι “προέρχονται από την πίστη” (Γαλ. 3/γ’ 
7) και γι’ αυτό δικαιώνονται διά πίστεως χωρίς τα έργα του νόμου – 
παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένοι, λόγω της διαθήκης, να υπακού-
σουν στον νόμο. 
Ακόμη κι όταν ο Ιερεμίας αναφέρεται στη νέα διαθήκη, το κάνει στα 
πλαίσια του νόμου «Αλλά, αυτή θα είναι η διαθήκη, που θα κάνω 
στον οίκο Ισραήλ: ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα 
βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις 
καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου.” 
(Ιερ. 31/λα’ 33), χρησιμοποιώντας έννοιες που μας πάνε πίσω, στο 
Λευιτικό “και θα περπατώ μεταξύ σας, και θα είμαι Θεός σας και 
εσείς θα είστε λαός μου.» (Λευ. 26/κς’ 12). 
Σκέψη: Πώς η έννοια του νόμου και του ευαγγελίου ταιριάζουν τό-
σο πολύ με το μήνυμα της τριπλής αγγελίας, στο 14/ιδ’ κεφάλαιο 
της Αποκάλυψης, όπου ο Θεός δίνει το τελευταίο προειδοποιητικό 
μήνυμα στον κόσμο; 
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Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 
Πώς εκφράζονται οι αληθινές υποσχέσεις της διαθήκης στα εδάφια 
Δευτ. 9/θ’5, 27; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η διαθήκη της χάρης: Ο Θεός, παρά 
τα επανειλημμένα λάθη τους, συνέχισε να εργάζεται γι’ αυτούς. (Με 
τον ίδιο τρόπο πρέπει να εργάζεται το ευαγγέλιο σήμερα.) Και ήταν 
λόγω της υπόσχεσης που δόθηκε στους πατέρες, ότι η χάρη του 
Θεού θα δινόταν και στις μελλοντικές γενιές. Στις ομιλίες του ο 
Μωυσής με τον λαό, συχνά αναφέρεται στις υποσχέσεις της διαθή-
κης που έγιναν στο παρελθόν με τους πατριάρχες. 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για το πώς λειτουργούν οι υπο-
σχέσεις της διαθήκης; (Έξ. 2/β’ 24, Έξ. 6/ς’ 8, Λευιτ. 26/κς’ 42) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Η έξοδος από την Αίγυπτο, αυτό το μεγάλο σύμβολο της Θεϊκής 
σωτηρίας, ήταν βασισμένο στη διαθήκη που είχε κάνει ο Κύριος με 
τους πατέρες τους. Πριν ακόμη γεννηθούν οι δικαιούχοι της διαθή-
κης, οι υποσχέσεις είχαν ετοιμαστεί για χάρη. Έτσι, αν και χωρίς να 
το αξίζουν, έλαβαν από τον Θεό την υπόσχεση για απελευθέρωση, 
μέσα από θαύματα και γεγονότα που συναντάμε στο βιβλίο της 
Εξόδου.  
Βέβαια, τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ. Από την Αίγυπτο πήγαν 
στο Σινά, όπου η διαθήκη τους με τον Θεό καθιερώθηκε και επίση-
μα (δείτε Έξ. 20/κ’). Το κέντρο της διαθήκης ήταν το ευαγγέλιο και 
ο νόμος, οι Δέκα Εντολές, στις οποίες καλούνταν να υπακούσουν 
εκδηλώνοντας τη σωτηριακή σχέση τους με τον Κύριο, ο Όποίος 
τους είχε ήδη λυτρώσει. Κατά συνέπεια, βλέπουμε στο Δευτερονό-
μιο να καλούνται επανειλημμένα να υπακούσουν σε αυτόν τον νό-
μο ως μέρος της διαθήκης, η οποία επικυρώθηκε στο Σινά. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιος ο ρόλος του νόμου του Θεού στη ζωή μας, σε εμάς 
που σωθήκαμε διά μέσου της χάρης, και γιατί είναι τόσο σημαντι-
κός αυτός ο νόμος στην εμπειρία μας με τον Θεό; 
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Τρίτη 12 Οκτωβρίου 
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Μέσω της έννοιας της διαθήκης (berit), από την οποία περιγράφε-
ται η σχέση του Θεού με τον λαό Του, βρέθηκε ότι σε όλη την Αγία 
Γραφή, αυτή η λέξη εμφανίζεται τόσο συχνά στο Δευτερονόμιο που 
το βιβλίο αυτό ονομάστηκε «Το Βιβλίο της Διαθήκης.» 
Διαβάστε Δευτ. 5/ε’ 1-21. Τι συμβαίνει εδώ το οποίο μας βοηθάει 
να δούμε πόσο βασική είναι η έννοια της διαθήκης; 
…………………………………………………………………………….. 
Λίγο μετά την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, ο 
Θεός σύναψε μαζί τους διαθήκη, στο Σινά, όταν θα έμπαιναν στη 
Γη της Επαγγελίας. Έπειτα από σαράντα χρόνια περιπλάνησης, 
όταν και πάλι θα εισέρχονταν στη Γη της Επαγγελίας, το οποίο ή-
ταν ένα κεντρικό σημείο της υπόσχεσης (δείτε Γεν. 12/ιβ’ 7, Εξ. 
12/ιβ’ 25), ο Κύριος, διαμέσου του Μωυσή, τους δίνει και πάλι τις 
Δέκα Εντολές, ως απτή υπενθύμιση του πόσο σημαντικό ήταν γι’ 
αυτούς να ανανεώσουν τις υποχρεώσεις τους στη διαθήκη.  
Ναι, ο Κύριος θα εκπλήρωνε τις υποσχέσεις Του στη διαθήκη μαζί 
τους. Εκείνοι όμως έπρεπε να κρατήσουν τη διαθήκη μέχρι τέλους 
«Και σας φανέρωσε τη διαθήκη του, που σας πρόσταξε να εκτελεί-
τε, τις δέκα εντολές· και τις έγραψε επάνω σε δύο πέτρινες πλά-
κες.» (Δευτ. 4/δ’ 13). Όπως στο Σινά, έτσι και στη γη του Μωάβ, ο 
Θεός ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Λίγο πριν μπουν στην υποσχόμενη 
γη μέσω των  υποσχέσεων που είχε δώσει στους πατέρες τους 
πριν από αιώνες, προηγείται η «αιώνια διαθήκη», η οποία προϋ-
πήρχε της δημιουργίας του κόσμου. 
«Πριν ακόμα τεθούν τα θεμέλια της γης, Πατέρας και Υιός είχαν 
συμβληθεί σε μια συμφωνία να απολυτρώσουν τον άνθρωπο σε 
περίπτωση που αυτός θα υπέκυπτε στον Σατανά. Είχαν αρμονικά 
συνάψει αμοιβαία συνθήκη ότι ο Χριστός θα γίνονταν ο εγγυητής 
της ανθρώπινης φυλής.» Ε. Χουάιτ. Ζ.Χ. σελ. 803 

Διαβάστε Δευτερονόμιο 5/ε’ 3. Πώς καταλαβαίνουμε τα λόγια αυτού 
του εδαφίου; 
…………………………………………………………………………….. 
Τι ήταν αυτό που τους έλεγε ο Μωυσής; Ο Μωυσής ήθελε να δώ-
σει έμφαση στο γεγονός ότι οι πατέρες τους είχαν πια πεθάνει, και 
οι υπέροχες υποσχέσεις της διαθήκης που είχαν δοθεί σ’ εκείνους, 
τώρα δίνονταν σε αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο ο Μωυσής τους 
έλεγε ότι δεν έπρεπε να αποτύχουν όπως η προηγούμενη γενιά. Οι 
υποσχέσεις (και οι υποχρεώσεις) ήταν τώρα δικές τους. 
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Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 
 

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ 
Μας είναι δύσκολο να  κατανοήσουμε  πώς ήταν ο αρχαίος κό-
σμος, τον καιρό  που ο λαός Ισραήλ περιπλανιόταν στην έρημο. 
Εφόσον ολόκληρες αυτοκρατορίες  έρχονταν και παρέρχονταν, 
αφήνοντας πίσω τους μόνο συντρίμμια, τότε τι ευκαιρίες έχουμε να 
αντλήσουμε πληροφορίες για τα μικρά ειδωλολατρικά έθνη που 
ζούσαν γύρω από το Ισραήλ; Δεν γνωρίζουμε πολλά, γνωρίζουμε 
όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι βυθίστηκαν στον παγανισμό, στην πο-
λυθεΐα, και σε πολλές εντελώς ταπεινωτικές πρακτικές, οι οποίες 
περιλάμβαναν και θυσίες νηπίων. Σκεφτείτε πόσο ταπεινωτική και 
σατανική μπορεί να είναι μια θρησκεία ή ένας πολιτισμός που θυ-
σιάζει τα ίδια τους τα παιδιά, και όλα αυτά στο όνομα κάποιου θε-
ού!  Χωρίς αμφιβολία,  καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του αρ-
χαίου Ισραήλ, ο Κύριος είχε προειδοποιήσει τον λαό Του για  τις 
κακές πρακτικές  των γύρω εθνών «Όταν μπεις μέσα στη γη, που ο 
Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα 
με τα βδελύγματα εκείνων των εθνών.» (Δευτ. 18/ιη’ 9)  
Κι αυτό επειδή ο Θεός κάλεσε αυτό το έθνος για έναν ειδικό σκοπό. 
Έχοντας εισέλθει στη διαθήκη μαζί Του, ήταν μια μαρτυρία για τον 
Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη – τον Έναν και Μονα-
δικό Θεό. 
Πώς συνοψίζεται στο Δευτ. 26/κς’ 16-19 η σχέση διαθήκης μεταξύ 
του Θεού και του Ισραήλ σε αυτά τα εδάφια; Πώς θα έπρεπε να 
εκδηλώνεται η πιστότητά τους στη διαθήκη μέσα από τον χαρα-
κτήρα τους; Ποια μαθήματα μπορούμε να πάρουμε εμείς σήμερα; 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι ο Μωυσής ξεκινάει αυτά τα 
τέσσερα εδάφια με τη λέξη σήμερα, εννοώντας ότι αυτή τη στιγμή, 
ο Κύριος σας προστάζει να κάνετε αυτά που σας λέει (δείτε εδ. 17). 
Τους πρόσταζε συνεχώς να Τον υπακούσουν. Και ακόμη τους λέει 
ότι χρειάζεται να δεσμευτούν, ακόμη και τώρα, να είναι πιστοί, άγιοι 
και ο εκλεκτός λαός, ο οποίος είναι και ο βασικός λόγος της ύπαρ-
ξής τους ως ο λαός της διαθήκης. Ήταν το μόνο έθνος το οποίο 
γνώριζε τον αληθινό Θεό και όλη την αλήθεια γι’ Αυτόν, καθώς και 
τον τρόπο που ήθελε να ζουν οι άνθρωποι. Με άλλα λόγια, δεν 
είχαν μόνο την «παρούσα αλήθεια», αλλά έπρεπε να είναι και εν-
σωματωμένοι με αυτήν, μέχρις ότου επιστρέψει ο Χριστός, που 
είναι ο Ίδιος «η Αλήθεια» (Ιωάν. 14/ιδ’ 6). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η έννοια της δέσμευση στον Θεό και στις απαιτήσεις 
της διαθήκης Του, «σήμερα», έχει σημασία ακόμη και για εμάς, 
σήμερα; 



27 

 

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 
Το Βιβλικό Πανεπιστήμιο από καιρού έχει αναγνωρίσει, τις ομοιό-
τητες μεταξύ της διαθήκης του Ισραήλ με τον Θεό και τις διαθήκες 
που έχουν γίνει μεταξύ άλλων βασιλείων. Αυτός ο παραλληλισμός 
δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει. Ο Κύριος απλώς, εργαζόταν με 
τον λαό Του σε τέτοιο περιβάλλον που να μπορούν να κατανοούν. 
Την ίδια στιγμή, η ιδέα της διαθήκης, μια νομικής συμφωνίας μετα-
ξύ δύο πλευρών, με κανόνες και όρους, μπορεί να φαίνεται κάτι 
πολύ ψυχρό και τυπικό. Αν και αυτό το στοιχείο πρέπει να υπάρχει 
(ο Θεός είναι ο Νομοθέτης), το εύρος του δεν είναι αρκετό για να 
συμπεριλάβει το βάθος και το πλάτος του είδους της σχέσης που ο 
Κύριος θέλει να έχει με τον λαό Του. Γι’ αυτό, χρησιμοποιούνται κι 
άλλες απεικονίσεις στο Δευτερονόμιο για να αποδώσουν το ίδιο 
νόημα, όπως τη διαθήκη μεταξύ Θεού και Ισραήλ, αλλά και να δο-
θούν επιπρόσθετες διαστάσεις. 
Ποια απεικόνιση χρησιμοποιείται στα παρακάτω εδάφια και πώς 
αποκαλύπτεται η σχέση που θέλει ο Θεός να έχει με τα παιδιά Του; 
Δευτ. 4/δ’ 20,  8/η’ 5,  14/ιδ’ 1,  32/λβ’ 6, 9, 18-20. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει η έννοια της οικογένειας, η οποία 
ιδανικά, θα πρέπει να αποτελεί τα πιο ισχυρά και γεμάτα αγάπη 
δεσμά. Ο Θεός πάντα ήθελε αυτού του είδους τη σχέση με τον λαό 
Του. Ακόμα κι όταν, τη στιγμή της σταύρωσης, Τον απέρριψαν, ο 
Ιησούς είπε στη Μαρία: «Πηγαίνετε, να αναγγείλετε προς τους α-
δελφούς μου, για να πάνε στη Γαλιλαία· και εκεί θα με δουν.» (Ματ-
θ. 28/κη’ 10). Καθώς ο Αναστημένος Ιησούς αποκάλεσε τους μα-
θητές «αδελφούς μου», ένα παράδειγμα αγάπης και χάρης έρεε 
από αγάπη για εκείνους που σίγουρα δεν το άξιζαν. Αυτή ουσια-
στικά είναι ανέκαθεν η σχέση μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων: 
αγάπη και χάρη δοσμένη σε ανάξιους. 
ΣΚΕΨΗ: Τι είδους σχέση έχετε με τον Θεό; Πώς μπορείτε να την 
εμβαθύνετε και να μάθετε να Τον αγαπάτε, ενώ ταυτόχρονα κατα-
νοείτε την υποχρέωση που έχετε ως προς τη διαθήκη, να υπακού-
τε στον νόμο Του; Γιατί αυτές οι δύο έννοιες δεν είναι αντιφατικές, 
αλλά συμπληρωματικές; 
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Παρασκευή 15 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου:18:48’   
 
Περαιτέρω μελέτη:  «Το πνεύμα της δουλείας γεννήθηκε επειδή 
επιδιώκουμε να ζήσουμε σύμφωνα με την νομικίστικη θρησκεία, 
προσπαθώντας να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις του νόμου, βα-
σισμένοι στις δικές μας δυνάμεις. Υπάρχει ελπίδα για μας μόνο εάν 
έλθουμε κάτω από την Αβραμιαία διαθήκη, η οποία είναι η διαθήκη 
της χάρης, μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Το ευαγγέλιο που 
κηρύχθηκε στον Αβραάμ, μέσω του οποίου εκείνος είχε ελπίδα, 
είναι το ίδιο ευαγγέλιο που κηρύσσεται σε εμάς σήμερα, μέσα από 
το οποίο μπορούμε κι εμείς να ελπίζουμε. Ο Αβραάμ έστρεψε το 
βλέμμα του στον Χριστό, που είναι ο Δημιουργός και Τελειωτής της 
πίστης μας.» Έ. Χουάιτ, Comments, The SDA Bible Commentary, τόμος 6, 

σελ. 1077.  
«Πριν ακόμη τεθούν τα θεμέλια της γης, Πατέρας και Υιός είχαν 
συμβληθεί σε μια συμφωνία να απολυτρώσουν τον άνθρωπο σε 
περίπτωση που αυτός θα υπέκυπτε στον Σατανά. Είχαν αρμονικά 
συνάψει αμοιβαία συνθήκη ότι ο Χριστός θα γινόταν ο εγγυητής της 
ανθρώπινης φυλής. Ο Χριστός εκπλήρωσε αυτή την υπόσχεση. 
Όταν πάνω στο σταυρό έκραξε, “Τετέλεσθαι,” απευθύνθηκε στον 
Πατέρα. Η σύμβαση είχε εκπληρωθεί πληρέστερα. Και τώρα δη-
λώνει: Πάτερ τετέλεσθαι. Έκανα το θέλημά Σου, Θεέ μου. Ολοκλή-
ρωσα το απολυτρωτικό έργο. Αν η θυσία μου εκπληρεί τους όρους 
της δικαιοσύνης Σου, «Eκείνους τους οποίους μου έδωσες, θέλω, 
όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου·» (Ιωάν. 19/ιθ’ 30, 17/ιζ’ 
24). Έ. Χουάιτ, Ζ.Χ σελ. 803 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ας εστιάσουμε στην ιδέα ότι πριν μπουν τα θεμέλια του κόσμου, 
ο Πατέρας και ο Υιός ήταν ενωμένοι στη διαθήκη για να μας σώ-
σουν, σε περίπτωση που η ανθρωπότητα έπεφτε στην αμαρτία. 
Γιατί αυτό είναι τόσο ενθαρρυντικό για μας; Τι διδασκόμαστε για το 
πόσο πολύ ο Θεός μας θέλει σωσμένους στη βασιλεία Του; 
2. Ως Χριστιανική Εκκλησιά των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέ-
ρας, πώς πρέπει να φέρουμε εις πέρας το έργο που έπρεπε να 
εκπληρώσει το αρχαίο Ισραήλ εκείνον τον καιρό; Με ποιον τρόπο 
μπορούμε να αποφύγουμε τα δικά τους λάθη; 
3.   Γιατί το ευαγγέλιο και οι υποσχέσεις που εμπεριέχονται σε αυτό 
είναι το κεντρικό νόημα όλης της Καινής Διαθήκης; Ποιες περικο-
πές στην Καινή Διαθήκη δείχνουν ότι η υπακοή στον νόμο δεν κα-
ταργήθηκε, κάτι που συνήθως διδάσκεται από άλλα χριστιανικά 
δόγματα; Γιατί πιστεύετε ότι πολλοί Χριστιανοί λένε ότι το ευαγγέλιο 
ακυρώνει την ανάγκη της τήρησης των Δέκα Εντολών; 
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16 Οκτωβρίου – 22 Οκτωβρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

4. ΘΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΟΥ 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με 
όλη την καρδιά σου, και με ολόκληρη την ψυχή σου, και με ολό-
κληρη τη δύναμή σου.» Δευτ. 6/ς’ 5 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ .6/ς’ 4,5 
Δευτ. 10/ι’ 12,  Εφεσ. 2/β’ 1-10,  Αποκ. 14/ιδ’ 6, 7,  Δευτ. 4/δ’37,  
Δευτ. 11/ια’ 1,  Μαρκ. 12/ιβ’ 28-30.  
 
Στην Ιουδαϊκή θρησκεία, μία από τις σημαντικότερες προσευχές 
είναι εμπνευσμένη από το έκτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου.  Είναι 
γνωστή ως “the Shema”, βασισμένη στην πρώτη λέξη της προσευ-
χής, από τη ρίζα της λέξης “shama” που σημαίνει «να ακούς» ή 
«να υπακούς» - ένας όρος που εμφανίζεται επανειλημμένα, όχι 
μόνο στο Δευτερονόμιο, αλλά και σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. 
Ο πρώτος στίχος από το Shema διαβάζεται κάπως έτσι: “Shema 
Yisrael Adonai Elohenu Adonai echad” και σημαίνει “Άκου Ισραήλ· 
ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος.” (Δευτ. 6/ς’ 4). Πολλές φο-
ρές, όταν οι Εβραίοι λένε αυτή την προσευχή, καλύπτουν τα μάτια 
τους, με την έννοια να μην επιτρέψουν τίποτα να τους αποσπάσει 
την προσοχή από τον Θεό. Αυτός ο πρώτος στίχος από το Shema, 
θεωρείται μια επιβεβαίωση της μονοθεϊστικής φύσης του Αδονάι 
Ελωχείμ, «ο Κύριος ο Θεός μας» και της πίστης του Ισραήλ σε Αυ-
τόν τον Έναν και μοναδικό Θεό, και σε κανέναν άλλον θεό. Στην 
πραγματικότητα, θα μπορούσε επίσης, να διαβαστεί, “ο Κύριος 
είναι ο Θεός μας”. 
Αυτός ο πρώτος στίχος είναι ένα μέρος από τα λόγια που είπε ο 
Μωυσής στους υιούς του Ισραήλ, λίγο πριν μπουν στη Γη της Ε-
παγγελίας. Αυτό που ακολουθεί είναι μια δυνατή έκφραση της αλή-
θειας που παραμένει τόσο σημαντική σήμερα, όσο και τότε. 
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Κυριακή 17 Οκτωβρίου 
 

ΘΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

Αφότου ο Μωυσής αφηγήθηκε στους γιούς του λαού Ισραήλ την 
ιστορία τους, τους έδωσε οδηγίες για το τι έπρεπε να κάνουν ώστε 
να κληρονομήσουν τη γη και να ευημερήσουν επάνω σε αυτήν. 
Πράγματι, το βασικό μέρος του Δευτερονομίου ήταν ότι: ο Κύριος 
λέει στον λαό Του τι έπρεπε να κάνουν για να κρατήσουν ως τέ-
λους τη διαθήκη, που με έλεος έκανε μαζί τους για να εκπληρώσει 
τις υποσχέσεις που είχε δώσει στους πατέρες τους (Δευτ. 6/ς’ 1,2).  
Το Δευτ. 6/ς’ ξεκινάει έτσι: «Και αυτές είναι οι εντολές, τα διατάγμα-
τα, και οι κρίσεις, όσες πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας, να σας δι-
δάξω, για να τις κάνετε, στη γη στην οποία μπαίνετε για να την κλη-
ρονομήσετε· για να φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό σου, ώστε να τηρείς 
όλα τα διατάγματά του, και τις εντολές του, που εγώ σε προστάζω, 
εσύ και ο γιος σου, και ο γιος του γιου σου, όλες τις ημέρες της ζωή 
σου· και για να μακροημερεύσεις.» 
Διαβάστε Δευτ. 6/ς’ 4, 5. Ποια εντολή δίνει ο Κύριος ο Θεός στους 
γιούς του Ισραήλ, στο εδάφιο 5; Τι σημαίνει αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Και θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά 
σου…» Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι, στο κέντρο του νόμου, 
στο κέντρο όλων των προειδοποιήσεων, των κανόνων και των δια-
ταγμάτων, οι άνθρωποι καλούνταν να Τον αγαπήσουν, και μάλιστα 
«Με ολόκληρη την καρδιά σου, και με ολόκληρη την ψυχή σου, και 
με ολόκληρη τη δύναμή σου», κάτι το οποίο φανερώνει την απόλυ-
τη φύση αυτή της αγάπης. 
Το να αγαπάμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή 
μας και με όλη την δύναμή μας, σημαίνει ότι η αγάπη μας γι’ αυτόν 
πρέπει να είναι η τελειότερη αγάπη πέρα από οτιδήποτε ή οποιον-
δήποτε άλλον, επειδή ο Κύριος είναι το θεμέλιο και η βάση ολό-
κληρου του είναι μας και της ύπαρξής μας. Η αγάπη μας για Αυτόν 
πρέπει να βάλει σωστή ιεραρχία, την αγάπη που νιώθουμε για οτι-
δήποτε άλλο.  
Στα εβραϊκά, η λέξη «σου» στη φράση «Θεό σου», «καρδιά σου», 
«διάνοιά σου», είναι στον ενικό. Ο Θεός μιλούσε στον λαό Του ως 
ένα σύνολο, αλλά αυτό το σύνολο είναι τόσο δυνατό όσο και το 
κάθε μέλος ξεχωριστά. Ο Κύριος θέλει τον καθένα μας, αν και εί-
μαστε μέλη ενός μεγαλύτερου σώματος, να είμαστε πιστοί σε Αυ-
τόν, ο καθένας μας προσωπικά, και το θεμέλιο αυτής της πίστης 
πρέπει να είναι η αγάπη μας για Αυτόν, γι’ αυτό που είναι και για 
ό,τι έκανε για μας. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά 
και την ψυχή και τη διάνοια; 
 
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 

ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ 
Ο Μωυσής είπε στους γιους του Ισραήλ να αγαπούν τον Θεό με 
όλο τους το είναι. Αυτή ήταν μια εντολή. Παρόλα αυτά, μερικά εδά-
φια πιο πριν, ο Μωυσής τους έδωσε μια άλλη εντολή: «Για να   
φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό σου» (Δευτ. 6/ς’ 2). 
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 12. Τι μας λέει αυτό το εδάφιο για την αγάπη 
και τον φόβο, και πώς το αντιλαμβανόμαστε; 
…………………………………………………………………………….. 
Το ένα εδάφιο λέει να φοβούνται τον Θεό και το άλλο ή να Τον  
αγαπούν. Σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται ο φόβος και η αγάπη σε 
Αυτόν, ταυτόχρονα. Με την κοινή αντίληψη της έννοιας «φόβος», 
ίσως ο όρος μοιάζει αντιφατικός, αλλά δεν είναι. Αντιθέτως, ο    
φόβος Θεού – με την έννοια του δέους και του σεβασμού στο Πρό-
σωπό Του, στην εξουσία Του, στη δύναμη, στην κρίση και στη δι-
καιοσύνη Του, σε αντίθεση με τη δική μας αμαρτωλότητα, την αδυ-
ναμία μας, και την απόλυτη εξάρτησή μας σε Αυτόν – θα έπρεπε 
να είναι μια φυσική αντίδραση. Είμαστε έκπτωτα όντα, που παρα-
βιάσαμε τον νόμο του Θεού και που, δίχως τη χάρη Του, θα αξί-
ζουμε καταδίκη και αιώνιο θάνατο.  
Διαβάστε Εφεσ. 2/β’ 1-10. Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθούν να 
κατανοήσουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να φοβόμαστε και να 
αγαπάμε τον Θεό την ίδια στιγμή; 
…………………………………………………………………………….. 
Παρά το γεγονός ότι είμαστε «υιοί οργής» (και αυτός είναι ο λόγος 
που θα έπρεπε να Τον φοβόμαστε), ο Χριστός πέθανε για μας, και 
έτσι αποκτήσαμε νέα ζωή σε Αυτόν, η οποία περιλαμβάνει απε-
λευθέρωση από την αμαρτία και την καταδίκη του παρελθόντος 
(που είναι και ο λόγος για να Τον αγαπάμε).  
Και όπως αυτή είναι μια αλήθεια για μας σήμερα, η ίδια ακριβώς 
αρχή βρίσκει εφαρμογή στον αρχαίο Ισραήλ: ήταν δούλοι στην Αί-
γυπτο, καταδικασμένοι σε δουλεία και εκμετάλλευση, και μόνο η 
αγάπη και το έλεος του Θεού γι’ αυτούς, τους οδήγησε στη σωτη-
ρία «Και να θυμάσαι, ότι ήσουν δούλος στη γη της Αιγύπτου και ο 
Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί.» (Δευτ. 5/ε’15). Χωρίς αμ-
φιβολία, λοιπόν, αγαπούσαν και φοβόντουσαν τον Θεό, ταυτόχρο-
να.  Και αν εκείνοι το εφάρμοζαν αυτό, πόσο μάλλον εμείς, που 
έχουμε την μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός πέθανε στον σταυρό για 
μας!  
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 6, 7. Πώς μπορούμε να καταλά-
βουμε ότι η εντολή «Φοβηθείτε τον Θεό» θα πρέπει να είναι η 
πρώτη εντολή του τελευταίου μηνύματος του Κυρίου μας στον κό-
σμο; Καθώς γνωρίζουμε τα επερχόμενα δεινά, γιατί αυτή η εντολή 
είναι τόσο σημαντική; 
 
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 
 

ΑΥΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΕ 
Ακόμα και ανάμεσα στους κανόνες και τα διατάγματα του Δευτερο-
νομίου, και όλες τις νουθεσίες που προειδοποιούν τον Ιουδαϊκό 
λαό ότι πρέπει να υπακούνε “τα διατάγματά Του, τις κρίσεις Του και 
τους νόμους Του”, εκείνοι έπρεπε πρωτίστως να αγαπούν τον Θεό 
με όλη τους την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια. Και ασφαλώς, 
είχαν καλούς λόγους! 
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την αγάπη του Θεού 
προς τον λαό Του; Δευτ. 4/δ’ 37, 7/ζ’ 7, 8, 13, 10/ι’ 15, 23/κγ’ 5, 
33/λγ’ 3. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σε όλο το Δευτερονόμιο, ο Μωυσής μιλούσε στον λαό για την αγά-
πη του Θεού προς τους πατέρες τους και προς αυτούς. Αλλά πέρα 
από τα λόγια, ο Κύριος αποκάλυψε αυτή την αγάπη μέσα από τις 
πράξεις Του. Και παρά τις αδυναμίες, τις αποτυχίες και τις αμαρτίες 
τους, η αγάπη του Θεού παρέμενε στέρεα – μια αγάπη που εκφρα-
ζόταν έντονα μέσα από την σχέση Του μαζί τους. 
«Εμείς Τον αγαπάμε, επειδή Αυτός πρώτος μας αγάπησε» (Α’ Ιω-
άν. 4/δ’ 19). Πώς αυτό το εδάφιο μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί 
πρέπει να αγαπάμε τον Θεό; 
…………………………………………………………………………….. 
Η αγάπη του Θεού για εμάς, προηγείται της ύπαρξής μας, δεδομέ-
νου  ότι το σχέδιο της σωτηρίας είχε τεθεί σε εφαρμογή «πριν από 
τη δημιουργία του κόσμου» (Εφεσ. 1/α’ 4). «Το σχέδιο για τη σω-
τηρία μας δεν ήταν μία μεταγενέστερη σκέψη, ένα σχέδιο που α-
ποφασίσθηκε μετά την πτώση του Αδάμ. Ήταν μία αποκάλυψη του 
μυστηρίου “του σεσιωπημένου από χρόνων αιωνίων.” (Ρωμ.16/ις’ 
25). Ήταν η αποκάλυψη των αρχών οι οποίες ανέκαθεν απετέλε-
σαν τα θεμέλια του θρόνου του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 4. 
Πόσο τυχεροί είμαστε που ο Θεός είναι, πράγματι, ένας Θεός αγά-
πης, μιας τόσο σπουδαίας αγάπης που έφτασε για μας στο σταυ-
ρό, μια αγάπη γεμάτη αυτοθυσία, στην οποία “ταπείνωσε τον εαυτό 
του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυ-
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ρού.” (Φιλ. 2/β’ 8). Έτσι, σήμερα εμείς έχουμε μια αποκάλυψη της 
αγάπης του Θεού για μας που ο λαός Ισραήλ, πιθανόν, να μην 
μπορούσε να φανταστεί. 
ΣΚΕΨΗ: Τι θα συνέβαινε αν ο Θεός, αντί για αγάπη, ήταν μίσος ή 
αδιάφορος; Τι είδους κόσμος θα ήταν αυτός; Γιατί η αποκάλυψη 
της αγάπης του Θεού είναι κάτι που πρέπει να μας γεμίζει χαρά; 
 

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 

 

ΕΑΝ ΜΕ ΑΓΑΠΑΤΕ, 
ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ 

Το Ισραήλ – το έθνος ως σύνολο – κλήθηκε να αγαπήσει τον Θεό. 
Όμως αυτό ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει μόνο από τον καθένα 
ξεχωριστά. Κάθε Ισραηλίτης, ως άτομο με ελεύθερη βούληση, είχε 
την επιλογή να αγαπήσει τον Θεό – κάτι το οποίο θα εκφραζόταν 
μέσα από την υπακοή. 
Τι κοινό έχουν τα επόμενα εδάφια; Ποιο είναι το κοινό τους θέμα; 
Δευτ. 5/ε’ 10……………………………………………………………… 
Δευτ. 7/ζ’ 9……………………………………………………………….. 
Δευτ. 10/ι’ 12……………………………………………………………... 
Δευτ. 11/ια’ 1……………………………………………………………... 
Δευτ. 19/ιθ’ 9……………………………………………………………... 
Πόσο ποιο ξεκάθαρος θα μπορούσε να είναι ο Λόγος του Θεού; 
Όπως ο Θεός δεν λέει απλώς ότι μας αγαπάει, αλλά αποκάλυψε 
την αγάπη Του μέσα από όλα όσα έκανε και ακόμα κάνει για μας, 
έτσι και τα παιδιά Του, οφείλουν να δείξουν την αγάπη τους σε Αυ-
τόν μέσα από τις πράξεις τους. Και στα παραπάνω εδάφια βλέ-
πουμε ότι η αγάπη προς τον Θεό είναι αδιαίρετα συνδεδεμένη με 
την υπακοή μας σ’ Αυτόν.  
Γι’ αυτό όταν ο Ιωάννης λέει, «Επειδή, αυτή είναι η αγάπη του Θε-
ού, στο να τηρούμε τις εντολές Του·» (Α’ Ιωάν. 5/ε’ 3), «Εάν Με 
αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου.» (Ιωάν. 14/ιδ’ 15), όταν ο Ιησούς 
λέει αυτά τα εδάφια εκφράζει με απλά λόγια αυτήν τη βασική διδα-
σκαλία. Η αγάπη για τον Θεό πρέπει να εκφράζεται με υπακοή σε 
Αυτόν, δηλαδή με υπακοή στον νόμο Του, υπακοή στις Δέκα Εντο-
λές, εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η τέταρτη εντολή, το 
Σάββατο. Η τήρηση της τέταρτης εντολής δεν είναι περισσότερο 
νομικισμός από την τήρηση των υπολοίπων εννιά. Αν και η υπα-
κοή σε οποιαδήποτε εντολή μπορεί να θεωρηθεί νομικισμός, αυτό 
το είδος της υπακοής δεν γίνεται παρά μόνο από πραγματική αγά-
πη γι’ Αυτόν. Όταν Τον αγαπάμε αληθινά, ιδιαίτερα για όλα όσα 
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έκανε για μας μέσω του Ιησού Χριστού, θέλουμε να Τον υπακούμε, 
επειδή αυτό μας ζητάει να κάνουμε.  
Όταν ο Μωυσής επαναλάμβανε συνεχώς στον λαό Ισραήλ να α-
γαπούν και να υπακούνε τον Θεό, τους το είπε αφότου τους είχε 
βγάλει από την Αίγυπτο. Γι’ αυτό η αγάπη και η υπακοή τους ήταν 
η ανταπόκριση στο απολυτρωτικό έργο του Θεού γι’ αυτούς. Είχαν 
εξαγοραστεί από τον Κύριο και τώρα θα ανταποκρίνονταν δείχνο-
ντας πιστή υπακοή στις εντολές Του. Υπάρχει διαφορά με μας σή-
μερα; 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η εμπειρία σας καθώς επιζητείτε να υπακούτε 
τον Θεό; Ποια είναι τα κίνητρά σας; Γιατί η υπακοή θα πρέπει να 
γίνεται μόνο από αγάπη; Αντιθέτως, ποιον ρόλο παίζει ο φόβος, με 
την Βιβλική έννοια του φόβου;  
 
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 
 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΛΗ 
Παρόλο που αρκετοί χριστιανοί, για διάφορους λόγους, τείνουν να 
διαχωρίζουν την Παλαιά από την Καινή Διαθήκη, αυτό δεν μπορεί 
να συμβεί, εκτός αν απομονώσουμε την Καινή Διαθήκη από το α-
ληθινό μήνυμα που περιέχει. Η Καινή Διαθήκη, μέσα από την απο-
κάλυψη του Ιησού και τις θεολογικές επεξηγήσεις γύρω από τη ζωή 
Του, τον θάνατο, την ανάστασή Του και το Αρχιερατικό Του έργο, 
παραπέμπει στην εκπλήρωση πολλών τύπων και προφητειών της 
Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη διαμορφώνει το υπόβαθρο, 
το περιεχόμενο και τη βάση για την Καινή. Και οι δύο Διαθήκες α-
ποκαλύπτουν την καλοσύνη και την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο 
λόγος που η Καινή Διαθήκη, συμπεριλαμβανομένου και του Ιησού, 
αναφέρεται επανειλημμένως στην Παλαιά. 
Διαβάστε Μαρκ. 12/ιβ’ 28-30. Ποια ήταν η ερώτηση σχετικά με την 
«πρώτη από όλες τις εντολές»; Τι απαντάει ο Ιησούς και από πού 
αντλεί την απάντησή Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι ενδιαφέρον ότι ένας γραμματέας, κάποιος που αφιέρωσε τη 
ζωή του στη σπουδή του νόμου και στην εφαρμογή του, έκανε αυ-
τή την ερώτηση. Παρόλο που έπρεπε να υπακούνε σε πολλούς 
νόμους (αργότερα οι Εβραϊκή παράδοση έλεγε ότι υπήρχαν 613 
νόμοι), όλοι καταλήγουν στη ίδια ερώτηση. Και τι κάνει ο Ιησούς; 
Πηγαίνει κατευθείαν στο έκτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου και λέει: 
«Άκου Ισραήλ· ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος.» (Δευτ. 
6/ς’4) κι έπειτα αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο μιλώντας για την 
αγάπη που πρέπει να νιώθουν γι’ Αυτόν, με όλη τους την καρδιά, 
με όλη τους την ψυχή και με όλη τους τη δύναμη. Επιβεβαιώνει 
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πως ο Κύριος είναι και Θεός τους, ο μόνος Θεός τους, και βασι-
σμένοι σε αυτή την μεγάλη αλήθεια, καλούνται να Τον αγαπούν 
υπέρτατα. 
Πώς θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη «παρούσα αλήθεια» 
από αυτή την εντολή; Στις έσχατες ημέρες, όπου τα τελευταία γε-
γονότα εξελίσσονται και όλοι καλούνται να διαλέξουν μία από τις 
δύο πλευρές με ένα συνταρακτικό τρόπο, οι εντολές του Θεού θα 
κατέχουν έναν  πολύ σημαντικό ρόλο (Αποκ. 14/ιδ’ 12). Τελικά, η 
πλευρά που θα διαλέξουμε, ακόμα και μπροστά στην πρόκληση 
των διωγμών, θα βασίζεται στο αν αγαπάμε πραγματικά τον Θεό ή 
όχι. Αυτό είναι θέμα απόφασης. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον 
Κύριο με όλη μας την καρδιά και την ψυχή και τη διάνοια, μόνο  
όταν Τον γνωρίσουμε και βιώσουμε την αγαθοσύνη Του, την αγά-
πη και την χάρη Του. Και αν χρειαστεί, αξίζει να πεθάνουμε γι’ αυ-
τό.  
ΣΚΕΨΗ: Αν κάποιος σας ρωτούσε: «Πώς οι άνθρωποι μπορούν 
να αγαπήσουν έναν Θεό που δεν έχουν δει ποτέ προσωπικά», τι 
θα απαντούσατε;  
 
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου             Δύση ηλίου:18:38’  
 

Περαιτέρω μελέτη: «Ο σταυρός του Χριστού θα αποτελεί το αιώ-
νιο θέμα της σπουδής και το άσμα των λυτρωμένων. Βλέποντας 
τον Χριστό δοξασμένο, θα θωρούν τον Χριστό σταυρωμένο. Ποτέ 
δεν πρόκειται να λησμονηθεί το γεγονός ότι Εκείνος του Οποίου η 
δύναμη δημιούργησε και βαστάζει τους αναρίθμητους κόσμους στο 
αχανές διάστημα, ο Αγαπητός Υιός του Θεού, η Μεγαλειότητα του 
Ουρανού. Αυτός τον οποίο τα χερουβείμ και τα ένδοξα σεραφείμ 
αρέσκονται να λατρεύουν, υπέστη την ταπείνωση για να εξυψώσει 
τον πεσμένο στην αμαρτία άνθρωπο. Ποτέ δεν πρόκειται να λη-
σμονηθεί ότι Εκείνος σήκωσε το βάρος της ενοχής και της αισχύ-
νης της αμαρτίας· ότι γεύτηκε την οδυνηρή πείρα της αποστροφής 
του προσώπου του Πατέρα, μέχρι που η καρδιά Του σπάραξε από 
τον πόνο για τη χαμένη ανθρωπότητα και η ζωή Του καταθρυμμα-
τίστηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η σκέψη ότι Αυτός ο Δη-
μιουργός του σύμπαντος, Αυτός ο απόλυτος Ρυθμιστής κάθε πε-
πρωμένου, καταδέχθηκε να αφήσει κατά μέρος τη δόξα Του και να 
ταπεινωθεί από αγάπη για τον άνθρωπο, θα προκαλεί τον αιώνιο 
θαυμασμό και τη λατρεία του σύμπαντος. Κάθε φορά που τα έθνη 
των λυτρωμένων θα ατενίζουν στο Σωτήρα τους και θα θεωρούν τη 
δόξα του Πατέρα να αντανακλά στη μορφή Του, κάθε φορά που θα 
αντικρύζουν το θρόνο Του στερεωμένο στους αιώνες των αιώνων, 
ξέροντας ότι η βασιλεία Του δεν έχει τέλος, θα ξεσπούν στον εκ-
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στατικό αυτόν ύμνο: “Άξιον, άξιον, άξιον, είναι το Αρνίον το εσφαγ-
μένον το οποίον εξηγόρασεν ημάς εις τον Θεόν με το πολύτιμον 
Αυτού αίμα.» Ε. Χουάιτ, Μ.Δ. σελ. 731, 732. 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Διαβάστε την παραπάνω δήλωση της Ε. Χουάιτ. Τι είναι αυτό 
που, κατά τα λεγόμενά της, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλά-
βουμε γιατί η αγάπη μας για τον Θεό πρέπει να είναι η μεγαλύτερη 
αγάπη της ζωής μας; Τι σημαίνει ότι ο Θεός, «δημιούργησε και βα-
στάζει τους αναρίθμητους κόσμους στο αχανές διάστημα», ήταν 
Εκείνος που σταυρώθηκε για μας στον σταυρό; 
2.  Παραμείνετε στην έννοια της αγάπης και του φόβου του Θεού, 
ταυτόχρονα. Γιατί πρέπει να βιώνουμε και τα δύο; 
3. Το να αγαπάμε τον Θεό όταν όλα πάνε καλά στη ζωή μας, είναι 
κάτι εύκολο. Τι γίνεται όμως όταν έρχονται τρικυμίες; Γιατί είναι πιο 
σημαντικό, σε τέτοιες στιγμές να αγαπάμε τον Θεό, παρά όταν όλα 
κυλούν ομαλά; 
4. Διαβάστε ξανά την τελευταία ερώτηση της Πέμπτης. Με πόσους 
διαφορετικούς τρόπους θα μπορούσατε να εξηγήσετε σε κάποιον 
που δεν είναι πιστός τι σημαίνει να αγαπάμε τον Θεό; Πώς μπο-
ρούν οι άνθρωποι να αγαπούν κάποιον που δεν τον έχουν δει; Για-
τί το ότι δεν Τον έχουμε δει ποτέ, δεν έχει καμία σημασία; 
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23 Οκτωβρίου – 29 Οκτωβρίου                     Σάββατο απόγευμα 

 
5. Ο ΞΕΝΟΣ Ο ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΣΟΥ 

 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Να αγαπάτε, λοιπόν, τον ξένο· επειδή, και 
εσείς σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου.» Δευτ. 10/ι’ 19 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μάρκ.12/ιβ’     
29-31,  Δευτ. 10/ι’ 1-19,  Ψαλμ. 146/ρμς’ 5-10,  Ματθ. 7/ζ’12,  Δευτ. 
27/κζ’ 19,  Ιακ. 1/α’ 27 - 2/β’ 11.  
 
Όπως διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ένας γραμμα-
τέας ρώτησε τον Ιησού «Ποια εντολή είναι η πρώτη απ’ όλες;» 
(Μαρκ. 12/ιβ’ 28), Εκείνος του απάντησε, διαβεβαιώνοντάς τον για 
την μοναδικότητα του Θεού, λέγοντας: «“Και θα αγαπάς τον Κύριο 
τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και 
με όλη τη διάνοιά σου, και με όλη τη δύναμή σου”, αυτή είναι η 
πρώτη εντολή.» (Μαρκ. 12/ιβ’ 30).  
Παρόλα αυτά, ο Ιησούς συνέχισε, μιλώντας για τη δεύτερη εντολή, 
αν και ο γραμματέας δεν Τον είχε ρωτήσει. Επειδή ο Ιησούς γνώρι-
ζε πόσο σημαντικό ήταν, του είπε: «Και δεύτερη όμοια με αυτή εί-
ναι: “Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου”. Άλλη εντολή 
μεγαλύτερη απ’ αυτές δεν υπάρχει» (Μάρκ. 12/ιβ’ 31). 
Ο Ιησούς συνέδεσε την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τον 
συνάνθρωπο σε μία εντολή, ως την μεγαλύτερη απ’ όλες.  
Και πάλι ο Ιησούς δεν παρουσίαζε κάτι καινούριο, κάτι που οι Ιου-
δαίοι δεν είχαν ξανακούσει. Αντιθέτως, η κλήση να Τον αγαπούν 
υπέρτατα – η έννοια να αγαπάς τον πλησίον ως έκφραση της αγά-
πης μας για τον Θεό, προέρχεται από το βιβλίο του Δευτερονόμιο. 
 



38 

 

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 
 

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ 
Το 10ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, το οποίο είναι η συνέχεια του 
9ου κεφαλαίου, είναι η επιβεβαίωση της διαθήκης που είχε κάνει ο 
Θεός με το Ισραήλ. Μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι ένα είδος ανα-
νέωσης αυτής της διαθήκης. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και μετά την 
τρομερή αμαρτία τους στο όρος Χωρήβ, όπου μόλις ο Μωυσής 
τους άφησε για λίγο έπεσαν στην ειδωλολατρία, ο Κύριος ακόμη 
τους περίμενε.  
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 1-11. Ποιο γεγονός σε αυτά τα εδάφια μας 
βοηθάει να καταλάβουμε ότι ο Θεός συγχώρησε την αμαρτία του 
λαού Του, και ανανέωσε την υπόσχεση της διαθήκης που έκανε 
μαζί τους και με τους πατέρες τους; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Μωυσής έσπασε τις πλάκες με τις Δέκα Εντολές (Δευτ.9/θ’17), 
ένα σημείο της διαλυμένης διαθήκης (Δευτ.32/λβ’ 19). «Για να δεί-
ξει την απέχθειά του στην εγκληματική πράξη τους, πέταξε χάμω 
τις πέτρινες πλάκες που έσπασαν μπροστά στα μάτια όλου του 
λαού, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι είχαν ακυρώσει τη διαθήκη 
τους με το Θεό. Επομένως, ο Θεός ακύρωνε την διαθήκη Του με 
αυτούς.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 298, 299.  
Το γεγονός ότι ο Θεός είπε στον Μωυσή να λαξεύσει καινούριες 
πλάκες «όπως τις πρώτες» (Δευτ. 10/ι’ 3), για να γράψει επάνω σε 
αυτές τα λόγια που είχε γράψει στις προηγούμενες, δείχνει ότι τους 
είχε συγχωρέσει και δεν τους είχε εγκαταλείψει. 
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 14-16. Τι τους λέει ο Κύριος; Ποιο είναι το νό-
ημα των εικόνων που χρησιμοποιεί εδώ ο Θεός; 
…………………………………………………………………………….. 
Υπάρχουν διάφορες εικόνες εδώ: η ακροβυστία, η καρδιά, ο λαι-
μός. Παρόλα αυτά, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Η περιτομή ήταν το 
σημάδι της διαθήκης, αλλά ήταν μόνο ένα εξωτερικό σημάδι. Ο 
Θεός ήθελε την καρδιά τους, δηλαδή, τη σκέψη τους, τα συναισθή-
ματά τους, την αγάπη τους. Η εικόνα του σκληρού τράχηλου, μας 
δείχνει πόσο ανυποχώρητοι και απρόθυμοι ήταν να υπακούσουν 
στον Θεό. Σ’ αυτό το σημείο, ο Κύριος τούς λέει να αφήσουν τη 
διχασμένη πίστη τους και να Τον υπηρετήσουν με όλη τους την 
καρδιά και την ψυχή. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε όλες τις φορές που ο Κύριος συγχώρησε τις 
αμαρτίες σας. Τι μας λέει αυτό για τη χάρη Του;  
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Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 
 

ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟ 
Μέσα σε όλες αυτές τις νουθεσίες, ο Μωυσής δηλώνει: “Ο ουρα-
νός, και ο ουρανός των ουρανών είναι του Κυρίου του Θεού σου· η 
γη, και όλα όσα είναι σε αυτή.” (Δευτ. 10/ι’14). Τι υπέροχη έκφραση 
της παντοδυναμίας του Κυρίου, κάτι το οποίο βλέπουμε και σε άλ-
λα μέρη της Αγίας Γραφής: «Του Κυρίου είναι η γη, και το πλήρωμά 
της· η οικουμένη και όσοι κατοικούν μέσα σ’ αυτή» (Ψαλμ. 24/κδ’ 
1).  
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 17-19. Ποιες άλλες δηλώσεις κάνει ο Μωυσής 
σε αυτό το σημείο; Τι προστάζει ο Θεός ως αποτέλεσμα αυτής της 
δήλωσης; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιεωβά δεν είναι μόνο ο Κυρίαρχος του ουρανού και της γης, είναι 
επίσης, «Ο Θεός των θεών, και ο Κύριος των κυρίων» (Δευτ.10/ι’ 
17). Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν άλλοι θεοί κατώτεροι, όπως οι 
υποτιθέμενοι θεοί που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες. Είναι μάλλον 
ένας τρόπος διακήρυξης της μοναδικότητάς Του. «Επειδή, η μερί-
δα του Κυρίου είναι ο λαός Του, ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρο-
νομίας Του» (Δευτ. 32/λβ’ 9), βεβαιώνοντας την πλήρη υπεροχή 
Του πάνω από κάθε δύναμη, πραγματική ή φανταστική, επίγεια ή 
επουράνια. Επίσης, αυτό το εδάφιο λέει ότι Αυτός είναι, «Θεός με-
γάλος, ισχυρός και φοβερός, που δεν αποβλέπει σε πρόσωπο ούτε 
παίρνει δώρο» (Δευτ. 10/ι’ 17). Αυτή η δήλωση είναι μέρος ενός 
μεγάλου μηνύματος: Ο Ιεωβά είναι ο Θεός σας, και εσείς που είστε 
ο λαός Του, πρέπει να Τον υπακούσετε.  
Τι υπέροχη αντίθεση παρουσιάζεται εδώ! Ναι, ο Ιεχωβά είναι ο Θε-
ός των θεών και ο Κύριος των κυρίων, ο Κυρίαρχος Νομοθέτης και 
Συντηρητής όλης της πλάσης (Κολ. 1/α’ 16,17), αλλά φροντίζει  
επίσης,  το ορφανό, τη χήρα και τον ξένο, και δείχνει το ενδιαφέρον 
Του υπηρετώντας τις άμεσες φυσικές τους ανάγκες. Ο Θεός που 
νοιάζεται ακόμη και για το σπουργίτι που πέφτει στη γη (Ματθ. 10/ι’ 
29), γνωρίζει για την κατάσταση που βιώνουν όσοι ζουν στο περι-
θώριο της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, ο Κύριος λέει στους ανθρώ-
πους, «Εντάξει, μπορεί να είσαι εκλεκτός, να είσαι ξεχωριστός για 
Μένα και να σε αγαπάω, αλλά έχω κι άλλους που αγαπώ, που είναι 
άποροι και αβοήθητοι μεταξύ σας. Και όπως τους αγαπώ Εγώ, 
πρέπει να τους αγαπάτε κι εσείς. Αυτή είναι μια από τις υποχρεώ-
σεις της διαθήκης που έκανες μαζί Μου, και είναι εξίσου σημαντι-
κή.»  
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ψαλμ. 146/ρμς’ 5-10. Ποιο είναι το μήνυμα που 
αντικατοπτρίζει αυτό που λέει ο Θεός εδώ, και ποια η σημασία του 
για εμάς τους Χριστιανούς, σήμερα; 
 
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 

ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΗΚΑΤΕ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 19. Ποιο είναι το μήνυμα για το αρχαίο Ισραήλ, 
σε αυτό το εδάφιο; Ποιο πρέπει να είναι το μήνυμα για εμάς σήμε-
ρα; 
…………………………………………………………………………….. 
Αιώνες νωρίτερα, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: “Να ξέρεις με σιγου-
ριά ότι το σπέρμα σου θα παροικήσει σε γη όχι δική τους, και θα 
τους υποδουλώσουν, και θα τους καταθλίψουν, 400 χρόνια·” (Γεν. 
15/ιε’ 13, δείτε επίσης Γεν. 17/ιζ’ 8, Πράξ. 13/ιγ’ 17). Από τα πρώτα 
κιόλας κεφάλαια της Εξόδου, η συνταρακτική ιστορία της απολύ-
τρωσης (΄Εξ. 15/ιε’ 13) και της σωτηρίας τους (Εξ. 14/ιδ’ 13) από 
την Αίγυπτο, καταγράφηκε για τις επόμενες γενιές ως ένα σύμβο-
λο, ένας τύπος της απολύτρωσης και της σωτηρίας που έχει δοθεί 
και σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Σε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος 
θέλει να θυμούνται την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν – ήταν 
ξένοι σε μια ξένη χώρα.  
Με άλλα λόγια, θυμηθείτε όταν ήσασταν στο περιθώριο της κοινω-
νίας, εξαθλιωμένοι, ή ακόμη και σκλάβοι, στο έλεος εκείνων που 
ήταν πιο δυνατοί από εσάς, και σας κακομεταχειρίστηκαν. Αν και 
το Ισραήλ ήταν το εκλεκτό έθνος και ο Θεός το αποκαλούσε “Βασί-
λειο ιεράτευμα” (Έξ. 19/ιθ’ 6),  και παρόλο που υπήρχαν αρκετές 
διαφορές με τους ξένους που βρίσκονταν ανάμεσά τους – ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα θρησκευτικά πιστεύω – όταν επρόκειτο για ανθρώ-
πινα δικαιώματα, ο ξένος, η χήρα και το ορφανό, έπρεπε να έχουν 
την ίδια δίκαιη αντιμετώπιση όπως ήθελαν και οι ίδιοι οι Ισραηλίτες 
να έχουν.  
Διαβάστε Ματθ. 7/ζ’ 12. Πώς εμπεριέχεται σε αυτό το εδάφιο η ε-
ντολή που έδωσε ο Κύριος στον λαό Ισραήλ, όσον αφορά τη συ-
μπεριφορά προς τους αδύναμους μεταξύ τους ανθρώπους; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτή η νουθεσία προς το Ισραήλ, για το πώς πρέπει να φέρονται 
στους περιθωριοποιημένους, δεν ήταν ο κανόνας για τον τότε κό-
σμο, όπου οι απόκληροι πολλές φορές αντιμετωπίζονταν  σαν τα 
ζώα. Αντιθέτως, το Ισραήλ έπρεπε να διαφέρει, να είναι φως για τα 
έθνη. Αυτή η διαφορά θα υπήρχε στον Θεό που λάτρευαν, στον 
τρόπο με τον οποίο Τον λάτρευαν, και σε όλο το θρησκευτικό σύ-
στημα της αλήθειας που Εκείνος τους είχε δώσει. Ωστόσο, η καλο-
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σύνη τους προς τους περιθωριοποιημένους, θα μπορούσε να είναι 
μια δυνατή μαρτυρία της υπεροχής του Θεού και της πίστης τους, 
που ήταν ο βασικότερος λόγος της ύπαρξής τους, ώστε να είναι 
μάρτυρες για τον Θεό τους σε όλον τον κόσμο. 
 
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 
 

ΚΡΙΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΑ 
Ως πιστοί, κληθήκαμε να αντανακλούμε τον χαρακτήρα του Θεού. 
Ο Παύλος έγραψε: «Παιδάκια μου, για τους οποίους είμαι ξανά σε 
δίνες, μέχρις μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός» (Γαλ. 4/δ’ 19). Εξάλ-
λου, αρχικά πλαστήκαμε “σύμφωνα με την εικόνα του Θεού” (Γέν. 
1/α’ 27), μια εικόνα που αργότερα αλλοιώθηκε από την αμαρτία. 
Και καθώς είδαμε, όταν ο Μωυσής μίλησε για τη δύναμη και τη με-
γαλοπρέπεια του Θεού, είπε επίσης ότι ο Θεός δεν δωροδοκείται 
και ότι φροντίζει τους αδύναμους και τους περιθωριοποιημένους. 
Και εφόσον το κάνει ο Θεός, πρέπει κι εμείς να κάνουμε το ίδιο.  
Διαβάστε τα επόμενα εδάφια. Ποιο είναι το κοινό τους σημείο; 
Δευτ. 1/α’16………………………………………………………………. 
Δευτ. 16/ις’19…………………………………………………………….. 
Δευτ. 24/κδ’17……………………………………………………………. 
Δευτ. 27/κζ’19……………………………………………………………. 
Είναι πραγματικά παροιμιώδες το γεγονός ότι οι περιθωριοποιημέ-
νοι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται με τη ίδια «δικαιοσύνη» στα 
περισσότερα δικαστήρια, όπως εκείνοι που έχουν χρήματα, δύνα-
μη και διασυνδέσεις. Δεν έχει σημασία η χώρα, η εποχή, ο πολιτι-
σμός ή ο τρόπος με τον οποίο το σύνταγμα και οι νόμοι προάγουν 
ευλαβικά τις υψηλές αρχές της δικαιοσύνης· η πραγματικότητα πα-
ραμένει η ίδια: ο φτωχός, ο αδύναμος και περιθωριοποιημένος, 
σχεδόν ποτέ, δεν λαμβάνουν την ίδια δικαιοσύνη σε σχέση με άλ-
λους. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο στα λόγια που λέει ο Ίδιος ο Κύ-
ριος εδώ. Αυτή η αδικία, η οποία υπάρχει παντού, δεν θα έπρεπε 
να υπάρχει στο Ισραήλ, τον λαό του Θεού, σε εκείνους που Τον 
εκπροσωπούν στον κόσμο. Κατά μία έννοια, ο Κύριος ήθελε «δί-
καιη κρίση υπό του νόμου» στο Ισραήλ.  
Αλλά αυτό έχει τις ρίζες του ακόμη πιο βαθιά, περισσότερο και από 
τις νομολογία «Αγιοι θα είστε· επειδή Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο 
Θεός σας» (Λευιτ. 19/ιθ’ 2). Ναι, γνώριζαν ποιος είναι ο αληθινός 
Θεός, εφάρμοζαν τους σωστούς τύπους λατρείας και έφερναν το 
σωστό είδος προσφορών. Όλα αυτά ήταν καλά. Αλλά τελικά, τι 
καλό θα υπήρχε αν κακομεταχειρίζονταν τους αδύναμους και τους 
φτωχούς μεταξύ τους; Επανειλημμένως, μέσω των προφητών, ο 
Κύριος τάσσεται εναντίων όσων καταδυναστεύουν τους ενδεείς του 
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Ισραήλ. Πώς μπορούσαν να θεωρούνται «άγιοι» ενώ την ίδια στιγ-
μή φέρονταν άσχημα στους ανθρώπους; Ασχέτως με το πόσο αυ-
στηρά τηρούσαν τις λατρευτικές τελετουργίες, μπορούσαν να λέγο-
νται άγιοι; 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αμώς 2/β’ 6, Αμώς 5/ε’ 11, Ησ. 3/γ’ 14, 15,   Ησ. 
10/ι’ 1, 2 και Ιερ. 2/β’ 34. Τι λένε οι προφήτες σε αυτά τα εδάφια, 
που αντικατοπτρίζει τις προειδοποιήσεις του Κυρίου προς το Ισρα-
ήλ; Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια για μας σήμερα; 
 
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 
 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ 
Διαβάστε Δευτ. 24/κδ’ 10-15. Ποιες σπουδαίες αρχές βρίσκουμε 
εδώ όσον αφορά στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε εκεί-
νους που είναι υπό την εποπτεία μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Για ακόμη μία φορά, βλέπουμε τον Κύριο να ενδιαφέρεται για την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ναι, κάποιος μας οφείλει κάτι και ήρθε η 
ώρα να το πάρουμε – αλλά ας του δείξουμε σεβασμό και αξιοπρέ-
πεια. Δεν πρέπει να πάμε στο σπίτι του φωνάζοντας και να το α-
παιτήσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να περιμένουμε έξω μέχρι να μας 
το φέρει. Στο Δευτ. 24/κδ’ 12,13 λέει ότι αν ένας φτωχός σου δώσει 
το ιμάτιό του ως «ενέχυρο», να τον αφήσεις να κοιμηθεί με αυτό τη 
νύχτα. Τα υπόλοιπα εδάφια αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο 
φέρεται κάποιος στον φτωχό που εργάζεται γι’ αυτόν, και που 
μπορεί πολύ εύκολα να δεχθεί καταπίεση. Δεν πρέπει να τους κα-
ταπιέζουμε, γιατί στα μάτια του Θεού είναι αμαρτία, και σίγουρα 
κάτι τέτοιο είναι λυπηρό. Αν το Ισραήλ επρόκειτο να είναι ένας μάρ-
τυρας, ένα έθνος άγιο που βαδίζει στην αλήθεια, ανάμεσα σε έναν 
κόσμο που βυθίζεται στα λάθη, στην ειδωλολατρία, στο κακό και 
στην αμαρτία, σίγουρα έπρεπε να φέρονται με καλοσύνη στους πιο 
αδύναμους και τους περιθωριοποιημένους. Διαφορετικά, η μαρτυ-
ρία τους θα ήταν άσκοπη.  
Διαβάστε Ιακ. 1/α’ 27-2/β’ 11. Πώς αυτό που λέει εδώ ο Ιάκωβος  
αντικατοπτρίζει τα λόγια του Κυρίου στον λαό Του, στο Δευτερονό-
μιο; Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι σε αυτά τα εδάφια ο Ιάκωβος 
συνδέει την κακομεταχείριση του φτωχού με τις Δέκα Εντολές; 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και δεν υπάρχει τίποτα στις Δέκα Εντολές που να σχετίζεται 
άμεσα με το να μην δείχνεις εύνοια στους πλούσιους έναντι των 
φτωχών, η αυστηρή εμμονή στο γράμμα του νόμου, ενώ οι φτωχοί 
και οι ενδεείς κακομεταχειρίζονται, είναι ψευδής ομολογία πίστης 
και αξίωσης ότι οι εντολές τηρούνται. Το να αγαπάς τον πλησίον 
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σου σαν τον εαυτό σου είναι η υπέρτατη έκφραση του νόμου του 
Θεού – και αυτή είναι η παρούσα αλήθεια, τόσο σήμερα όσο και 
στην εποχή του Ιακώβου καθώς και όταν ο Μωυσής μίλησε στο 
λαό στα σύνορα της Γης της Επαγγελίας. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, 
που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την τήρηση του νόμου, πρέ-
πει να λαμβάνουμε εξίσου σοβαρά τα λόγια του Ιακώβου και του 
Δευτερονομίου; Μετά από όσα διαβάσαμε στην επιστολή του Ια-
κώβου, γιατί η στάση μας ως προς την τήρηση του νόμου, πρέπει 
να δυναμώσει την απόφασή μας για βοήθεια στους φτωχούς και ή 
ενδεείς; 
 
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου             Δύση ηλίου:18:30’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς ακόμα και 
στις καλύτερες εποχές, όπως του Δαβίδ και του Σολομώντα, το 
Ισραήλ θα μπορούσε να είναι τόσο ευλογημένο από τον Θεό, και 
όμως καταπίεζαν τους φτωχούς, τους αδύναμους και τους περιθω-
ριοποιημένους μεταξύ τους.  
«Γι’ αυτό, επειδή καταθλίβετε τον φτωχό, και παίρνετε απ’ αυτόν 
φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, όμως δεν θα 
κατοικήσετε σ’ αυτά· αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, ό-
μως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Επειδή, γνωρίζω τις πολλές σας 
ασέβειες και τις ισχυρές σας αμαρτίες· εσείς που καταθλίβετε τον 
δίκαιο, δέχεστε δωροδοκίες, και καταδυναστεύετε τους φτωχούς 
στην πύλη.» (Αμώς 5/ε’ 11, 12)  
«Ο Κύριος θα μπει σε κρίση με τους πρεσβυτέρους του λαού Του 
και με τους άρχοντές Του· επειδή, εσείς έχετε καταφάει τον αμπε-
λώνα· οι άρπαγες από τον φτωχό είναι μέσα στα σπίτια σας.» (Ησ. 
3/γ’14).  
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Οι Ισραηλίτες έπρεπε να θυμούνται ότι ήταν «ξένοι» στην Αίγυ-
πτο, και να φέρονται στους ξένους και στους περιθωριοποιημένους 
όπως θα ήθελαν και εκείνοι να τους είχαν φερθεί. Πώς αυτή η αλή-
θεια σχετίζεται με το ευαγγέλιο, ότι μέσω του αίματος του Ιησού 
ελευθερωθήκαμε από τη σκλαβιά της αμαρτίας; Πώς τα όσα έκανε 
ο Ιησούς για εμάς πρέπει να επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας 
προς τους άλλους, ιδιαίτερα τους ανήμπορούς; 
2.  Μπορεί να λατρεύουμε τον Θεό τη σωστή μέρα, να κατανοούμε 
τις αλήθειες γύρω από τον θάνατο, την κόλαση, το χάραγμα του 
θηρίου, κ.ο.κ. Αλλά τι συμβαίνει όταν φερόμαστε στους άλλους ά-
σχημα ή καταπιέζουμε τους αδύναμους ή δεν φερόμαστε δίκαια; 
Γιατί, λόγω της αλήθειας που έχουμε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
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προσεκτικοί να μην πέσουμε στην παγίδα να θεωρήσουμε πως για 
τον Θεό επαρκεί το ότι γνωρίζουμε την αλήθεια; 
3.  Ποιος είναι ο ρόλος της πίστης στο να καταλάβουμε τον όρο 
«ανθρώπινα δικαιώματα»; 
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30 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

6. ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ; 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ποιο έθνος είναι τόσο μεγάλο, που να 
έχει διατάγματα και κρίσεις τόσο δίκαιες, όπως ολόκληρος αυτός ο 
νόμος, που σήμερα βάζω μπροστά σας;»  Δευτ. 4/δ’ 8 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 4/δ’ 1-9, 
Ματθ. 15/ιε’ 1-9, Αριθ. 25/κε’ 1-15, Α’ Κορ. 10/ι’ 13, Δευτ. 4/δ’ 32-
35, Ματθ. 5/ε’ 13-16. 
 
Τα  πρώτα τρία κεφάλαια του Δευτερονομίου ήταν, βασικά, ένα 
ιστορικό μάθημα, που υπενθύμιζε στους ανθρώπους όλα όσα εί-
χαν περάσει ως εκείνη τη στιγμή. Μέχρι το 4ο κεφάλαιο, το μάθημα 
ιστορίας είναι περισσότερο ένα κήρυγμα. Η αφήγηση των γεγονό-
των αποσκοπεί στο να τους δείξει τη δύναμη και τη χάρη του Θεού 
που εργαζόταν με το λαό, και παρόλο που απέτυχαν, ο Κύριος 
επρόκειτο και πάλι να τιμήσει την διαθήκη που είχε κάνει μαζί τους. 
Το κεφάλαιο 4/δ’ ξεκινάει με την εβραϊκή λέξη “we ’attah” (μια σύ-
ζευξη και ένα επίρρημα), το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί 
ως «Τώρα, λοιπόν». Μόλις είχαν κάνει μια ανασκόπηση της πρό-
σφατης ιστορίας τους, μια υπενθύμιση του τι είχε κάνει ο Θεός για 
να τους φέρει σε αυτό το σημείο – «Και τώρα» θα ανταποκριθούν 
κάνοντας αυτό που τους λέει ο Θεός (δείτε επίσης Δευτ. 10/ι’12).   
Γι’ αυτό το πρώτο ρήμα που εμφανίζεται μετά το “Τώρα, λοιπόν” 
είναι το “shema”, δηλαδή το ίδιο ρήμα (και στον ίδιο τύπο) που 
χρησιμοποιήθηκε και στην αρχή της προσευχής Shema, και σημαί-
νει «άκου» ή «υπάκουσε» - ένα ρήμα που επαναλαμβάνεται σε όλο 
το Δευτερονόμιο.  
Έτσι, το κεφάλαιο ξεκινάει: «Τώρα, λοιπόν, Ισραήλ, άκου τα δια-
τάγματα και τις κρίσεις, που εγώ σας διδάσκω να κάνετε…» 
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Κυριακή 31 Οκτωβρίου 
 

«ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ» 
Διαβάστε Δευτερονόμιο 4/δ’ 1, 2. Ποια ήταν η συγκεκριμένη προει-
δοποίηση που τους έδωσε ο Θεός όσον αφορά “τα διατάγματα και 
τις κρίσεις”, και γιατί αυτό ήταν κάτι για το οποίο είχαν προειδοποι-
ηθεί εξ αρχής; (δείτε και Δευτ. 12/ιβ’ 32). 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Κύριος τους λέει να υπακούσουν στα διατάγματα και στις κρίσεις, 
χωρίς να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι από αυτά. Γιατί το λέει 
αυτό; Εξάλλου, γιατί να ήθελε κάποιος να αλλάξει τον νόμο του Θε-
ού; Ασφαλώς, γνωρίζουμε την απάντηση. 
«Ο Διάβολος συνέχιζε να διεξάγει ακούραστα το έργο που ξεκίνησε 
στον Ουρανό, για να αλλάξει τον νόμο του Θεού. Είχε πετύχει να 
κάνει τον κόσμο να πιστέψει την θεωρία που παρουσίαζε στον Ου-
ρανό πριν την πτώση του, ότι ο νόμος του Θεού ήταν ελλιπής και 
χρειαζόταν αναθεώρηση. Ένα μεγάλο μέρος της ομολογουμένης 
Χριστιανικής Εκκλησίας, με την στάση τους, αν όχι με τα έργα τους, 
δείχνουν ότι έχουν αποδεχθεί το ίδιο λάθος,» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, 

τόμος 2, σελ. 107. 

Στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ, βλέπουμε ότι αντιμετώπιζαν 
προβλήματα, όχι μόνο επειδή αγνοούσαν ορισμένες αρχές του νό-
μου, που για πρακτικούς σκοπούς αφαίρεσαν, αλλά πρόσθεσαν σ’ 
αυτόν, εφαρμόζοντας πρακτικές που δεν είχαν καθοριστεί, και έτσι 
οδηγούνταν τελικά στην παράβασή του. 
Διαβάστε Ματθ. 15/ιε’ 1-9. Πώς βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα της 
αρχής για την οποία, αν και σε άλλο πλαίσιο, ο Μωυσής προειδο-
ποίησε τον λαό Ισραήλ; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν τελικά οι Εβραίοι εισήλθαν στην γη της υπόσχεσης, συχνά 
αγνοούσαν αυστηρές προειδοποιήσεις, όπως για παράδειγμα,  την 
ειδωλολατρία. Ως αποτέλεσμα, ακολούθησαν πολλές παγανιστικές 
πρακτικές, μερικές φορές ακόμη και ως μέρος της λατρείας τους 
προς τον Ιεωβά. Ωστόσο, μέχρι την εποχή του Χριστού, είχαν 
προσθέσει όλα τα είδη των ανθρώπινων παραδόσεων καθώς ο 
Ιησούς ο Ίδιος είχε πει, “ακυρώνοντας τον λόγο του Θεού εξαιτίας 
της παράδοσής σας” (Μαρκ. 7/ζ’ 13). Όπως και να έχει, προσθέτο-
ντας ή αφαιρώντας, ο νόμος άλλαξε και το έθνος υπέφερε τις επι-
πτώσεις. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να προσέχουμε ώστε στο να μην προ-
σθέτουμε ή να μην αφαιρούμε τίποτα σε όσα μας λέει ο Θεός; 
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Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 
 

ΒΕΕΛ – ΦΕΓΩΡ  
Στο Δευτερονόμιο 4/δ’ 3, 4, οι υιοί Ισραήλ παίρνουν ένα ιστορικό 
μάθημα, το οποίο λειτουργεί ως υπενθύμιση του παρελθόντος και 
άλλων πνευματικών και πρακτικών αληθειών που ιδανικά θα μά-
θαιναν από αυτές.  
Διαβάστε Αριθ. 25/κε’ 1-15. Τι συνέβη, και ποιες πνευματικές και 
πρακτικές αλήθειες έπρεπε οι άνθρωποι να μάθουν από αυτήν την 
παταγώδη αποτυχία; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Όσο άβολα και αν νιώθουμε με τις ιστορίες πάταξης του Ισραήλ 
από κάποια ειδωλολατρικά έθνη που βρίσκονταν γύρω του, αυτή η 
αναφορά σίγουρα μας βοηθάει να εξηγήσουμε τη λογική πίσω από 
την εντολή. Ο Ισραήλ έπρεπε να είναι μάρτυρας του Μοναδικού και 
Αληθινού Θεού, στους γειτονικούς ειδωλολατρικούς λαούς. Έπρε-
πε να είναι ένα παράδειγμα, δείχνοντας τον τρόπο λατρείας του 
Αληθινού Θεού. Αντί γι’ αυτό, καθώς προσκολλήθηκαν στους ψεύ-
τικους θεούς, συχνά έπεφταν σε πλήρη αποστασία κατά του Αλη-
θινού Θεού του οποίου έπρεπε να είναι αντιπρόσωποι στον κόσμο. 
Αν και η φράση “ο λαός άρχισε να πορνεύει” συχνά έχει πνευματι-
κό νόημα, δεδομένου ότι ο λαός Ισραήλ ακολούθησε τους ψεύτι-
κους θεούς και πρακτικές (Ωσηέ 4/δ’ 12-14), σε αυτήν την περί-
πτωση η γλώσσα (και η υπόλοιπη ιστορία) υποδηλώνει ότι υπήρχε 
και σεξουαλική αμαρτία, τουλάχιστον στην αρχή. Και πάλι, ο Σατα-
νάς εκμεταλλεύεται την πτώση της ανθρώπινης φύσης, χρησιμο-
ποιώντας ειδωλολάτρισσες για να αποπλανήσουν τους άνδρες, οι 
οποίοι προφανώς επέτρεψαν να αποπλανηθούν.  
Χωρίς αμφιβολία, η πράξη της φυσικής πορνείας εκφυλίστηκε σε 
πνευματική πορνεία. Οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν, τελικά παγι-
δεύτηκαν στην λατρεία των ειδώλων, στην οποία ο Ισραήλ «προ-
σκολλήθηκε στον Βέελ – φεγώρ» κάνοντας θυσίες σε αυτόν τον 
ψεύτικο θεό. Παρά το όσα είχαν διδαχθεί, ήταν πρόθυμοι να τα 
ρίξουν όλα στην πυρά του πάθους και της λαγνείας.  
Πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο; Εύκολα. Καθώς η συνεί-
δησή τους σκλήραινε διαπράττοντας την πρώτη φυσική αμαρτία, 
ήταν έτοιμοι να πέσουν και στην τελευταία, την πνευματική αμαρτί-
α, που ήταν και ο τελικός στόχος του Σατανά. 
Είχαν ξεπέσει τόσο πολύ, σύμφωνα με την περικοπή, που κάποιος 
Ισραηλίτης έφερε μία Μαδιανίτισσα του στον καταυλισμό, μπροστά 
στον Μωυσή, και στους ανθρώπους που θρηνούσαν μπροστά 
στην Σκηνή του Μαρτυρίου. 



48 

 

ΣΚΕΨΗ: Το σώμα και η διάνοιά μας είναι στενά συνδεδεμένα. Ό,τι 

επηρεάζει το ένα, επηρεάζει και το άλλο. Τι μπορούμε να μάθουμε 

από αυτήν την ιστορία για το πόσο επικίνδυνη πνευματικά μπορεί 

να γίνει μια απόλαυση; 

 

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 
 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΑΣ 
Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν αμαρτάνοντας με τον Βέελ – φεγώρ. 
“Όλους τους ανθρώπους, που ακολούθησαν τον Βέελ – φεγώρ” 
(Δευτ. 4/δ’ 3), ο Κύριος τους εξολόθρευσε. Παρόλα αυτά, αρκετοί 
ήταν αυτοί που δεν ακολούθησαν στην αποστασία. Ποιοι ήταν; 
“Και εσείς, που είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, ζείτε 
σήμερα όλοι.” (Δευτ. 4/δ’ 4). Πώς αυτό το εδάφιο εξηγεί τη διαφορά 
ανάμεσα σε εκείνους που προχώρησαν στην αμαρτία και σε εκεί-
νους που δεν έπεσαν; Ποιο σημαντικό μήνυμα δίνεται σε εμάς σχε-
τικά με την αμαρτία, τον πειρασμό και τη δύναμη του Θεού στη ζωή 
μας; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Παρατηρείστε την αντίθεση στην λέξη “όλοι” του εδαφίου 4 και στην 
λέξη «όλους» στο εδάφιο 3. Εκείνοι που ακολουθήσαν τον Βέελ – 
φεγώρ εξολοθρεύθηκαν· αλλά «Εσείς που είστε προσκολλημένοι 
στον Κύριο τον Θεό σας, ζείτε σήμερα». Τόσο τότε όσο και τώρα, 
δεν υπάρχει μέση λύση. Ή είμαστε με τον Χριστό, ή εναντίον Του 
(Ματθ. 12/ιβ’ 30). 
Η εβραϊκή λέξη «dpq» για το “είστε προσκολλημένοι”, συχνά πα-
ραπέμπει σε μια δυνατή δέσμευση κάποιου που εμμένει σε κάτι 
πέρα από τον εαυτό του. Η ίδια εβραϊκή ρίζα της λέξης χρησιμο-
ποιείται στη Γεν. 2/β’ 24, όπου ένας άνδρας αφήνει την οικογένειά 
του και «προσκολλάται» στην γυναίκα του (δείτε Ρουθ 1/α’ 14). 
Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται τέσσερις φορές ακόμη στο 
Δευτερονόμιο (Δευτ. 10/ι’ 20, 11/ια’ 22, 13/ιγ’ 4, 30/λ’ 20), και σε 
κάθε περίπτωση το νόημα ήταν το ίδιο: οι άνθρωποι έπρεπε να 
προσκολληθούν (να είναι δεμένοι) στον Θεό τους. Αυτό σημαίνει 
ότι έπρεπε να παραχωρήσουν τον εαυτό τους στον Κύριο και να   
αντλήσουν δύναμη και ισχύ από Αυτόν.  
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι  άνθρωποι είναι που πρέπει 
να προσκολληθούν. Πρέπει να επιλέξουν να «κολλήσουν» στον 
Θεό, και έπειτα, μέσω της δύναμης και της ισχύς Του, να αποφύ-
γουν να πέσουν στην αμαρτία.  
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Διαβάστε Ιούδα 24/κδ’ και Α’ Κορ. 10/ι’ 13. Τι μας λέει εδώ η Καινή 
Διαθήκη το οποίο βλέπουμε επίσης, στο Δευτ. 13/ιγ’ 4; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός είναι πιστός· ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει από την πτώ-
ση στην αμαρτία. Αλλά πρέπει εμείς να επιλέξουμε συνειδητά, ό-
πως έκαναν και οι πιστοί του Βέελ – φεγώρ, να προσκολληθούμε 
στον Θεό. Τότε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι, όποιος κι αν εί-
ναι ο πειρασμός, μπορούμε να παραμείνουμε πιστοί.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς η προσευχή, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η λατρεία 
και η συντροφιά με αδελφούς, μας βοηθούν να προσκολληθούμε 
στον Κύριο; 
 

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 
 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ; 
Τα επόμενα εδάφια μετά το Δευτ. 4/δ’ 4, είναι μερικές από τις πιο 
υπέροχες και βαθυστόχαστες περικοπές σε όλη την Αγία Γραφή 
(στο εβραϊκό κείμενο είναι εξαιρετικά!). Θα μπορούσε κανείς να 
υποστηρίξει ότι στην ουσία το μήνυμα του Δευτερονομίου βρίσκεται 
ακριβώς εδώ, και οτιδήποτε άλλο είναι απλώς ερμηνευτικά σχόλια. 
Καθώς διαβάζουμε αυτές τις περικοπές, ας σκεφτούμε με πόσους 
διαφορετικούς τρόπους θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτές τις 
θεμελιώδεις αρχές, σήμερα.  
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 5-9. Γιατί ο Κύριος θα έλεγε μέσω του Μωυσή, 
τον τρόπο με τον οποίο είχε ενεργήσει στον λαό Ισραήλ; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Κύριος θέλει οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι καλούνται, 
έχουν επιλεγεί για έναν ειδικό σκοπό. Είναι ένα «έθνος μέγα», ό-
πως είχε πει ο Κύριος στον ΄Αβραμ όταν δέχθηκε την πρώτη κλήση 
του Θεού βγαίνοντας από την Ουρ των Χαλδαίων, λέγοντάς του, 
«Και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος» (Γεν. 12/ιβ’ 2, δείτε 
και Γεν. 18/ιη’ 18).  
Αυτό αποσκοπούσε στο να γίνουν «ευλογία» (Γεν. 12/ιβ’ 2) σε “ό-
λες τις φυλές της γης” (Γεν. 12/ιβ’ 3). Και ενώ η τελική ευλογία θα 
ήταν ότι ο Ιησούς, ο Μεσσίας θα ερχόταν μέσω της γενεαλογίας 
τους, μέχρι τότε έπρεπε να είναι το φως του κόσμου: «Επιπλέον, 
θα σε δώσω φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου μέχρις ε-
σχάτου της γης.” (Ησ. 49/μθ’ 6). Δεν βρέθηκε σωτηρία μέσα σε αυ-
τούς, αλλά μέσα από αυτούς θα αποκαλυπτόταν ο Αληθινός Θεός, 
ο Μόνος που σώζει.  
Το Ισραήλ λάτρευε και υπηρετούσε τον Θεό που δημιούργησε το 
σύμπαν, τον Κύριο του ουρανού και της γης· οι ειδωλολάτρες λά-
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τρευαν βράχους, πέτρες, ξύλα και δαιμόνια (Δευτ. 32/λβ’ 17,  
Ψαλμ. 106/ρς’ 37).  
Τι έντονη διαφορά! Σε αυτά τα εδάφια ο Μωυσής έδωσε έμφαση σε 
δύο λόγους που κάνουν τον λαό Ισραήλ ξεχωριστό. Πρώτον, ο Κύ-
ριος ήταν κοντά τους, όπως ήταν με έναν μοναδικό τρόπο μέσα 
από το αγιαστήριο, και δεύτερον, επειδή είχε “διατάγματα και κρί-
σεις τόσο δίκαιες, όπως ολόκληρος αυτός ο νόμος” (Δευτ. 4/δ’ 8).  
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 32-35. Τι άλλο τους λέει ο Θεός ώστε να  συ-
νειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη κλήση που τους δόθηκε; 
…………………………………………………………………………….. 
Αναμφίβολα, το Ισραήλ είχε λάβει πολλές ευλογίες. Πώς θα αντα-
ποκρινόταν τώρα; 
 
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 
 

Η ΣΟΦΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΣΗ ΣΑΣ 
Όπως είδαμε, το Δευτ. 4/δ’ 1-9 ήταν μία δυνατή έκφραση, όχι α-
πλώς για το ιδιαίτερο κύρος του έθνους, αλλά και για την ιεραπο-
στολική του κλήση. Όλα αυτά τα εδάφια είναι συνυφασμένα με την 
ιδέα ότι έπρεπε να Τον υπακούνε, να Τον ακολουθούν και να κά-
νουν αυτό που τους πρόσταζε ο Θεός.  
Διαβάστε ξανά Δευτ. 4/δ’ 6.  Τι ακριβώς λέει ο Θεός για τη “σοφία” 
και τη “σύνεσή” τους μπροστά στα έθνη; 
…………………………………………………………………………….. 
Με μια γρήγορη ματιά φαίνεται ότι τα ίδια τα διατάγματα και οι κρί-
σεις περιείχαν τη σοφία και τη σύνεση. Αλλά δεν λέει αυτό το εδά-
φιο. Ναι, ο Κύριος τους δίδαξε διατάγματα και κρίσεις· αλλά η σο-
φία και η σύνεσή τους ήταν λόγω της υπακοής τους σε αυτά. Η 
υπακοή τους – αυτή ήταν η σοφία και σύνεσή τους. 
Το Ισραήλ θα μπορούσε να έχει το πιο υπέροχο σύστημα νόμων, 
κανόνων και κανονισμών που είχε δει ποτέ ο κόσμος, αλλά πιο θα 
ήταν το όφελος αν ο λαός δεν τους εφάρμοζε; Αντιθέτως, η σοφία 
τους και η σύνεσή τους, προερχόταν από την πραγματική εφαρμο-
γή των νόμων του Θεού στη ζωή τους. Έπρεπε να ζουν σύμφωνα 
με τις αλήθειες που ο Κύριος τους είχε δώσει, και θα το επιτύγχα-
ναν μόνο υπακούοντας σε αυτές. Παρόλο που είχαν όλο το φως 
και την πλήρη αλήθεια, ούτε αυτοί ούτε οι γύρω ειδωλολατρικοί 
λαοί θα ωφελούνταν αν οι Ισραηλίτες δεν ζούσαν βιώνοντας αυτήν 
την αλήθεια. Έτσι, ο Θεός τους καλεί, επανειλημμένως, να υπα-
κούσουν, γιατί είχε σημασία η υπακοή τους στα διατάγματα και στις 
κρίσεις, ώστε να είναι μάρτυρες στον κόσμο. 
«Η υπακοή τους στο νόμο του Θεού θα τους έκανε θαύμα ευημερί-
ας μπροστά σ’ όλα τα έθνη του κόσμου. Εκείνος που μπορούσε να 
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τους δώσει σοφία και ικανότητα για κάθε επιδέξιο έργο, θα συνέχι-
ζε να είναι δάσκαλός τους. Θα τους εξευγένιζε και θα τους εξύψωνε 
μέσ’ από την υπακοή στους νόμους Του. Αν έδειχναν υπακοή, θα 
προστατεύονταν από τις ασθένειες που μάστιζαν τ’ άλλα έθνη, και 
η δύναμη του σώματος και πνεύματος θα ήταν η ανταμοιβή τους. Η 
δόξα του Θεού, η μεγαλειότητα του Θεού θα διαφαινόταν στην ευ-
δαιμονία τους. Θα έπρεπε να είναι βασίλειο ιερέων και αρχόντων. 
Ο Θεός τους παραχώρησε κάθε δυνατότητα για να γίνουν το μεγα-
λύτερο έθνος της γης.»  Έ. Χουάιτ, Λ.Ζ., σελ 224 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 5/ε’ 13-16. Τι μας λέει ο Ιησούς σε αυτά 
τα εδάφια που αντικατοπτρίζει τα ίδια λόγια που είπε στο αρχαίο 
Ισραήλ; Πώς θα πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή ειδικά σε μας τους 
Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας;  
 
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:22’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: «Αφότου άρχισε η Μεγάλη Διαμάχη στον ου-
ρανό, ο σκοπός του Σατανά ανέκαθεν ήταν η ανατροπή του νόμου 
του Θεού. Ακριβώς για την επίτευξη αυτού του σκοπού σήκωσε 
επανάσταση κατά του Δημιουργού και, αφού αποβλήθηκε από τον 
ουρανό, συνέχισε τον ίδιο αγώνα του και στη γη. Να εξαπατήσει 
τους ανθρώπους παρασύροντάς τους κατόπιν να παραβούν το 
νόμο του Θεού, είναι ο αντικειμενικός σκοπός που σθεναρά επι-
διώκει. Αν αυτό θα το επιτύχει με τη γενική απόρριψη του νόμου ή 
με την απόρριψη μιας μόνο εντολής, τελικά το αποτέλεσμα θα είναι 
το ίδιο. Ο παραβάτης ενός σημείου, “φταίξει όμως σε ένα”, δείχνει 
ότι καταφρονεί ολόκληρο το νόμο. Με την επιρροή και το παρά-
δειγμά του τάσσεται με το μέρος της παράβασης, και θεωρείται 
“ένοχος σε όλα.” (Ιακ. 2/β’ 10).»Έ. Χουάιτ, Μ.Δ., σελ. 647. 

«Τόλμησαν να βαδίσουν επάνω σε απαγορευμένο έδαφος και 
πιάσθηκαν στο δόκανο του Σατανά. Γοητευμένοι από τη μουσική 
και τους χορούς, και δελεασμένοι από τις ειδωλολάτρισσες ιέρειες, 
αποτίναξαν την αφοσίωσή τους στον Κύριο. Ενώ συμμετείχαν στο 
κέφι και στο γλέντι, η χρήση του κρασιού σκότισε τις αισθήσεις 
τους και γκρέμισε τους φραγμούς του αυτοελέγχου. Τα πάθη κυ-
ριάρχησαν, και έχοντας μιάνει τη συνείδησή τους με την ακολασία, 
πείσθηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα. Πρόσφεραν θυσίες επά-
νω στους ειδωλολατρικούς βωμούς και πήραν μέρος στις εξευτελι-
στικές ιεροτελεστίες.» Έ. Χουάιτ, Π.Π., σελ. 441, 442. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Σκεφτείτε τους τρόπους με τους οποίους εμείς οι Χριστιανοί 
Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας βρισκόμαστε στην ίδια θέση 
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που βρισκόταν και το αρχαίο Ισραήλ. Σκεφτείτε όλα όσα μας έχουν 
δοθεί σε αντίθεση με τον κόσμο γύρω μας, και ακόμα και σε αντί-
θεση με τις άλλες εκκλησίες. Τότε, η ερώτηση για εμάς είναι: Πώς 
ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας έχουν δοθεί; Πόσο καλά προ-
ωθούμε την “σοφία” και την “σύνεσή” μας στον κόσμο;  
2.  “Και εσείς, που είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, 
ζείτε σήμερα όλοι.” (Δευτ. 4/δ’ 4). Οι άνθρωποι είναι που πρέπει να 
προσκολληθούν. Ο Κύριος δεν θα προσκολληθεί σε μας, με την 
έννοια ότι δεν θα μας εξαναγκάσει να προσκολληθούμε σε Αυτόν. 
Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας το ιερό δώρο της ελεύθερης βούλη-
σης, μπορούμε να επιλέξουμε να προσκολληθούμε εμείς σε Εκεί-
νον. Από τη στιγμή που θα κάνουμε αυτή την επιλογή, πώς βαδί-
ζουμε προσκολλημένοι στον Κύριο; 
3. Μελετήστε ξανά τη σκέψη της Κυριακής. Τι σημαίνει “Δεν θα 

προσθέσετε ούτε θα αφαιρέσετε” από τα διατάγματα του Θεού; Πέ-

ρα από το εμφανές, όπως η αλλαγή του Σαββάτου, πώς μπορεί να 

συμβεί κάτι τέτοιο τόσο αδιόρατα που να μη συνειδητοποιούμε καν 

τι συμβαίνει;  
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6 Νοεμβρίου – 12 Νοεμβρίου                         Σάββατο απόγευμα 

 
6. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΗ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Δεν αθετώ τη χάρη του Θεού· επειδή, αν η 
δικαίωση γίνεται διαμέσου του νόμου, άρα ο Χρίστος μάταια πέθα-
νε.» Γαλ. 2/β’ 21 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιεζ. 28/κη’ 15,16, 
Δευτ. 4/δ’ 44,  Ρωμ. 3/γ’ 20,  Δευτ. 10/ι’ 1-15,  Δευτ. 5/ε’ 6-22,  
Δευτ. 9/θ’ 1-6.  
 
Οι Χριστιανοί των περισσότερων δογμάτων μιλούν για τον νόμο και 
τη χάρη, κατανοώντας τη σχέση μεταξύ των δύο. Ο νόμος είναι το 
πρότυπο της αγιότητας και της δικαιοσύνης του Θεού, και η παρά-
βασή του είναι αμαρτία. «Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει 
και την ανομία· επειδή, η αμαρτία είναι η ανομία»  (Α’ Ιωάν. 3/γ’ 4). 
Και επειδή όλοι έχουμε παραβιάσει αυτόν τον νόμο – “Η γραφή, 
όμως, συνέκλεισε τα πάντα κάτω από την αμαρτία” (Γαλ. 3/γ’ 22) – 
μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να μας σώσει.     “Επειδή, κατά χάρη 
είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης· και αυτό δεν είναι από σας· 
είναι δώρο Θεού·” (Εφεσ. 2/β’ 8). 
(Φυσικά, υπάρχει η «μικρή λεπτομέρεια» της εβδόμης ημέρας του 
Σαββάτου ως μέρος του νόμου. Ωστόσο, πολλοί Χριστιανοί είναι 
αποφασισμένοι για διάφορους λόγους να απορρίψουν το Σάββατο, 
χρησιμοποιώντας πολλές φθηνές δικαιολογίες για να αιτιολογή-
σουν την απόρριψή τους. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.) 
Ακόμα και αν διατυπώνεται με διαφορετικούς τρόπους και με διά-
φορα σενάρια, το θέμα του νόμου και της χάρης σίγουρα υπάρχει 
σε όλη την Αγία Γραφή, συμπεριλαμβανομένου και του Δευτερονο-
μίου. Το Δευτερονόμιο παρουσιάζει επίσης τη σχέση μεταξύ του 
νόμου και της χάρης, αλλά μέσα σε ένα μοναδικό πλαίσιο. 
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Κυριακή 7 Νοεμβρίου 
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 
Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και η αγάπη είναι η γενική αρχή του 
χαρακτήρα Του και το θεμέλιο της διακυβέρνησής Του. Και επειδή 
θέλει να ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του, μας δημιούργησε ως 
ηθικά όντα με ηθική ελευθερία, την ελευθερία που είναι σύμφυτη με 
την αγάπη.  
Το κεντρικό σημείο της ηθικής ελευθερίας είναι ο ηθικός νόμος. Τα 
υποατομικά σωματίδια, τα κύματα του ωκεανού, τα ζώα, αν και ως 
έναν βαθμό υπόκεινται στον φυσικό νόμο, δεν υπόκεινται ή δεν 
χρειάζονται τον ηθικό νόμο. Μόνο τα ηθικά όντα είναι κάτω από 
αυτόν, και γι’ αυτό ο Θεός ακόμη και στον ουρανό έχει έναν ηθικό 
νόμο για τους αγγέλους.  
Διαβάστε Ιεζ. 28/κη’ 15, 16, όπου γίνεται αναφορά στην πτώση του 
Εωσφόρου από τον ουρανό. «Αδικία» βρέθηκε σε αυτόν, και επί-
σης «αμάρτησε». Πώς η χρήση αυτών των λέξεων, στο πλαίσιο του 
ουρανού, αποκαλύπτει την ύπαρξη του ηθικού νόμου στον ουρανό; 
…………………………………………………………………………….. 
Και οι δύο λέξεις «αδικία» και «αμάρτησε» είναι όροι που χρησιμο-
ποιούνται και από εμάς τους ανθρώπους. Αλλά η Αγία Γραφή χρη-
σιμοποιεί τους ίδιους όρους για να περιγράψει αυτό που έγινε στον 
ουρανό, σε ένα άλλο κομμάτι της δημιουργίας. Αυτό μας δίνει να 
καταλάβουμε πως ό,τι υπάρχει στον ουρανό, υπάρχει και στη γη.  
«Τι θα πούμε, λοιπόν; Ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο· αλλά, την 
αμαρτία δεν τη γνώρισα, παρά διαμέσου του νόμου· επειδή, και την 
επιθυμία δεν θα τη γνώριζα, αν ο νόμος δεν έλεγε: “Να μην επιθυ-
μήσεις.”» (Ρωμ. 7/ζ’ 7). Πώς το ίδιο ζήτημα, τουλάχιστον στην αρ-
χή,  τίθεται στον ουρανό, όπου εκεί υπάρχουν  ηθικά όντα – άγγε-
λοι; 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως εξηγεί και η Έ. Χουάιτ: «Το θέλημα του Θεού εκφράζεται 
μέσω των εντολών του αγίου νόμου Του, και οι αρχές αυτού του 
νόμου είναι οι αρχές του ουρανού. Οι άγγελοι του ουρανού δεν 
φθάνουν σε καμία ανώτερη γνώση από το να γνωρίζουν το θέλημα 
του Θεού, και το να το εφαρμόζουν είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία, 
την οποία μπορούν να ασκήσουν οι δυνάμεις τους.» Thoughts from the 

Mount of Blessing, σελ. 109.  
Δεν έχει σημασία αν είναι στη γη ή στον ουρανό: Αν ο Θεός έχει 
ηθικά δημιουργήματα, θα έχει και έναν ηθικό νόμο διακυβέρνησής 
τους. Και η παράβαση του νόμου, είτε στη γη είτε στον ουρανό, 
είναι αμαρτία. 
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί η έννοια του ηθικού νόμου είναι αδιαχώριστη από 
την έννοια των ηθικών δημιουργημάτων; Χωρίς αυτόν τον νόμο, 
ποιος θα ήταν ο ορισμός του τι είναι ηθικό και τι δεν είναι; 
 
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 
Το εβραϊκό έθνος στα σύνορα της Χαναάν, ο εκλεκτός λαός του 
Θεού, πρόκειται επιτέλους να κληρονομήσει τη γη που ο Θεός τούς 
υποσχέθηκε. Και όπως έχουμε δει, το Δευτερονόμιο είναι οι τελικές 
οδηγίες του Μωυσή πριν κατακτήσουν τη γη. Ανάμεσα σε αυτές τις 
οδηγίες ήταν και οι Δέκα Εντολές, στις οποίες έπρεπε να υπακού-
σουν.  
Ποιο θέμα αναφέρεται επανειλημμένως στα παρακάτω εδάφια και 
γιατί είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους; Δευτ. 4/δ’ 44,   
17/ιζ’ 19,   28/κη’ 58,  30/λ’ 10,  31/λα’ 12,  32/λβ’ 46,  33/λγ’ 2. 
…………………………………………………………………………….. 
Ακόμη και με μια γρήγορη ανάγνωση του Δευτερονομίου, βλέπου-
με πόσο σημαντική ήταν για τον λαό Ισραήλ, η υπακοή στον νόμο. 
Ήταν η υποχρέωσή τους στη διαθήκη. Ο Θεός είχε κάνει τόσα 
πολλά γι’ αυτούς και θα συνέχιζε να κάνει – όλα εκείνα που δεν θα 
μπορούσαν να κάνουν για τον εαυτό τους και που δεν άξιζαν να 
έχουν για να ξεκινήσουν (αυτό σημαίνει χάρη, ο Θεός μάς δίνει αυ-
τό που δεν αξίζουμε). Και αυτό που ζητούσε ως ανταπόκριση, ήταν 
απόλυτη υπακοή στον νόμο Του.  
Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Η χάρη του Θεού μάς σώζει, πέρα 
από τα έργα του νόμου – «Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος 
ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου της πίστης, χωρίς τα έργα του 
νόμου.» (Ρωμ. 3/γ’ 28), και η δική μας ανταπόκριση είναι υπακοή 
στο νόμο. Δεν υπακούμε στο νόμο σε μια μάταιη προσπάθεια να 
σωθούμε μέσα από αυτόν – «Επειδή, από τα έργα του νόμου δεν 
θα δικαιωθεί μπροστά Του καμία σάρκα· για τον λόγο ότι διαμέσου 
του νόμου γίνεται η σαφής γνώση της αμαρτίας» (Ρωμ. 3/γ’ 20) – 
αλλά ως αποτέλεσμα της σωτηρίας που τόσο θαυμαστά μας έχει 
δοθεί «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου.» (Ιωάν. 14/ιδ’ 15). 
Το Δευτερονόμιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μεγάλο μάθη-
μα διδαχής της χάρης και του νόμου. Μέσω της χάρης ο Θεός μάς 
λυτρώνει, κάνοντας για μας αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε 
εμείς για τον εαυτό μας (όπως και οι Ισραηλίτες δεν θα μπορούσαν 
να είχαν δραπετεύσει μόνοι τους από την Αίγυπτο), και ως αντα-
πόκριση ζούμε με πίστη, μια ζωή υπακοής σε Αυτόν και στο νόμο 
Του.  
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Από την πτώση του Αδάμ και μετά, μέχρι εκείνους που ζούσαν σε 
δύσκολες περιόδους και ως το χάραγμα του θηρίου, ένας λαός χα-
ρακτηρίζεται ως “εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και 
την πίστη του Ιησού.” (Αποκ. 14/ιδ’ 12) – η σχέση του Θεού με τον 
λαό της διαθήκης Του είναι σχέση νόμου και χάρης. Η χάρη του 
Θεού μάς συγχωρεί αν και παραβιάσαμε το νόμο Του, και μας α-
ξιώνει να υπακούμε, μια υπακοή η οποία είναι το απαύγασμα της 
σχέσης διαθήκης που έχουμε μαζί Του. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μην πέσουμε στην παγίδα του νομικι-
σμού καθώς υπακούμε στις εντολές Του; 
 
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ 
Οι σκεπτικιστές, εκείνοι που αναζητούν λόγους για να απορρίψουν 
την Αγία Γραφή, συχνά δίνουν έμφαση σε κάποια έντονα λόγια του 
Θεού, τα οποία εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Το θέμα είναι 
ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκληρός, εκδικητικός, και 
κακόβουλος, ιδιαίτερα σε αντίθεση με τον Ιησού. Δεν πρόκειται για 
ένα νέο επιχείρημα, αλλά είναι τόσο ελαττωματικό όσο και όταν 
προωθήθηκε πριν από πολλούς αιώνες. 
Επανειλημμένως, η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τον Κύριο να α-
γαπάει τον αρχαίο λαό Ισραήλ και να θέλει μόνο το καλύτερο γι’ 
αυτούς. Και αυτή η αγάπη παρουσιάζεται δυναμικά στο βιβλίο του 
Δευτερονομίου.  
Διαβάστε Δευτερονόμιο 10/ι’ 1-15. Ποιο είναι το άμεσο πλαίσιο αυ-
τών των εδαφίων και τι μας διδάσκουν για το πώς ο Θεός ένιωσε 
για τον λαό Του, ακόμα και μετά την αμαρτία τους; Τι μας διδά-
σκουν για τη χάρη; 
…………………………………………………………………………….. 
Η χάρη και η αγάπη του Θεού για το Ισραήλ ξεχειλίζει μέσα σε αυ-
τά τα εδάφια. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα εδάφια 12 και 13. Είναι 
μια μακροσκελής πρόταση, η οποία αποτελείται από ένα απλό ε-
ρώτημα: «Τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός σου παρά να περ-
πατάς σε όλους τους δρόμους Του, και να τον αγαπάς και να Τον 
λατρεύεις… να τηρείς τα διατάγματά Του… για το καλό σου.»  
Σε όλο το εβραϊκό κείμενο, οι λέξεις «σου» και «σένα» σε αυτά τα 
εδάφια, είναι στον ενικό. Παρόλο που ο Θεός μιλάει στο έθνος ως 
σύνολο, ποιο θα ήταν το όφελος των λόγων Του αν δεν υπάκουαν 
σε Αυτόν ο καθένας ξεχωριστά; Το σύνολο αποτελείται από το ά-
θροισμα των μερών του. Ο Κύριος μιλούσε στον καθένα χωριστά, 
και σε όλο τον λαό Ισραήλ ως έθνος. 
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Δεν μπορούμε επίσης να παραβλέψουμε το τέλος του εδαφίου 13: 
«Να τηρείς τις εντολές του Κυρίου για το καλό σου». Με άλλα λό-
για, ο Θεός προστάζει τον λαό Του να υπακούσει επειδή είναι για 
το συμφέρον τους. Ο Θεός τούς έπλασε, ο Θεός τούς στήριξε και ο 
Θεός γνωρίζει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Η υπακοή στο νό-
μο Του, στις Δέκα Εντολές Του, είναι μόνο προς όφελός τους.  
Πολύ συχνά ο νόμος παρομοιάζεται με έναν φράχτη, έναν προστα-
τευτικό τοίχο, που μένοντας πίσω από αυτόν, οι ακόλουθοί Του 
προστατεύονται από μια σωρεία κακών πνευμάτων που αλλιώς θα 
τους κατέφθαναν και θα τους κατέστρεφαν. Πέρα λοιπόν από την 
αγάπη Του, ο Θεός τούς έδωσε το νόμο Του, και η υπακοή σε αυ-
τόν θα ήταν «για το καλό σου». 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους βλέπουμε ότι και για μας η υπακοή 
στο νόμο του Θεού ήταν «για το καλό μας»; 
 
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 
 

ΣΚΛΑΒΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, υπάρχει ένα θέμα που εμφανίζεται 
συνεχώς: το θέμα της απελευθέρωσης που χαρίζει ο Θεός στον 
λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Είναι μια συνεχής υπενθύμιση 
του τι έκανε ο Κύριος γι’ αυτούς: «και ο Κύριος μας έβγαλε από την 
Αίγυπτο με χέρι δυνατό, και με βραχίονα απλωμένον, και με τέρατα 
μεγάλα, και με σημεία και με θαύματα·» (Δευτ. 26/κς’ 8, δείτε και 
Δευτ. 16/ις’ 1-6).  
Πράγματι, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, η ιστορία της Εξόδου ανα-
φέρεται σε μας ως ένα παράδειγμα της θαυμαστής θεϊκής απελευ-
θέρωσης, διαμέσου της χάρης Του, από την σκλαβιά και την κατα-
πίεση των Αιγυπτίων: «Επειδή, σε ανέβασα από τη γη της Αιγύ-
πτου, και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας·» (Μιχ. 6/ς’ 4).  
Η Έξοδος από την Αίγυπτο, μέσω της ισχυρής δύναμης του Θεού, 
εμφανίζεται ακόμη και στην Καινή Διαθήκη ως ένα σύμβολο σωτη-
ρίας μέσω της πίστης στον Χριστό: «Με πίστη διάβηκαν την Ερυ-
θρά Θάλασσα σαν διαμέσου ξηράς· που, όταν δοκίμασαν το ίδιο και 
οι Αιγύπτιοι, καταποντίστηκαν.» (Εβρ. 11/ια’ 29,  Α’ Κορ. 10/ι’ 1-4).    
Διαβάστε Δευτ. 5/ε’ 6-22, όπου ο Μωυσής επαναλαμβάνει τον νό-
μο, τις Δέκα Εντολές, τη θεμελιώδη προϋπόθεση της διαθήκης 
τους με τον Ιεοβά. Μελετήστε την τέταρτη εντολή και τον λόγο που 
δόθηκε. Τι είναι αυτό που μας αποκαλύπτει εδώ την αλήθεια του 
νόμου και της χάρης; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Μωυσής επαναλαμβάνει τη βασική εντολή ανάπαυσης την έ-
βδομη ημέρα – το Σάββατο, αλλά δίνοντάς της επιπλέον έμφαση. 
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Έτσι, παρόλο που είχε γραφτεί επάνω σε λίθινες πλάκες, στην   
Έξοδο, εδώ ο Μωυσής επεκτείνεται σε αυτά που τους έχουν ήδη 
δοθεί. Η τήρηση του Σαββάτου, δεν ήταν μόνο αναμνηστικό της 
δημιουργίας, αλλά και αναμνηστικό της απελευθέρωσής τους από 
την Αίγυπτο. Η χάρη του Θεού τούς έσωσε από τη γη της σκλαβιάς 
και τους πρόσφερε ανάπαυση από τα έργα τους (Εβρ. 4/δ’ 1-5). 
Τώρα, σε ανταπόκριση για τη χάρη που τους πρόσφερε ο Κύριος, 
έπρεπε και αυτοί να επεκτείνουν αυτή τη χάρη και στους άλλους.  
Σε αυτή την περίπτωση, η εβδόμη ημέρα του Σαββάτου, δεν είναι 
μόνο ένα δυνατό σύμβολο της δημιουργίας, αλλά και ένα δυνατό 
σύμβολο απολύτρωσης και χάρης. Όλοι, από τα παιδιά ως τους 
υπηρέτες, τα ζώα, ακόμη και τους ξένους που ζούσαν ανάμεσά 
τους, μπορούσαν να αναπαυθούν. Το Σάββατο επεκτείνει και σε 
άλλους τη χάρη που έχει δοθεί στους Εβραίους, ακόμη και σε εκεί-
νους που είναι εκτός της διαθήκης. Αυτό είναι ο πυρήνας του νό-
μου του Θεού. Αυτό που ο Θεός έκανε με τόση αγάπη γι’ αυτούς, 
πρέπει κι αυτοί να το κάνουν για τους άλλους. Είναι τόσο απλό! 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ. 18/ιη’ 21-35. Με ποιον τρόπο η αρχή σε 
αυτήν την παραβολή αποκαλύπτει την εντολή του Σαββάτου, όπως 
τονίζεται στο Δευτερονόμιο; 
 
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 
 

ΟΧΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΟΥ 
Το κεντρικό θέμα σε όλες τις Χριστιανικές θρησκείες, είναι το  με-
γάλο θέμα της δικαίωσης μόνο μέσω της πίστης. «Επειδή, τι λέει η 
γραφή: “Και πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό, και λογαριάστηκε σ’ αυ-
τόν για δικαιοσύνη.”» (Ρωμ. 4/δ’ 3).  
Η Ε. Χουάιτ περίτρανα λέει: «Τι είναι η δικαίωση μέσω πίστης; Εί-
ναι το έργο που κάνει ο Θεός σκορπίζοντας τη δόξα του ανθρώπου 
στη σκόνη, και να κάνει γι’ αυτόν εκείνο που είναι πέρα από τη δύ-
ναμή του να κάνει για τον εαυτό του. Όταν οι άνθρωποι δουν την 
αναξιότητά τους, είναι έτοιμοι να ενδυθούν τη δικαιοσύνη του Χρι-
στού.» The Faith I Live By, σελ. 109. 

Αναμφίβολα, όταν σκεφτούμε ποιος είναι ο Θεός, και πόσο Άγιος 
είναι, σε αντίθεση με το ποιοι είμαστε εμείς και πόσο αμαρτωλοί 
είμαστε – θα έπρεπε να κάνει μια καταπληκτική πράξη χάρης για 
να μας σώσει. Έτσι κι έγινε: αυτή η πράξη χάρης διατελέστηκε 
στον σταυρό, με τον Χριστό, που ήταν αθώος, να πεθαίνει για τις 
αμαρτίες του ενόχου. 
Έχοντας αυτό υπόψη, διαβάστε Δευτ. 9/θ’ 1-6. Τι λέει εδώ ο Μωυ-
σής στο λαό, το οποίο αποκαλύπτει με έντονο τρόπο την πραγμα-
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τικότητα της χάρης του Θεού προς τους ανάξιους; Πώς αντανακλά 
την αρχή της δικαίωσης μέσω πίστης; 
…………………………………………………………………………….. 
Αν κάποιος μπορούσε να αποδώσει συνοπτικά τη διδασκαλία του 
απ. Παύλου στο ευαγγέλιο, ίσως να ήταν η φράση από το Δευτ. 
9/θ’ 5 “Όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σου, ούτε εξαιτίας της ευθύτη-
τας της καρδιά σου”, θα σε σώσει ο Θεός. Αντιθέτως, θα το κάνει 
λόγω της υπόσχεσης του “αιώνιου ευαγγελίου”                  (Αποκ. 
14/ιδ’ 6), μια υπόσχεση που μας δόθηκε «όχι σύμφωνα με τα έργα 
μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε 
σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια» (Β’ Τιμ. 1/α’ 9, δείτε και Τιτ. 
1/α’ 2). Εφόσον υπόσχεση δόθηκε “προαιώνια”, σίγουρα δεν θα 
ήταν λόγω των έργων μας, διότι δεν υπήρχαμε καν τότε, οπότε δεν 
υπήρχαν και έργα. 
Με λίγα λόγια, παρά τα λάθη μας, παρά τα ελαττώματά μας, τον 
σκληρό τράχηλό μας, ο Κύριος θα επιτελέσει αυτό το υπέροχο έρ-
γο για εμάς και μέσα σε εμάς. Έτσι, ως αποτέλεσμα, μας προστά-
ζει να υπακούμε σ’ Αυτόν και στους νόμους Του. Η υπόσχεση έχει 
ήδη δοθεί: τα έργα μας, η υπακοή μας, όσο καλά κι αν είναι (που 
δεν είναι), δεν αποτελούν το μέσο της σωτηρίας μας, αλλά είναι το 
αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας έσωσε με τη χάρη Του. Τώρα με τον 
νόμο Του γραμμένο στην καρδιά μας και με το Πνεύμα Του να μας 
ενδυναμώνει, ας βαδίζουμε υπακούοντας στο νόμο Του. 
 
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:16’  
 

Περαιτέρω μελέτη: «Ο εχθρός του Χριστού, ο οποίος επαναστά-
τησε εναντίον του Θεού στον ουρανό, ως εκπαιδευμένος και κα-
ταρτισμένος στρατηγός, εργάστηκε με όλη του τη δύναμη, παρου-
σιάζοντας τη μία στρατηγική μετά την άλλη και, γεμάτος δόλο πα-
ρουσίασε τον νόμο του Θεού ως μη αποτελεσματικό, τον μοναδικό 
ανιχνευτή της αμαρτίας, το πρότυπο της δικαιοσύνης.» Ε. Χουάιτ. Re-

view and Herald, November 18, 1890 

Δύο τρισεκατομμύρια γαλαξίες κοσμούν το σύμπαν. Εκατό δισεκα-
τομμύρια αστέρια συνθέτουν κάθε γαλαξία. Συνολικά 
100.000.000.000. Δύο τρισεκατομμύρια γαλαξίες, από εκατό δισε-
κατομμύρια αστέρια ο καθένας, είναι στο σύνολο 
200.000.000.000.000.000.000.000 αστέρια. 
Αυτή είναι η αρχή της ύπαρξης: Οποιοσδήποτε σχεδιάζει και δη-
μιουργεί κάτι, πρέπει να είναι μεγαλύτερο και να υπερέχει από το 
δημιούργημα. Ο Πικάσο είναι μεγαλύτερος από κάθε έργο του και 
υπερέχει από όλα. Ο Θεός που σχεδίασε και δημιούργησε το    
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σύμπαν, πρέπει να είναι μεγαλύτερος και να υπερέχει όλου του 
σύμπαντος.  
Έχοντας αυτό υπόψη, αναλογιστείτε το παρακάτω εδάφιο: «Στην 
αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν 
ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέ-
σου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει.» 
(Ιωάν. 1/α’ 1-3). Έτσι, ο Θεός που δημιούργησε όλα όσα δημιουρ-
γήθηκαν, τα 200.000.000.000.000.000.000.000 αστέρια και όλα τα 
υπόλοιπα – Τι έκανε; «κένωσε τον εαυτό του» (Φιλιπ. 2/β’ 7), γεν-
νήθηκε ως άνθρωπος, έζησε μια αναμάρτητη ζωή, έπειτα πέθανε 
στο σταυρό, πληρώνοντας ο Ίδιος το αντίτιμο για τις αμαρτίες μας 
ώστε να έχουμε εμείς την υπόσχεση της αιώνιας ζωής.  
Μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια: Η χάρη η δοθείσα σε 
μας, διά μέσου του Ιησού Χριστού στο σταυρό. Και τι ζητάει από 
εμάς ο Θεός; «Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης: Να φο-
βάσαι το Θεό, και να τηρείς τις εντολές του, δεδομένου ότι αυτό εί-
ναι το παν του ανθρώπου.» (Εκκλ. 12/ιβ’ 13). 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Μελετήστε ξανά την τελευταία ερώτηση της Δευτέρας για το 
πώς οι άνθρωποι που πιστεύουν στην τήρηση του νόμου του Θε-
ού, τις Δέκα Εντολές (συμπεριλαμβανομένης και της τέταρτης), 
μπορούν να αποφύγουν τις ύπουλες παγίδες του νομικισμού. Πώς 
η υπακοή, ακόμη και η πιο απόλυτη και ακλόνητη υπακοή, διαφέ-
ρει από τον νομικισμό, και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τη δια-
φορά μεταξύ αυτών των δύο; 
2. Τι περιπτώσεις γνωρίζετε σχετικά με το πώς, άτομα που παρέ-
βηκαν τις Δέκα Εντολές, υπέστησαν τις τρομερές συνέπειες από 
αυτήν την παράβαση; Γιατί ο σταυρός μας δείχνει πόσο μάταιο 
είναι να προσπαθούμε  να  κερδίσουμε με τον δικό μας τρόπο την 
Ουράνια Βασιλεία; 
3. Γιατί ο Σταυρός μας δείχνει πόσο μάταιο είναι να προσπαθούμε 
να κερδίσουμε με τον δικό μας τρόπο την Ουράνια Βασιλεία;   
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13 Νοεμβρίου – 19 Νοεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

8.  ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΖΩΗ 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επικαλούμαι σήμερα σε σας μάρτυρες τον 
ουρανό και τη γη, ότι έβαλα μπροστά σας τη ζωή και τον θάνατο, 
την ευλογία και την κατάρα· γι’ αυτό, διαλέξτε τη ζωή, για να ζείτε, 
εσύ και το σπέρμα σου·» Δευτ. 30/λ’ 19 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 2/β’ 8, 9,  
Ρωμ. 6/ς’ 23,  Α’ Ιωάν. 5/ε’ 12,  Δευτ. 30/λ’ 1-20,  Ρωμ. 10/ι’ 6-10,  
Δευτ. 4/δ’ 19,  Αποκ. 14/ιδ’ 6-12 
 

Μια νεαρή γυναίκα 22 ετών, διαγνώστηκε με μια θανατηφόρα α-
σθένεια. Όγκος στον εγκέφαλο. Παρά τα θαύματα της σύγχρονης 
ιατρικής, τίποτα παραπάνω δεν θα μπορούσε να γίνει από το να 
παραταθεί η αγωνία της, μέχρι να συμβεί το αναπόφευκτο. Όμως 
αυτή η νέα γυναίκα, η Σάντυ, δεν ήθελε να πεθάνει. Έτσι, σκέφτηκε 
ένα σχέδιο. Μετά τον θάνατό της, το κεφάλι της θα τοποθετούταν 
σε βαθιά ψύξη, μέσα σε μια δεξαμενή με υγρό άζωτο, με την ελπί-
δα να διατηρηθούν τα εγκεφαλικά της κύτταρα. Και τότε, θα περί-
μενε, πενήντα, εκατό, χίλια χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή στο 
μέλλον, όταν η τεχνολογία θα είχε προοδεύσει αρκετά, ο εγκέφαλός 
της, που θα αποτελούταν από συνδέσεις νευρώνων, θα μπορούσε 
να μεταφορτωθεί σε έναν υπολογιστή. Και, ναι! Η Σάντυ θα μπο-
ρούσε να  «ξαναζήσει», ίσως για πάντα!  
Είναι μια θλιβερή ιστορία, όχι μόνο επειδή ένα νεαρό άτομο επρό-
κειτο να πεθάνει, αλλά επειδή εναπόθεσε τις ελπίδες της στη ζωή. 
Όπως πολλοί άνθρωποι, η Σάντυ αγαπούσε τη ζωή και ήθελε να 
ζήσει. Αλλά επέλεξε ένα μονοπάτι που, τελικά, σίγουρα δεν θα έ-
βγαζε πουθενά.  
Αυτήν την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να μελετάμε το Δευτερο-
νόμιο, θα δούμε την επιλογή της ζωής  και την ευκαιρία που μας 
δίνεται να την επιλέξουμε, άλλα με τους όρους που με τόση ευ-
σπλαχνία μας την έχει προσφέρει ο Θεός, που είναι ο Δότης και ο 
Συντηρητής της ζωής. 
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Κυριακή 14 Νοεμβρίου 
 

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Δεν επιλέξαμε να υπάρχουμε, ούτε επιλέξαμε πού και πότε θα γεν-
νηθούμε ή ποιοι θα είναι οι γονείς μας. Το ίδιο συνέβη με τον Αδάμ 
και την Εύα. Δεν επέλεξαν να δημιουργηθούν από τον Θεό, όπως 
και το φύλλο, ο βράχος ή το βουνό. Ως ανθρώπινα όντα, δεν μας 
έχει δοθεί μόνο η ύπαρξη (και ο βράχος έχει ύπαρξη), και η ζωή 
(και η αμοιβάδα έχει ζωή), άλλα ζωή ως λογικά, ελεύθερα όντα, 
πλασμένα κατ’ εικόνα Θεού.  
Αλλά ούτε και αυτό το επιλέξαμε. Παρόλα αυτά, αυτό που μας 
προσφέρει ο Θεός είναι η επιλογή να υπάρχουμε· αυτό σημαίνει ότι 
μπορούμε να επιλέξουμε να έχουμε ζωή, αιώνια ζωή σε Αυτόν, 
κάτι το οποίο μπορούμε να έχουμε λόγω του Ιησού Χριστού και του 
θανάτου Του. 
Διαβάστε Γεν. 2/β’ 8, 9, 15-17 και Γεν. 3/γ’ 22, 23. Ποιες είναι οι 
δύο επιλογές που παρουσίασε ο Θεός στον Αδάμ σε σχέση με την 
ύπαρξή του; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Στη μέση του Εδεμικού κήπου βρίσκονταν το δένδρο της ζωής 
του οποίου ο καρπός είχε την ιδιότητα να διατηρεί τη διαιώνιση της 
ζωής. Αν ο Αδάμ είχε παραμείνει υπάκουος στο Θεό, θα εξακο-
λουθούσε να νέμεται ελεύθερα τον καρπό του δένδρου αυτού και 
θα ζούσε αιωνίως. Αφότου όμως αμάρτησε, αποκλείσθηκε από τη 
συμμετοχή του καρπού του δένδρου της ζωής και υπήχθη στο θά-
νατο. Η θεϊκή έκφραση: “Γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις” (Γεν. 
3/γ’ 19) σημαίνει τον ολοσχερή αφανισμό της ζωής.» Ε. Χουάιτ, Μ.Δ. σελ. 

588, 589.  

Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει από την αρχή τις δύο επιλογές που 
έχουμε: την αιώνια ζωή, για την οποία αρχικά πλαστήκαμε, και τον 
αιώνιο θάνατο, που κατά μία έννοια μας πάει πίσω στην ανυπαρξία 
όπου βρισκόμασταν.  
Είναι επίσης ενδιαφέρον, το πώς το “δέντρο της ζωής”, το οποίο η 
Αγία Γραφή λέει ότι μας προσφέρει αθανασία, και εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, επανεμφανίζεται 
και στο τελευταίο. Διαβάστε Αποκ. 2/β’ 7 και 22/κβ’ 2, 14. Ίσως το 
μήνυμα είναι ότι παρόλο που μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση 
στο δέντρο της ζωής, εξαιτίας της αμαρτίας χάσαμε αυτήν την 
πρόσβαση· έτσι, στο τέλος, όταν πια η αμαρτία θα εξαλειφθεί ορι-
στικά χάρη στον Ιησού και στο σχέδιο σωτηρίας, οι λυτρωμένοι, 
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εκείνοι που επέλεξαν τη ζωή, θα έχουν πρόσβαση στο δέντρο της 
ζωής, όπως αρχικά.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς με τις καθημερινές μας επιλογές, εκλέγουμε είτε τη 
ζωή είτε τον θάνατο; 
 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 
 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΗ ΛΥΣΗ 
Σε όλη την Αγία Γραφή, μας παρουσιάζεται η μία από τις δύο επι-
λογές. Εδώ φαίνονται και οι δύο επιλογές που έχουμε. 
Ποιες δύο επιλογές παρουσιάζονται άμεσα ή έμμεσα στα ακόλουθα 
εδάφια και πώς παρουσιάζονται;  
Ιωάν. 3/γ’ 16……………………………………………………………… 
Γεν. 7/ζ’ 22, 23…………………………………………………………… 
Ρωμ. 6/ς’ 23……………………………………………………………… 
Ρωμ. 8/η’ 6……………………………………………………………….. 
Α’ Ιωάν. 5/ε’ 12…………………………………………………………… 
Ματθ. 7/ζ’ 24-27…………………………………………………………. 
Τελικά, δεν υπάρχει μέση λύση. Προτού η Μεγάλη Διαμάχη λήξει 
οριστικά, η αμαρτία, ο Διάβολος, το κακό, η ανυπακοή και η επα-
νάσταση θα εκριζωθούν. Μετά, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, 
είτε θα έχουμε αιώνια ζωή που ο Θεός αρχικά είχε σχεδιάσει για 
μας πριν τη δημιουργία του κόσμου, είτε θα έρθουμε αντιμέτωποι 
με τον αιώνιο θάνατο, “αιώνιο όλεθρο από το πρόσωπο του Κυρί-
ου, και από τη δόξα της δύναμής του” (Β’ Θεσ. 1/α’ 9). Η Αγία Γρα-
φή δεν παρουσιάζει καμία άλλη επιλογή για μας. 
Ποια θα είναι δική μας πορεία; Αυτή η απάντηση, βρίσκεται μέσα 
στον καθένα από μας. Η επιλογή είναι μπροστά μας, ζωή ή θάνα-
τος.  
ΣΚΕΨΗ: Στα πλαίσια της αιώνιας ζωής ή της αιώνιας απώλειας, 
γιατί η Βιβλική αλήθεια ότι η κόλαση δεν κατακαίει και δεν βασανίζει 
τους ανθρώπους αιώνια, είναι τόσο ανακουφιστική; Τι θα σήμαινε 
για τον χαρακτήρα του Θεού, αν ο βασανισμός των ασεβών ήταν 
αιώνιος; 
 

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 
 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ, 
Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΑ 

Προς το τέλος του Δευτερονομίου, μετά από έναν μακρύ κατάλογο 
του τι θα συμβεί στους ανθρώπους αν δεν υπακούσουν στον Κύριο 
και παραβιάσουν τις υποσχέσεις της διαθήκης, το Δευτ. 30/λ’ ξεκι-
νάει με μια υπόσχεση, στην οποία ακόμη κι αν έδειχναν ανυπακοή 
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και τιμωρούνταν με εξορία, ο Θεός θα τους επανέφερε στη γη. Με 
άλλα λόγια, αν μετανοούσαν και αποστρέφονταν το κακό. 
Διαβάστε Δευτ. 30/λ’ 15-20. Ποιες είναι οι επιλογές που παρουσιά-
ζονται στον λαό Ισραήλ, και πώς αυτές οι επιλογές αντανακλούν 
όλα όσα έχουμε δει στην Αγία Γραφή; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος: Έβαλε μπροστά τους τη μία ή την άλλη 
επιλογή όπως είχε κάνει με τον Αδάμ και την Εύα, στην Εδέμ. Οι 
εβραϊκές λέξεις για τη λέξη “αγαθό” (tov) και τη λέξη “κακό” (ra΄) στο 
Δευτ. 30/λ’ 15 είναι οι ίδιες εβραϊκές λέξεις που χρησιμοποιούνται 
στην Γένεση για το δένδρο της γνώσης του “καλού” (tov) και του 
“κακού” (ra΄). Εδώ, όπως και σε όλη την Αγία Γραφή, δεν υπάρχει 
μέση λύση. Ή θα υπηρετούσαν τον Κύριο και θα είχαν ζωή, ή θα 
επέλεγαν τον θάνατο. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. 
Με τι έρχεται σε αντίθεση η ζωή, το αγαθό, η ευλογία; Με τον θάνα-
το, το κακό και την κατάρα. Στο τέλος, όμως, κάποιος δικαίως θα 
μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο Θεός τους πρόσφερε μόνο το καλό, 
μόνο τη ζωή και μόνο ευλογίες. Αν όμως απομακρύνονταν από 
Εκείνον, ως φυσικό αποτέλεσμα, θα έρχονταν όλα αυτά τα δεινά, 
επειδή δεν θα είχαν πια την ιδιαίτερη προστασία Του. 
Βλέπουμε ξεκάθαρα την ελεύθερη βούληση και την ελευθερία επι-
λογής που είχαν. Αυτά τα εδάφια, όπως και μεγάλο μέρος της Αγί-
ας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, δεν έχουν νόημα διαχω-
ρισμένα από το Θείο δώρο της ελεύθερης βούλησης και της ελεύ-
θερης επιλογής.  
Στην πραγματικότητα, ο Κύριος τους είπε: Γι’ αυτό, με την ελεύθερη 
βούληση την οποία σας έδωσα – επιλέξτε τη ζωή, επιλέξτε τις ευ-
λογίες, επιλέξτε το αγαθό, όχι τον θάνατο, το κακό και τις κατάρες. 
Είναι ολοφάνερο ποια είναι η σωστή επιλογή. Κι όμως ξέρουμε τι 
συνέβη. Η Μεγάλη Διαμάχη ήταν τόσο υπαρκτή τότε όσο και τώρα, 
και μπορούμε να μάθουμε από το παράδειγμα του λαού Ισραήλ τι 
μπορεί να συμβεί αν δεν παραδοθούμε ολοκληρωτικά στον Κύριο 
και δεν επιλέξουμε τη ζωή και όλα όσα αυτή η επιλογή περιλαμβά-
νει. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Δευτ. 30/λ’ 20. Προσέξτε τη σύνδεση ανάμεσα 
στην αγάπη και την υπακοή. Τι πρέπει να κάνει ο λαός Ισραήλ ώ-
στε να είναι πιστός στον Κύριο; Πώς οι ίδιες αρχές βρίσκουν εφαρ-
μογή και σε μας, σήμερα;  
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Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 
 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
Το Δευτερονόμιο 30/λ’ ξεκινάει με τα λόγια του Κυρίου για το τι θα 
συνέβαινε αν οι άνθρωποι μετανοούσαν και επέστρεφαν από την 
αμαρτωλή πορεία τους. Τι υπέροχες    υποσχέσεις τους προσφέ-
ρονταν! 
Διαβάστε Δευτ. 30/λ’ 1-10. Ποιες υποσχέσεις τούς έδωσε ο Θεός, 
ακόμη κι αν έδειχναν ανυπακοή; Τι μας διδάσκει αυτό για τη χάρη 
του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Σίγουρα, αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Ωστόσο, το αν θα έδει-
χναν ανυπακοή σε αυτά που ο Κύριος πρόσταζε, ήταν σημαντικό. 
Ο Θεός δεν προσφέρει σε κανέναν φθηνή χάρη. Αντιθέτως, η αγά-
πη Του τους αποκαλύφθηκε και έτσι εκείνοι θα ανταποκρίνονταν 
αγαπώντας Τον, εκφράζοντας τη δική τους αγάπη γι’ Αυτόν μέσα 
από την υπακοή τους σε όλα όσα τους είχε πει να κάνουν. 
Διαβάστε Δευτ. 30/λ’ 11-14. Τι τους λέει εδώ ο Κύριος; Ποια είναι η 
βασική υπόσχεση σε αυτά τα εδάφια; Ποια εδάφια μπορείτε να θυ-
μηθείτε μέσα από την Καινή Διαθήκη που αντανακλούν την ίδια 
υπόσχεση; 
…………………………………………………………………………….. 
Κοιτάξτε την έκκληση που γίνεται μέσα από αυτές τις υπέροχες και 
ακλόνητα λογικές φράσεις. Ο Κύριος δεν τους ζητάει να κάνουν 
κάτι δύσκολο. Οι εντολές του Θεού δεν είναι δύσκολες ή μυστη-
ριώδεις σε αυτούς. Ούτε είναι “πολύ μακριά” ώστε να μην επιτευ-
χθούν. Δεν βρίσκονται στον ουρανό, ούτε πέρα από τη θάλασσα 
ώστε κάποιος να πάει να τους τις φέρει. Αντιθέτως, ο Κύριος λέει: 
“Αλλά, είναι πολύ κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου, και στην καρ-
διά σου, για να τον εκτελείς”(Δευτ.30/λ’ 14). Και εννοεί ότι τον γνω-
ρίζουμε αρκετά καλά για να τον ομολογούμε, και είναι στην καρδιά 
μας, ώστε να μπορούμε να τον εφαρμόζουμε. Έτσι, δεν υπάρχει 
δικαιολογία για ανυπακοή. «Όλα τα διατάγματά Του είναι εφικτά.» 
Έ. Χουάιτ. Christ’s Object Lessons, σελ. 333. 

Ο απ. Παύλος αναφέρει μερικά από αυτά τα εδάφια στα πλαίσια 
της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού· που σημαίνει ότι αναφέρε-
ται σε αυτά ως παράδειγμα της δικαιοσύνης μέσω πίστης (δείτε 
Ρωμ. 10/ι’ 6-10).  
Μετά από αυτά τα εδάφια που άκουσε ο λαός Ισραήλ στο Δευτερο-
νόμιο, μπορούν να διαλέξουν τη ζωή ή τον θάνατο, την ευλογία ή 
την κατάρα. Και αν μέσω της χάρης και της πίστης, διαλέξουν τη 
ζωή, θα την έχουν. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για εμάς σήμερα. 
  



66 

 

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 
 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
Κεντρικό στοιχείο στη σχέση διαθήκης ανάμεσα στον Κύριο και στο 
Ισραήλ ήταν η λατρεία. Αυτό που τους ξεχώριζε από τους άλλους 
λαούς που βρίσκονταν γύρω τους ήταν ότι μόνο αυτοί ως έθνος 
λάτρευαν τον Αληθινό Θεό, σε αντίθεση με τους ψεύτικους θεούς 
των ειδωλολατρών που δεν υπήρχαν. «Δέστε, τώρα, ότι Εγώ, Εγώ 
Είμαι, και δεν υπάρχει άλλος Θεός, εκτός από μένα» Δευτ. 32/λβ’ 
39. 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 19, 8/η’ 19, 11/ια’ 16, 30/λ’ 17. Ποια είναι η 
προειδοποίηση που δίνεται σε αυτά τα εδάφια; Γιατί αυτή η προει-
δοποίηση είναι τόσο ουσιώδης για τον λαό Ισραήλ; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Χιλιάδες χρόνια πριν, όπως και σήμερα, ο λαός του Θεού ζούσε 
μέσα σε έναν πολιτισμό και σε ένα περιβάλλον που, στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, εξέπεμπαν πρότυπα, παραδόσεις και αντιλή-
ψεις που έρχονταν σε αντίθεση με την πίστη τους. Έτσι, ο λαός του 
Θεού πρέπει να είναι πάντα σε επιφυλακή, μη τυχόν οι κοσμικές 
επιρροές, τα είδωλα και οι «θεοί» του κόσμου, γίνουν αντικείμενα 
λατρείας τους.  
Ο Θεός μας είναι “Θεός ζηλότυπος” (Δευτ. 4/δ’24, 5/ε’9, 6/ς’15), και 
μόνο Αυτός, ως Δημιουργός και Λυτρωτής μας, αξίζει την λατρεία 
μας. Ούτε κι εδώ υπάρχει μέση λύση: ή θα λατρεύουμε τον Κύριο 
που παρέχει ζωή, αγαθά και ευλογίες, ή θα λατρεύουμε κάποιον 
άλλο θεό, που φέρνει δεινά, κατάρες και θάνατο. 
Διαβάστε Απόκ. 13/ιγ’ 1-15 και εστιάστε στο πώς παρουσιάζεται η 
λατρεία εδώ. Συγκρίνετε με Αποκ. 14/ιδ’ 6-12. Τι συμβαίνει στα ε-
δάφια της Αποκάλυψης που αντανακλούν την προειδοποίηση που 
δόθηκε στο Δευτερονόμιο (και σε όλη την Αγία Γραφή) για την κί-
βδηλη λατρεία; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Το ζήτημα παραμένει: Θα λατρέψουν οι άνθρωποι τον Αληθινό 
Θεό και θα έχουν ζωή, ή θα υποκύψουν στις πιέσεις, είτε είναι εμ-
φανείς είτε αφανείς ή και τα  δύο, ώστε να αποστραφεί η πίστη 
τους σε Αυτόν και να έρθουν αντιμέτωποι με τον θάνατο; Τελικά, η 
απάντηση βρίσκεται μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Ο Θεός 
δεν ανάγκασε τον λαό Ισραήλ να Τον ακολουθήσει, και δεν θα α-
ναγκάσει ούτε κι εμάς. Όπως βλέπουμε στην Αποκ. 13/ιγ’, ο εξα-
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ναγκασμός είναι έργο του θηρίου και της εικόνας του. Ο Θεός αντι-
θέτως, εργάζεται με αγάπη.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι, ακόμα και αδιαί-
σθητα, δεν εγκαταλείπουμε σιγά-σιγά την πίστη μας στον Ιησού για 
κάποιον άλλο θεό; 
 
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:10’  
 
Περαιτέρω μελέτη: Όπως τότε, έτσι και τώρα, σε όλους μας έχει 
δοθεί μια επιλογή. Η σημαντική λέξη εδώ είναι η λέξη «επιλογή». 
Σε αντίθεση με την αντίληψη ότι πριν ακόμη γεννηθούν οι άνθρω-
ποι, ο Θεός είχε προκαθορίσει πως κάποιοι, όχι μόνο θα χάνονταν, 
αλλά και θα καίγονταν στην κόλαση αιώνια, η Αγία Γραφή διδάσκει 
ότι η  δική μας ελεύθερη επιλογή καθορίζει αν τελικά θα έχουμε  
ζωή ή θάνατο, ευλογία ή κατάρα, καλό ή κακό. Είναι πολύ θετικό 
να γνωρίζουμε ότι ακόμη κι αν κάποιος κάνει λάθος επιλογή, το 
αποτέλεσμα είναι θάνατος, αιώνιος θάνατος και όχι αιώνια βασανι-
στήρια σε μια άσβεστη λίμνη πυρός. 
«“Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το χάρισμα, όμως, του Θε-
ού, αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.”  
(Ρωμ. 6/ς’ 23). Αν η ζωή είναι η κληρονομία των δικαίων, ο θάνα-
τος είναι η μερίδα των ασεβών. Ο Μωυσής δήλωσε στο λαό του 
Ισραήλ: “Δες, εγώ έβαλα σήμερα μπροστά σου τη ζωή και το αγα-
θό, και τον θάνατο και το κακό.” (Δευτ. 30/λ’ 15) Ο θάνατος που 
αναφέρεται σε αυτό κείμενο δεν είναι αυτός στον οποίο καταδικά-
σθηκε ο Αδάμ, επειδή ολόκληρη η ανθρωπότητα υφίσταται την τι-
μωρία της παράβασής του. Εδώ αναφέρεται “ο θάνατος ο δεύτε-
ρος”, ο οποίος αντιπαραβάλλεται με την αιώνια ζωή.» Μ.Δ., σελ. 600. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Συζητήστε περισσότερο γύρω από το αν ο Θεός είναι που τι-
μωρεί άμεσα, εδώ και τώρα, για την ανυπακοή, ή αν είναι οι συνέ-
πειες της ανυπακοής. Ή θα μπορούσαν να είναι και τα δύο; Ή μή-
πως υπάρχουν περιπτώσεις που, άλλοτε ισχύει το ένα και άλλοτε 
το άλλο; Πώς κατανοούμε αυτό το θέμα;  
2. Τι μας διδάσκει η παραπάνω δήλωση της Ε. Χουάιτ, για τη δύ-
ναμη που μας χορηγεί ο Θεός να νικήσουμε την αμαρτία; 
3.  Διαβάστε Ρωμ. 10/ι’ 1-10, όπου ο Παύλος κάνει αναφορά στο 
Δευτερονόμιο 30/λ’ 11-14, καθώς εξηγεί το θέμα της σωτηρίας διά 
μέσου πίστης στον Ιησού σε αντίθεση με την αναζήτηση για σωτη-
ρία και δικαιοσύνη μέσω του νόμου. Γιατί πιστεύετε ότι χρησιμο-
ποίησε αυτά τα εδάφια από το Δευτερονόμιο; Δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή στη Ρωμ. 10/ι’ 10: “επειδή, με την καρδιά πιστεύει κά-
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ποιος προς δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σω-
τηρία·” Ποιο θέμα θέλει να τονίσει εδώ ο Παύλος; 
4. Με ποιους τρόπους ο πολιτισμός, η κοινωνία, οι συναναστρο-
φές σας, έχουν αντιλήψεις που, αν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί 
να σας οδηγήσουν σε λάθος λατρεία; 
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20 Νοεμβρίου – 26 Νοεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

9.  ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και από εκεί θα εκζητήσετε τον Κύριο τον 
Θεό σας, και θα Τον βρείτε, όταν Τον εκζητήσετε με ολόκληρη την 
καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.» Δευτ. 4/δ’ 29 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 5/ε’ 22-29,  
Δευτ. 4/δ’ 25-31,  Δευτ. 30/λ’ 1-10,  Ματθ. 3/γ’ 1-8,  Μάρκ. 1/α’ 15,  
Πράξ. 2/β’ 37, 38. 
 
Ένα απλό γεγονός της ζωή μας ακολουθεί όλους: είμαστε αμαρτω-
λοί. Περιστασιακά ακούμε κάποιους «ειδικούς» να λυπούνται για τη 
χριστιανική αντίληψη της ανθρώπινης διαφθοράς, άλλα και μόνο να 
ρίξει κάποιος μια ματιά στις ειδήσεις για μια μέρα ή να κάνει μια 
αναδρομή στην ιστορία της ανθρωπότητας, και η αλήθεια αυτή γί-
νεται ολοφάνερη. 
Ή, ακόμα πιο εύκολα, το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να 
κοιτάξει στον καθρέφτη. Όποιος έχει το θάρρος να κοιτάξει βαθιά 
στην καρδιά του γνωρίζει την αλήθεια της Ρωμ. 3/γ’ 9-23, η οποία 
τελειώνει με τα λόγια: “Δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και στερού-
νται τη δόξα του Θεού”. 
Φυσικά, τα καλά νέα βρίσκονται στο επόμενο εδάφιο, το οποίο λέει: 
“Ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου 
της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό·” (εδ. 3/γ’ 24). Το 
σημαντικό σε αυτά τα νέα είναι η μετάνοια: αναγνωρίζοντας την 
αμαρτία μας, μετανοώντας γι’ αυτήν, ζητώντας συγχώρεση από 
τον Θεό και, τελικά, μένοντας μακριά της. Επειδή είμαστε αμαρτω-
λοί, η μετάνοια πρέπει να είναι το κέντρο της Χριστιανικής μας ύ-
παρξης. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε το θέμα της μετάνοιας, 
όπως εκφράζεται στο Δευτερονόμιο. 
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Κυριακή 21 Νοεμβρίου 
 

ΕΙΘΕ ΝΑ… 
Τα Βιβλικά εβραϊκά, όπως και οι περισσότερες γλώσσες, είναι 
χρωματισμένα με ιδιωματισμούς, όπου συγκεκριμένες λέξεις χρη-
σιμοποιούνται για να εκφράσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που 
πραγματικά λένε. Ένας ιδιωματισμός στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο 
«Mi-yitten». Η λέξη «Μi» είναι η ερώτηση «ποιος;» και «yitten» ση-
μαίνει «θα δώσει». Έτσι, κυριολεκτικά, «Mi-yitten» σημαίνει «ποιος 
θα δώσει;» 
Παρόλα αυτά, στην Παλαιά Διαθήκη, η φράση αυτή εκφράζει μια 
ευχή, την επιθυμία κάποιου που θέλει κάτι απεγνωσμένα. 
Για παράδειγμα, μετά την απόδρασή τους από την Αίγυπτο, ο λαός 
Ισραήλ αντιμετωπίζοντας διάφορες προκλήσεις στην έρημο, πα-
ραπονέθηκε, “Είθε να πεθαίναμε κάτω από το χέρι του Κυρίου στη 
γη της Αιγύπτου” (Εξ. 16/ις’ 3). Η φράση “είθε να” προέρχεται από 
το «mi-yitten».  
Στον Ψαλμό 14/ιδ’ 7 ο Δαβίδ λέει: “Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη 
σωτηρία του Ισραήλ;” Στο Ιώβ 6/ς’8 διαβάζουμε: «Είθε να απολάμ-
βανα το αίτημά μου, και ο Θεός να μου έδινε την επιθυμία μου!»  
Διαβάστε Δευτ. 5/ε’ 22-29, εστιάζονται ιδιαίτερα στο εδάφιο 29. Τι 
σημαίνει η λέξη που έχει μεταφραστεί ως “είθε” και προέρχεται από 
την εβραϊκή λέξη “mi-yitten”; 
…………………………………………………………………………….. 
Εδώ βλέπουμε τον Κύριο – τον Θεό Δημιουργό, Εκείνον που δη-
μιούργησε το σύμπαν, τον χρόνο, και την ύλη, Εκείνον που με έναν 
λόγο Του έδωσε ύπαρξη στον κόσμο μας, Εκείνον που φύσηξε 
πνοή ζωής στον Αδάμ – να προφέρει μια φράση που γενικά έχει 
σχέση με τις αδυναμίες και τους περιορισμούς του ανθρώπινου 
γένους. Τι υπέροχο παράδειγμα της πραγματικότητας της ελεύθε-
ρης βούλησης! Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν όρια στις ενέργειες 
του Θεού εν τω μέσω της Μεγάλης Διαμάχης. Η χρήση του ιδιωμα-
τισμού «mi-yitten» αποκαλύπτει ότι ακόμα και ο Θεός δεν μπορεί 
να καταπατήσει την ελεύθερη βούληση· από τη στιγμή που θα έκα-
νε κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχε ελευθερία στην επιλογή. 
Και όπως είμαστε ελεύθεροι να αμαρτήσουμε, είμαστε επίσης ε-
λεύθεροι να επιλέξουμε τον Κύριο, να επιλέξουμε να είμαστε ανοι-
χτοί στην καθοδήγησή Του, και ανταποκρινόμενοι στο Άγιο Πνεύμα 
Του, να επιλέξουμε να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να 
Τον ακολουθήσουμε. Τελικά, η επιλογή είναι δική μας και μόνο δική 
μας, και είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα και 
κάθε στιγμή.  
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ΣΚΕΨΗ: Ποιες είναι οι επιλογές που πρέπει άμεσα να κάνετε; Πώς 
μπορείτε να παραδώσετε τη θέληση σας στον Θεό ώστε με τη δική 
Του δύναμη να κάνετε τις σωστές επιλογές; 
 
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 
 

 

ΕΚΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ 
Σε όλη την Αγία Γραφή βρίσκουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Θεός 
γνωρίζει εκ των προτέρων όλα όσα θα συμβούν. Είτε άνοδο και 
πτώση αυτοκρατοριών (Δαν. 7/ζ’), είτε μεμονωμένες δράσεις λίγο 
πριν συμβούν – “Σε διαβεβαιώνω ότι, αυτή τη νύχτα, πριν ο πετει-
νός λαλήσει, θα με απαρνηθείς τρεις φορές” (Ματθ. 26/κς’34) – ο 
Κύριος ξέρει το τέλος από την αρχή. Το ότι γνωρίζει εκ των προτέ-
ρων, ακόμη και τις ελεύθερες επιλογές μας, δεν έχει καμία σχέση 
απολύτως με τη ελευθερία των επιλογών μας. 
Έτσι, ο Κύριος ήξερε, πριν ακόμη φέρει τον λαό Ισραήλ στη γη, τι 
θα έκαναν όταν θα έμπαιναν σε αυτήν. 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 25-28. Τι είπε ο Κύριος ότι θα έκαναν αφότου 
έμπαιναν στη γη που τους είχε υποσχεθεί; 
…………………………………………………………………………….. 
Στα προηγούμενα εδάφια, ο Κύριος τους λέει συγκεκριμένα να μην 
κάνουν είδωλα και τα λατρέψουν (Δευτ. 4/δ’15-20). Κι όμως, τα 
ακόλουθα εδάφια λένε ακριβώς ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, έ-
καναν είδωλα και τα λάτρεψαν. 
Προσέξτε ότι στο Δευτ. 4/δ’25, ο Μωυσής είναι ξεκάθαρος πως δεν 
θα γίνει αμέσως. Μετά από όλα όσα είχαν ζήσει, δεν θα έπεφταν 
αμέσως στην ειδωλολατρία. Παρόλα αυτά, με τον καιρό, μετά από 
περίπου μια γενιά, η τάση να “λησμονούν” (Δευτ. 4/δ’9) όσα ο Κύ-
ριος έκανε γι’ αυτούς, αλλά και όσα τους είχε προειδοποιήσει να 
μην κάνουν, θα τους οδηγούσε στο να κάνουν ακριβώς τα αντίθε-
τα. 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’29-31. Τι λέει ότι θα κάνει ο Κύριος γι’ αυτούς 
σε αυτήν την συγκεκριμένη κατάσταση; 
…………………………………………………………………………….. 
Η χάρη του Θεού είναι εκπληκτική! Ακόμα κι όταν έπεσαν στο τρο-
μερό παράπτωμα της ειδωλολατρίας και ως επακόλουθο έλαβαν 
τις συνέπειες των αμαρτιών τους, αν επέστρεφαν στον Κύριο, θα 
τους συγχωρούσε και θα τους αποκαθιστούσε. Με λίγα λόγια, αν 
επέλεγαν να μετανοήσουν, θα δεχόταν τη μετάνοιά τους.  
Η λέξη “επιστρέψεις” στο Δευτ. 4/δ’30, σημαίνει ότι θα επέστρεφαν 
πίσω στον Κύριο, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκονται ανέκαθεν. Η 
εβραϊκή λέξη teshuvah, προέρχεται από την ίδια ρίζα με την λέξη 
«επιστρέφω» και σημαίνει «μετάνοια». 
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Έτσι, οτιδήποτε έχει σχέση με την μετάνοια, κατά βάση, αφορά την 
επιστροφή μας στον Θεό, εφόσον νωρίτερα είχαμε απομακρυνθεί 
από Αυτόν εξαιτίας των αμαρτιών μας. 
 
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 
 

«TESHUVAH» - ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Σε όλο το βιβλίο του Δευτερονομίου, εμφανίζεται ένα βασικό θέμα: 
υπακούστε στον Κύριο και θα ευλογηθείτε, αψήφιστε τον Κύριο και 
θα υποφέρετε τις συνέπειες. Και δεν υπάρχει καμία διαφορά στην 
Καινή Διαθήκη. “Μη πλανιέστε· ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι 
αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει· για τον λόγο ότι, αυτός 
που σπέρνει στη σάρκα του, θα θερίσει από τη σάρκα φθορά· αλλά, 
εκείνος που σπέρνει στο Πνεύμα, θα θερίσει από το Πνεύμα αιώνια 
ζωή.” (Γαλ. 6/ς’ 7,8) 
Δυστυχώς, μετά την πτώση, οι αμαρτίες έγιναν τόσο εύκολες και 
φυσικές όπως η αναπνοή. Και παρά τις προειδοποιήσεις και τις 
υποσχέσεις – “Επειδή, αυτή η εντολή, που εγώ σε προστάζω σή-
μερα, δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε βρίσκεται μακριά.” (Δευτ. 
30/λ’ 11) – πολλοί άνθρωποι έπεφταν στις αμαρτίες για τις οποίες 
ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει.  
Ωστόσο, ακόμα και τότε, ο Θεός ήταν πρόθυμος να τους δεχθεί 
πίσω αν, με την ελεύθερη βούλησή τους, την ελεύθερη επιλογή, 
μετανοούσαν και επέστρεφαν σ’ Αυτόν.  
Διαβάστε ξανά Δευτ. 30/λ’ 1-10. Τι λέει ο Κύριος ότι θα κάνει για 
τον λαό Του, παρά τα λάθη που είχαν κάνει; Ποιοι ήταν οι όροι για 
να εκπληρωθούν αυτές οι υποσχέσεις; 
…………………………………………………………………………….. 
Τα πράγματα είναι απλά: αν δεν υπακούσεις, τρομερές συνέπειες 
θα ακολουθήσουν για σένα και την οικογένειά σου. Αυτό κάνει η 
αμαρτία. Όμως, ακόμα και τότε, μπορείς να μετανοήσεις, και ο Κύ-
ριος θα σε δεχθεί και θα σε ευλογήσει.  
Αρκετές είναι οι φορές που εμφανίζεται σε αυτά τα εδάφια η ίδια 
εβραϊκή ρίζα πίσω από τη λέξη teshuvah - μετάνοια. Στο Δευτ. 
30/λ’ 2, το εδάφιο λέει: “και επιστρέψεις στον Κύριο τον Θεό σου”, 
στο Δευτ. 30/λ’ 8 αν και συχνά, πολύ σωστά μεταφράζεται «θα υ-
πακούσεις ξανά στη φωνή του Κυρίου», θα μπορούσε να μετα-
φραστεί κυριολεκτικά: «Και επιστρέψεις και υπακούσεις στη φωνή 
του Κυρίου». Επίσης, στο Δευτ. 30/λ’ 10, όπου διαβάζουμε: “αν 
επιστρέψεις στον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου, 
και με ολόκληρη την ψυχή σου”. 
Με άλλα λόγια, παρά τα όσα τους έχουν συμβεί, παρά την απόλυ-
τη παράβαση και την παραβίαση της διαθήκης, ο Κύριος δεν είχε 
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εγκαταλείψει αυτούς τους ανθρώπους, και αν δεν επιθυμούσαν να 
τους εγκαταλείψει, μπορούσαν να εκδηλώσουν την επιθυμία τους 
για μετάνοια. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς τα παραπάνω εδάφια, αν και αναφέρονται στο λαό 
Ισραήλ ως σύνολο, και παρόλο που ζούμε σε διαφορετικό πλαίσιο, 
αντανακλούν την πραγματικότητα για το πόσο βασική είναι η αλη-
θινή μετάνοια και για εμάς, που ως πιστοί παραβιάζουμε επίσης τη 
διαθήκη που κάναμε με τον Θεό; 
 
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 
 

ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ 
Το Δευτ. 30/λ’ 1-10 αποκαλύπτει την χάρη και την καλοσύνη του 
Θεού για τους αμαρτωλούς, και όσους είχαν παλινδρομήσει στην 
αμαρτία, κι ας είχαν ευλογηθεί με μοναδικούς τρόπους: “Επειδή, 
ποιο έθνος είναι τόσο μεγάλο, στο  οποίο ο Θεός με τέτοιον τρόπο 
είναι κοντά του, όπως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, σε όλα όσα τον 
επικαλούμαστε;” (Δευτ. 4/δ’7). Παρόλα όσα είχε κάνει ο Θεός γι’ 
αυτούς, και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία αιτιολογία για 
την αμαρτία τους, αμάρτησαν. Κι όμως, τι συνέβη μετά απ’ αυτό; 
Στο Δευτ. 30/λ’ 1-10, επικεντρωθείτε στο τι συνεπαγόταν η μετά-
νοιά τους και η επιστροφή τους στον Θεό. Τι απαιτούταν, και τι μας 
διδάσκει αυτό σήμερα όσον αφορά την αληθινή μετάνοια; 
…………………………………………………………………………….. 
Τελικά, έπρεπε να επιλέξουν να επιστρέψουν σε Αυτόν, και να υ-
πακούσουν σε Αυτόν, με ολόκληρη την καρδιά τους. Κατά μία έν-
νοια, το όλο θέμα ήταν η καρδιά τους, γιατί αν η καρδιά τους ήταν 
μόνο με τον Θεό, θα ήταν και οι πράξεις τους, δηλαδή θα ήταν υ-
πάκουοι.  
Γι’ αυτό τους δόθηκε η υπέροχη υπόσχεση ότι αν “επέστρεφαν” 
στον Κύριο, αν με ειλικρίνεια γύριζαν σε Αυτόν, τότε Εκείνος θα 
εργαζόταν μέσα τους και θα περιέτεμνε τις καρδιές τους. Έπρεπε 
να επιλέξουν ανάμεσα στην αιχμαλωσία τους και στην επιστροφή 
τους στον Θεό, και τότε Αυτός ο Ίδιος θα τους έφερνε πίσω στη γη 
της υπόσχεσης. Και εκεί, σε αυτήν τη γη, θα τους ευλογούσε. Και 
μέρος της ευλογίας είναι ότι θα εργαζόταν μέσα τους για να αλλάξει 
την καρδιά τους και των παιδιών τους ακόμα περισσότερο προς 
Αυτόν, “για να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την 
καρδιά σου, και με ολόκληρη την ψυχή σου, για να ζεις.” (Δευτ. 
30/λ’ 16). 

Στο τέλος, καθώς ανταποκρίνονταν στις προτροπές του Θεού 
(δείτε Πραξ. 5/ε’ 31), θα μετανοούσαν αληθινά για τις αμαρτίες 
τους. Και, παρόλο που μελετάμε ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο, 
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η Έ. Χουάιτ έγραψε: «Ο λαός θρηνούσε για τα βάσανα που τους εί-
χαν προξενήσει οι αμαρτίες τους, και όχι για τη στέρηση της τιμής 
προς το Θεό που η παράβαση του άγιου νόμου Του είχε προκαλέ-
σει. Η πραγματική μετάνοια σημαίνει περισσότερο από τη λύπη για 
την αμαρτία. Σημαίνει αποφασιστική στροφή από την αμαρτία.» Π.Π. 

σελ. 548,549. Αυτή είναι μια αλήθεια που μπορούμε να δούμε στο 
Δευτ. 30/λ’ 1-10. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ του ότι 
μετανοούμε για τις συνέπειες των αμαρτιών μας, το οποίο ο καθέ-
νας μπορεί να κάνει, και του ότι μετανοούμε για τις ίδιες τις αμαρτί-
ες; Γιατί αυτός ο διαχωρισμός είναι τόσο σημαντικός; 
 
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 
 

ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ 
Η Καινή Διαθήκη, φυσικά, είναι γεμάτη με το θέμα της μετάνοιας. 
Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ξεκίνησε τη διακονία 
του με την κλήση για μετάνοια.  
Διαβάστε Ματθ. 3/γ’ 1-8. Πώς εμφανίζεται το θέμα της επιστροφής 
σε αυτά τα εδάφια; Τι τους λέει ο Ιωάννης να κάνουν που αντικα-
τοπτρίζει αυτό που διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο; Γιατί τα λόγια 
του σχετίζονται ιδιαίτερα με τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαί-
ους;  
…………………………………………………………………………….. 
Και ο Ιησούς, ξεκίνησε τη διακονία με την κλήση για μετάνοια. 
Διαβάστε Μαρκ. 1/α’ 15. Τι λέει ο Ιησούς και γιατί συσχετίζει τη με-
τάνοια με το ευαγγέλιο; 
…………………………………………………………………………….. 
Είτε μιλάει ο Ιωάννης στους θρησκευτικούς ηγέτες συγκεκριμένα, 
είτε ο Ιησούς στο έθνος συνολικά, το κεντρικό θέμα είναι το ίδιο. 
Είμαστε αμαρτωλοί, και παρόλο που ο Χριστός ήρθε για να σώσει 
αμαρτωλούς, πρέπει να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Και 
αυτή η μετάνοια – είτε έχουμε παλινδρομήσει στην αμαρτία, είτε ως 
πιστοί Χριστιανοί που πέφτουμε στην αμαρτία, είτε ως νεοκατήχη-
τοι – περιλαμβάνει επιστροφή από τον αμαρτωλό τρόπο ζωής μας. 
Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας και να εκφρά-
σουμε μετάνοια για τις ίδιες τις αμαρτίες μας (και όχι μόνο για τις 
συνέπειές τους), πρέπει να κάνουμε τη συνειδητή επιλογή να απο-
μακρύνουμε αυτές τις αμαρτίες και να αφεθούμε ολοκληρωτικά στις 
αξίες του Ιησού, “αν μόνον ακούς με επιμέλεια τη φωνή του Κυρίου 
του Θεού σου…” (Δευτ. 15/ιε’ 5) 
Μερικοί μελετητές της Αγίας Γραφής βλέπουν ότι στην Καινή Δια-
θήκη ηχεί το θέμα της μετάνοιας, όπως αυτό εκφράζεται στο Δευ-
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τερονόμιο. Για παράδειγμα, όταν ο Πέτρος κατηγόρησε το έθνος 
ότι σταύρωσαν τον Ιησού, πολλοί από τους ανθρώπους “όταν τα 
άκουσαν αυτά, η καρδιά τους ήρθε σε κατάνυξη, και είπαν στον 
Πέτρο και στους υπόλοιπους αποστόλους: Τι πρέπει να κάνουμε, 
άνδρες αδελφοί;” (Πραξ. 2/β’37). Δηλαδή, αναγνώρισαν την αμαρ-
τία τους και λυπόντουσαν γι’ αυτήν (“η καρδιά τους ήρθε σε κατά-
νυξη”). Ήθελαν να ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν τώρα για να είναι 
σωστοί με τον Θεό, τον Οποίο είχαν προσβάλλει. 
Δεν είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση και με όλους εμάς τους αμαρ-
τωλούς που έχουμε προσβάλλει τον Θεό; 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 2/β’ 38. Πώς απαντάει ο Πέτρος στην 
ερώτησή τους, και πώς αυτό το περιστατικό αποκαλύπτει την αρχή 
πίσω από την αληθινή μετάνοια; 
  
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:07’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: 
«Σε κάθε βήμα προόδου της Χριστιανικής εμπειρίας, η μετάνοιά 
μας θα γίνεται όλο και βαθύτερη. Σε εκείνους που ο Κύριος συγ-
χώρησε, σε εκείνους που αναγνωρίζει ως λαό Του, λέει: “Και θα 
θυμηθείτε τους πονηρούς σας δρόμους, και τα έργα σας τα όχι α-
γαθά, και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μά-
τια σας” (Ιεζ. 36/λς’ 31). Λέει ξανά: “Και εγώ θα στήσω σε σένα τη 
διαθήκη μου, και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος· για να θυμη-
θείς, και να ντραπείς, και να μην ανοίξεις πλέον το στόμα σου από 
τη ντροπή σου, όταν εξιλεωθώ προς εσένα για όλα όσα έπραξες, 
λέει ο Κύριος ο Θεός.” (Ιεζ. 16/ις’ 62, 63). Τότε τα χείλη μας δεν θα 
ανοίξουν για αυτοεξύψωση. Θα γνωρίζουμε ότι αρκούμαστε στον 
Ιησού Χριστό και μόνο. Θα κάνουμε την ομολογία του αποστόλου 
και δική μας. “Επειδή, ξέρω ότι μέσα μου (δηλαδή, μέσα στη σάρκα 
μου) δεν κατοικεί αγαθό·” (Ρωμ. 7/ζ’ 18). “Σε μένα, όμως, μη γένοιτο 
να καυχώμαι, παρά μονάχα στον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, διαμέσου του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμέ-
να και εγώ ως προς τον κόσμο.” (Γαλ. 6/ς’ 14).» Ε.Χουάιτ, Christ’s Object 

Lessons, σελ. 160, 161. 

«“Η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια” (Ρωμ. 2/β’ 2). Μια 
χρυσή αλυσίδα, το έλεος και η ευσπλαχνία της Θεϊκής αγάπης, 
είναι περιτυλιγμένη σε κάθε ψυχή που κινδυνεύει. Ο Κύριος δηλώ-
νει, “Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη· γι’ αυτό σε έλκυσα με έλε-
ος.” (Ιερ. 31/λα’ 3) Έ. Χουάιτ, Christ’s Object Lessons, σελ. 202. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Αν και πρέπει να μετανοήσουμε, πώς μπορούμε να είμαστε 
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προσεκτικοί και να αποφύγουμε την παγίδα να κάνουμε τη μετά-
νοια κάτι αξιέπαινο, σαν η πράξη της μετάνοιας είναι από μόνη της 
κάτι το οποίο μπορεί να μας παρουσιάσει δίκαιους μπροστά στον 
Θεό; Ποιος είναι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να σταθούμε δί-
καιοι ενώπιον του Θεού; 
2.  “Τότε, ο Ιούδας, αυτός που τον παρέδωσε, βλέποντας ότι κατα-
δικάστηκε, αφού μεταμελήθηκε επέστρεψε στους πρεσβυτέρους τα 
30 αργύρια, λέγοντας: Αμάρτησα, επειδή παρέδωσα αθώο αίμα. 
Και εκείνοι είπαν: Και σε μας, τι; Εσένα αφορά. Και ρίχνοντας τα 
αργύρια μέσα στον ναό, αναχώρησε· και φεύγοντας κρεμάστηκε.» 
(Ματθ. 27/κζ’ 3-5). Χωρίς αμφιβολία, ο Ιούδας μετάνιωσε γι’ αυτό 
που έκανε στον Ιησού (εξάλλου, αυτοκτόνησε). Παρόλα αυτά, γιατί 
δεν θεωρείται ειλικρινής μετάνοια; 
3. Πώς η πραγματικότητα της ανθρώπινης αμαρτωλότητας, ακόμη 
και της δικής μας, θα πρέπει να μας κάνει ταπεινούς προς τους 
άλλους (δεδομένου ότι δεν τους κρίνουμε) και μπροστά στον Θεό; 
Γιατί χρειάστηκε το γεγονός του Σταυρού, δηλαδή ο θάνατος του 
Υιού του Θεού για να μας λυτρώσει, για να δούμε πόσο κακή είναι 
στην πραγματικότητα η αμαρτία; 
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27 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

10. ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ – ΝΑ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙΣ 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Να θυμάσαι, να μη λησμονήσεις πόσο πα-
ρόργισες τον Κύριο τον Θεό σου στην έρημο· από την ημέρα που 
βγήκατε από τη γη της Αιγύπτου, μέχρις ότου φτάσατε σε τούτο 
τον τόπο, πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο.» Δευτ. 9/θ’ 7 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 9/θ’8-17, 
Δευτ. 4/δ’32-39, Αποκ. 14/ιδ’12, Δευτ. 4/δ’9,23, Δευτ. 6/ς’7 Δευτ. 
8/η’7-18, Εφεσ. 2/β’8-13. 
 

Δύο φράσεις που εμφανίζονται σε όλη την Αγία Γραφή είναι «να 
θυμάσαι» και «μη λησμονήσεις». Και οι δύο αναφέρονται σε αν-
θρώπινες πράξεις, σε κάτι που συμβαίνει στη διάνοιά μας. Και τα 
δύο είναι ρήματα και είναι αντίθετα: το «να θυμάσαι» σημαίνει να 
μην ξεχνάς, και το να «μη λησμονήσεις» σημαίνει να θυμάσαι. 
Ο Θεός λέει συχνά στον λαό Του να θυμούνται όλα όσα έχει κάνει 
γι’ αυτούς· να θυμούνται τη χάρη Του και την καλοσύνη Του προς 
αυτούς. Μεγάλο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης αποτελείται από 
προφήτες, οι οποίοι λένε στον Εβραϊκό λαό, να μην λησμονούν το 
τι έχει κάνει ο Κύριος γι’ αυτούς. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι 
ότι δεν έπρεπε να ξεχάσουν ποια ήταν η κλήση τους από τον Θεό 
και τι είδους άνθρωποι έπρεπε να είναι ως ανταπόκριση σε αυτή 
την κλήση. “Θα θυμάμαι τα έργα του Κυρίου· ναι, θα θυμάμαι τα 
θαυμάσιά σου που είναι εξαρχής·” (Ψαλμ. 77/οζ’ 11). 
Υπάρχει καμία διαφορά για μας σήμερα, είτε σε συλλογικό επίπεδο 
είτε σε προσωπικό; Πόσο εύκολα ξεχνάμε τι έχει κάνει ο   Θεός για 
μας; 
Αυτήν την εβδομάδα, θα δούμε πώς εκφράζεται στο Δευτερονόμιο 
αυτή η σημαντική αρχή του να θυμόμαστε και να μη λησμονούμε 
τις αλληλεπιδράσεις του Θεού στη ζωή μας. 
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Κυριακή 28 Νοεμβρίου 
 

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 
Την πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Αγία Γραφή η λέξη “θυμά-
μαι”, στο ένατο κεφάλαιο της Γένεσης, ήταν όταν μετά τον παγκό-
σμιο κατακλυσμό ο Κύριος είπε στον Νώε πως θα έθετε το τόξο 
στον ουρανό ως σημείο της διαθήκης Του με τη γη, ότι ποτέ ξανά 
δεν θα την κατέστρεφε με πλημμύρα.  
Διαβάστε Γεν. 9/θ’ 8-17. Πώς χρησιμοποιείται εδώ η λέξη «θυμά-
μαι», και τι μπορούμε να μάθουμε από τη χρήση της για το πώς 
πρέπει να θυμόμαστε τι έχει κάνει ο Θεός για μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Φυσικά, ο Θεός δεν χρειάζεται το ουράνιο τόξο για να θυμηθεί την 
υπόσχεση και την διαθήκη Του. Απλώς, μίλησε σε μια γλώσσα που 
να είναι κατανοητή από τους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο, το ουρά-
νιο τόξο είναι για μας τους ανθρώπους, για να θυμόμαστε την υ-
πόσχεση και τη διαθήκη του Θεού πως δεν θα καταστρέψει ποτέ 
ξανά τον κόσμο με νερό. Με άλλα λόγια, το τόξο θα βοηθούσε τους 
ανθρώπους να θυμηθούν αυτήν την ιδιαίτερη διαθήκη που είχε 
κάνει ο Θεός. Κάθε φορά που εμφανίζεται το ουράνιο τόξο, ο λαός 
Του θα θυμάται, όχι μόνο την κρίση του Θεού στον κόσμο για τις 
αμαρτίες του, αλλά και την αγάπη Του για τον κόσμο και την υπό-
σχεσή Του να μην τον καταποντίσει ξανά.  
Έτσι, εδώ βλέπουμε τη σημασία της ενθύμησης: ενθύμηση για τις 
υποσχέσεις του Θεού, ενθύμηση για τις προειδοποιήσεις του Θεού, 
ενθύμηση για τις ενέργειες του Θεού στον κόσμο. 
Το τόξο στον ουρανό είναι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα όταν, βα-
σισμένο στη συνοχή των νόμων της φύσης, πολλοί επιστήμονες 
απορρίπτουν την ιδέα ότι υπήρξε ποτέ παγκόσμιος κατακλυσμός.  
Πόσο συναρπαστικό αυτό που έγραψε η Έ. Χουάιτ ότι, πριν έρθει 
ο κατακλυσμός, πολλοί άνθρωποι είχαν την ίδια αντίληψη, ότι η 
συνοχή των νόμων της φύσης αποκλείει την πιθανότητα ενός με-
γάλου κατακλυσμού. Έγραψε πως πολλοί υποστηρίζουν ότι «οι 
φυσικοί νόμοι είναι τόσο σταθεροί, πού ούτε ο ίδιος ο  Θεός μπο-
ρούσε να τους αλλάξει.» Ε.Χουάιτ Π.Π. σελ.79. Έτσι, όπως πριν τον κα-
τακλυσμό οι άνθρωποι υποστήριζαν, βασισμένοι στους νόμους της 
φύσης, ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε, κατά τον ίδιο τρόπο και οι 
άνθρωποι μετά τον κατακλυσμό ισχυρίζονται, βασισμένοι στους 
νόμους της φύσης, ότι ποτέ δεν συνέβη. 
Παρόλα αυτά, ο Θεός μάς μιλάει στον Λόγο Του για τον κατακλυ-
σμό και έδωσε στον κόσμο ένα σημείο, όχι μόνο για τον κατακλυ-
σμό, αλλά και την υπόσχεσή Του ότι δεν θα επέτρεπε να ξαναγίνει. 
Έτσι, αν θυμόμαστε τι σημαίνει το τόξο, μπορούμε να έχουμε τη 
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διαβεβαίωση, γραμμένη στον ουρανό με αυτά τα τόσο όμορφα 
χρώματα, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Και αν μπορούμε 
να εμπιστευτούμε τον Λόγο Του σε αυτή την υπόσχεση, γιατί να 
μην Τον εμπιστευτούμε σε όλα όσα μας λέει, επίσης; 
ΣΚΕΨΗ: Την επόμενη φορά που θα δείτε ένα ουράνιο τόξο, θυμη-
θείτε τις υποσχέσεις του Θεού. Πώς μπορείτε να μάθετε να εμπι-
στεύεστε όλες αυτές τις υποσχέσεις; 
 
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου  
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ 
Στο τέταρτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, διαβάσαμε για τις υπέ-
ροχες νουθεσίες που έδωσε ο Θεός στον λαό Του μέσω του Μωυ-
σή, όσον αφορά τα μεγάλα προνόμια που είχαν ως εκλεκτός λαός 
του Θεού. Τους είχε ελευθερώσει από την Αίγυπτο “με δοκιμασίες, 
με σημεία και με θαύματα, και με πόλεμο, και με χέρι κραταιό, και με 
απλωμένον βραχίονα, και με μεγάλα τέρατα, σύμφωνα με όλα όσα 
ο Κύριος ο Θεός έκανε για σας στην Αίγυπτο μπροστά στα μάτια 
σου” (Δευτ. 4/δ’ 34). Με άλλα λόγια, όχι μόνο ο Θεός έκανε κάτι 
μεγάλο για σας, αλλά το έκανε με τέτοιους τρόπους ώστε να σας 
βοηθήσει να θυμάστε, και ποτέ να μην ξεχάσετε, τα υπέροχα 
πράγματα έχει κάνει για σας. 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 32-39. Τι τους λέει ο Κύριος να θυμούνται, και 
γιατί ήταν τόσο σημαντικό να τα θυμούνται όλα αυτά; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Μωυσής τους δείχνει το παρελθόν μέσα από όλη την ιστορία, 
ακόμα και μέσα από τη δημιουργία, και τους ρωτάει ρητορικά, αν 
έγινε στο παρελθόν κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο Θεός γι’ 
αυτούς. Στην πραγματικότητα τους λέει να ρωτήσουν· που σημαίνει 
να μελετήσουν οι ίδιοι και να δουν αν και στο παρελθόν είχε συμβεί 
κάτι αντίστοιχο, όπως αυτό που είχαν βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο Μωυσής προσπαθεί να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τι έκα-
νε ο Κύριος γι’ αυτούς, και έτσι, τελικά, να νιώσουν ευγνώμονες και 
να Τον ευχαριστήσουν για τις Θεϊκές Του ενέργειες στη ζωή τους.  
Το κεντρικό σημείο αυτών των ενεργειών ήταν η απελευθέρωσή 
τους από την Αίγυπτο και μετά, ίσως με μερικούς τρόπους ακόμη 
πιο εκπληκτικούς, τους μιλάει στο Σινά, όπου τους επέτρεψε να 
Τον ακούσουν “να μιλάει μέσα από τη φωτιά” (Δευτ. 4/δ’33). 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 40. Ποιο συμπέρασμα ήθελε ο Μωυσής να 
βγάλουν από αυτά τα λόγια σχετικά με το τι είχε κάνει ο Θεός γι’ 
αυτούς; 
…………………………………………………………………………….. 
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Ο Θεός δεν τα έκανε όλα αυτά άσκοπα. Ελευθέρωσε τον λαό Του, 
διατηρώντας τη διαθήκη που είχε κάνει μαζί τους ως το τέλος. Εί-
χαν ελευθερωθεί από την Αίγυπτο, και επρόκειτο να εισέλθουν 
στην Γη της Επαγγελίας. Ο Θεός έκανε το μέρος Του· τώρα καλού-
νταν να κάνουν και αυτοί το δικό τους, που ήταν απλώς να υπα-
κούσουν.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς αυτό το πρότυπο αντιπροσωπεύει το σχέδιο της σω-
τηρίας, όπως εκφράζεται στην Καινή Διαθήκη; Τι έκανε ο Ιησούς 
για μας, και πώς ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτό; (Δείτε Αποκ. 
14/ιδ’ 12) 
 
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 

 
«ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΤΕ» 

Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 9, 23. Τι τους λέει, εδώ, να κάνουν ο Κύριος 
και γιατί αυτή η νουθεσία είναι τόσο σημαντική για τον λαό; 
…………………………………………………………………………….. 
Δύο είναι τα ρήματα που κυριαρχούν στην έναρξη αυτών των εδα-
φίων: “πρόσεχε” και “λησμονήσεις”. Αυτό που τους λέει ο Κύριος 
είναι το εξής: προσέχετε ώστε να μην ξεχάσετε. Που σημαίνει, να 
μην ξεχάσετε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει κάνει για σας και τη 
διαθήκη που Εκείνος έκανε μαζί σας. Το ρήμα “πρόσεχε”, smr (το 
οποίο επίσης χρησιμοποιείται με μια διαφορετική μορφή στο Δευτ. 
4/δ’ 9 ως «φύλαγε», εμφανίζεται σε όλη την Παλαιά Διαθήκη και 
σημαίνει «να φυλάξετε», «να προσέχετε», «να διατηρείτε», ή «να 
περιφρουρείτε». Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η πρώτη φορά που 
εμφανίζεται στην Αγία Γραφή είναι πριν την αμαρτία, όταν ο Κύριος 
είπε στον Αδάμ “να φυλάττει” τον κήπο που Εκείνος του είχε δώσει 
(Γεν. 2/β’ 15). 
Τώρα, ο Κύριος λέει στον λαό, στον καθένα ξεχωριστά (το ρήμα 
είναι στον ενικό), να προσέχουν τον εαυτό τους, μήπως και λησμο-
νήσουν. Η λέξη “λησμονήσεις” δεν έχει την έννοια της απώλειας 
μνήμης (αν και με την πάροδο του χρόνου και μέσα από τις επόμε-
νες γενιές, θα συνέβαινε), έχει περισσότερο την έννοια της χαλαρό-
τητας στις υποχρεώσεις της διαθήκης. Έπρεπε να είναι προσεκτι-
κοί σχετικά με το ποιοι ήταν και πώς έπρεπε να ζουν ενώπιον του 
Θεού, ενώπιον των άλλων Εβραίων, ενώπιον των ξένων που ζού-
σαν ανάμεσά τους και ενώπιων των άλλων εθνών γύρω τους. 
Διαβάστε ξανά Δευτ. 4/δ’9 (δείτε Δευτ. 6/ς’7, 11/ια’19), αλλά επικε-
ντρωθείτε στο τελευταίο μέρος, γύρω από τη διδασκαλία στα παι-
διά και στα εγγόνια τους. Πώς αυτό τους βοηθάει να μην ξεχάσουν; 
……………………………………………………………………………..  
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Είναι σημαντικό ότι αφότου ο Μωυσής τους είπε να μην λησμονή-
σουν, να μην αφήσουν αυτά που έμαθαν “μήπως κάποτε χωρι-
στούν από την καρδιά σου”, τους λέει να τα διδάξουν στους γιούς 
τους αλλά και στους γιούς των γιών τους. Δεν ήταν μόνο τα παιδιά 
τους που έπρεπε να ακούσουν για όλα αυτά, άλλα και το ότι επα-
ναλαμβάνοντας αυτές τις ιστορίες του τι είχε κάνει ο Θεός γι’ αυ-
τούς, ο λαός δεν θα ξεχνούσε ποια ήταν αυτά τα πράγματα. Ποιος 
καλύτερος τρόπος θα υπήρχε για να παραμείνει ζωντανή η γνώση 
του τι ο Κύριος είχε κάνει για τον εκλεκτό λαό Του; 
ΣΚΕΨΗ: Πώς το να μιλάτε στους άλλους για την εμπειρία σας με 
τον Κύριο, ωφέλησε όχι μόνο άλλες ψυχές, αλλά και εσάς τους ί-
διους; Πώς η αφήγηση της καθοδήγησης του Θεού σας βοήθησε 
να μη λησμονήσετε τις οδηγίες Του; 
 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 

 
«ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΧΟΡΤΑΣΕΙΣ» 

Ένας πρώην θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος εργαζόταν στο Γενικό 
Συμβούλιο των Χριστιανών Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας επί 
34 χρόνια, διηγήθηκε μια ιστορία, που συνέβη πολλά χρόνια πριν. 
Καθώς είχαν αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, αυτός και η σύζυγός 
του, έχασαν μια αποσκευή. «Εκεί ακριβώς» είπε, «στον ιμάντα α-
ποσκευών και μπροστά στον κόσμο, γονατίσαμε ζητώντας από τον 
Κύριο να επιστραφεί η χαμένη μας βαλίτσα.» Έπειτα είπε ότι, αρ-
κετά χρόνια αργότερα, συνέβη ακριβώς το ίδιο: μία αποσκευή έλ-
λειπε. Τότε είπε στην γυναίκα του: «Μη στεναχωριέσαι. Θα το κα-
λύψει η ασφάλεια». 
Έχοντας αυτήν την ιστορία στο νου, διαβάστε Δευτ. 8/η’ 7-18. 
Ποιες προειδοποιήσεις δίνει ο Κύριος στον λαό Του εδώ, και τι ση-
μαίνουν για μας, σήμερα; 
…………………………………………………………………………….. 
Δείτε τι θα τους έφερνε η ευγνωμοσύνη τους στον Κύριο. Όχι μόνο 
θα καταλάμβαναν μια πανέμορφη και πλούσια γη, “γη, επάνω στην 
οποία θα τρως ψωμί χωρίς έλλειψη, τίποτε δεν θα στερείσαι σ’ αυτή 
τη γη” (Δευτ. 8/η’ 9), αλλά θα ήταν και υπερβολικά ευλογημένοι σ’ 
αυτή τη γη: κοπάδια και αγέλες και χρυσό και ασήμι και όμορφα 
σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαν όλες τις υλικές ανέσεις που θα 
μπορούσαν να έχουν σε αυτή τη ζωή. 
Και μετά, τι; Θα έρχονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο που πάντα 
πλήττει τον πλούτο και την σωματική ευημερία, επειδή θα λησμο-
νούσαν ότι μόνο ο Κύριος είναι “που σου δίνει δύναμη να αποκτάς 
πλούτη” (Δευτ. 8/η’ 18).  
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Ίσως όχι εξαρχής, αλλά καθώς τα χρόνια περνούσαν και είχαν όλα 
τα υλικά αγαθά που χρειάζονταν, θα λησμονούσαν το παρελθόν 
τους, θα ξεχνούσαν πώς ο Κύριος τους είχε οδηγήσει μέσα από 
“εκείνη την έρημο, τη μεγάλη και φοβερή” (Δευτ. 1/α’19). Και πράγ-
ματι, σκέφτηκαν ότι ήταν η δική τους ευφυΐα και οι δικές τους ικανό-
τητες που τους αξίωσαν να είναι τόσο επιτυχημένοι. Αυτό ακριβώς 
τους είχε προειδοποιήσει ο Κύριος να μην κάνουν (και δυστυχώς, 
στις μεταγενέστερες προφητείες, διαβάζουμε ότι αυτό ακριβώς 
τους συνέβη).  
Έτσι, μέσα σε αυτή την ευημερία, ο Μωυσής τους τα λέει όλα αυτά 
για να θυμηθούν ότι μόνο ο Κύριος τους ευλόγησε και να μην εξα-
πατηθούν από τις υλικές ευλογίες που Εκείνος τους έχει δώσει. 
Μερικούς αιώνες αργότερα, ο Ίδιος ο Ιησούς προειδοποίησε, στην 
παραβολή του σπορέα, για την “απάτη του πλούτου” (Μαρκ. 4/δ’ 
19). 
ΣΚΕΨΗ: Όσα χρήματα και υλικά αγαθά κι αν έχουμε, είμαστε όλοι 
σάρκα και αίμα και κάποια στιγμή θα καταλήξουμε στο χώμα. Τι 
μας λέει αυτό για τους κινδύνους που ενέχει ο πλούτος, ο οποίος 
μπορεί να μας κάνει να λησμονήσουμε τον Έναν και Μοναδικό που 
μπορεί να μας αναστήσει από το χώμα; 
 
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 
 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ, ΟΤΙ ΗΣΟΥΝ ΔΟΥΛΟΣ 
Διαβάστε Δευτ. 5/ε’15, 6/ς’12, 15/ιε’15, 16/ις’3,12, 24/κδ’18,22. Τι 
ακριβώς ήθελε ο Κύριος να μην ξεχάσουν ποτέ και γιατί; 
…………………………………………………………………………….. 
Όπως έχουμε δει, σε όλη την  Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος επαναφέ-
ρει διαρκώς στη μνήμη του λαού την Έξοδο, την εκ θαύματος απε-
λευθέρωσή τους από την Αίγυπτο που Εκείνος τους χάρισε. Μέχρι 
σήμερα, χιλιάδες χρόνια αργότερα, οι Ιουδαίοι γιορτάζουν το Πά-
σχα, ως αναμνηστικό του τι έκανε ο Κύριος γι’ αυτούς. “Και όταν 
μπείτε μέσα στη γη, που ο Κύριος θα σας δώσει, όπως είπε, θα 
φυλάξετε αυτή τη λατρεία. Και όταν σας λένε οι γιοι σας: Τι σημαίνει 
σε σας αυτή η λατρεία; Θα αποκρίνεστε: Αυτό είναι η θυσία του Πά-
σχα στον Κύριο, επειδή παρέτρεξε τα σπίτια των γιων Ισραήλ στην 
Αίγυπτο, όταν χτύπησε τους Αιγυπτίους, και έσωσε τις οικογένειές 
μας.” (Έξ. 12/ιβ’ 25-27). 
Για την εκκλησία σήμερα, το Πάσχα είναι ένα σύμβολο της απελευ-
θέρωσης που μας πρόσφερε ο Χριστός: “επειδή, κατά το δικό μας 
Πάσχα θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός.” (Α’ Κορ. 5/ε’7) 
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Διαβάστε Εφεσ. 2/β’ 8-13. Τι έπρεπε να θυμούνται οι πιστοί Εθνι-
κοί; Πώς παραλληλίζεται με το τι έπρεπε να θυμούνται οι Εβραίοι 
στο Δευτερονόμιο; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Παύλος ήθελε αυτοί οι άνθρωποι να θυμούνται τι είχε κάνει ο 
Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, από τι τους είχε σώσει και τι είχαν 
τώρα λόγω της χάρης του Θεού σε αυτούς. Όπως και με τον λαό 
Ισραήλ, δεν ήταν κάτι που έκαναν οι ίδιοι για να σταθούν ενώπιον 
του Κυρίου. Αντιθέτως, ήταν η χάρη του Θεού που δόθηκε σ’ αυ-
τούς, αν και ήταν “ξένοι από τις διαθήκες της υπόσχεσης”, η οποία 
τους έκανε αυτό που ήταν διαμέσου του Ιησού Χριστού. 
Είτε οι Ιουδαίοι στην έρημο, είτε οι Χριστιανοί στην Έφεσο, ή οι 
Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας παγκοσμίως, είναι 
πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πάντοτε και να μη λησμονούμε τι 
έχει κάνει ο Θεός για μας διαμέσου του Χριστού. «Θα μας έκανε 
καλό αν περνούσαμε μια ώρα κάθε μέρα μελετώντας τη ζωή του 
Χριστού. Αν την εξετάζαμε με λεπτομέρεια, βοηθώντας τη φαντα-
σία μας να συλλάβει κάθε σκηνή, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες 
της ζωής Του. Καθώς έτσι σκεπτόμαστε τη μεγάλη θυσία Του για 
μας, η εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν θα αυξάνει, η αγάπη μας θα δυ-
ναμώνει και θα εμποτισθούμε περισσότερο από το Πνεύμα Του.» 
Έ. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 57.  
 

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:05’  
 
Περαιτέρω μελέτη: «Πόσο μεγάλη είναι η συγκαταβατικότητα και 
η ευσπλαχνία του Θεού για τα αμαρτωλά πλάσματά Του τοποθε-
τώντας το ουράνιο τόξο στα σύννεφα σε ένδειξη της συνθήκης Του 
με τους ανθρώπους! Ο Κύριος δηλώνει ότι κάθε φορά που θα βλέ-
πει το τόξο, θα θυμάται τη διαθήκη Του. Με αυτό δεν εξυπακούεται 
ότι ενδέχεται ποτέ να λησμονήσει. Απλώς μεταχειρίζεται, όταν μας 
μιλάει, τις δικές μας ανθρώπινες εκφράσεις για να μπορούμε να 
Τον καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ο σκοπός του Θεού ήταν, όταν οι 
άνθρωποι των επερχόμενων γενεών θα ρωτούσαν για τη σημασία 
της μεγαλόπρεπης αψίδας που εκτείνεται από τη μια ως την άλλη 
άκρη του ουρανού, να επαναλαμβάνουν οι γονείς τους την ιστορία 
του κατακλυσμού και να τους λένε ότι ο ΄Υψιστος Θεός διαμόρφω-
σε το τόξο σε καμπύλη και το τοποθέτησε στα σύννεφα σαν διαβε-
βαίωση ότι τα νερά δε θα πλημμύριζαν ποτέ ξανά τη γη. Με τον 
τρόπο αυτό θα δινόταν η μαρτυρία της θεϊκής αγάπης προς τον 
άνθρωπο και θα αυξανόταν περισσότερο η εμπιστοσύνη του στο 
Θεό.» Έ. Χουάιτ, Π.Π., σελ. 88, 89. 
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Από την ίδρυση του Χριστιανισμού, δεν υπήρξε ποτέ εκκλησία που 
να συμμετέχει στον πλούτο και στις ανέσεις που δημιουργεί, όπως 
η εκκλησία σήμερα σε κάποιες χώρες του κόσμου. Το ερώτημα 
είναι: Ποιο είναι το κόστος; Η τόση αφθονία σίγουρα επηρεάζει την 
πνευματικότητά μας – και όχι για το καλό μας. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Από πότε τα πλούτη και η υλική αφθονία προωθούν τις Χριστιανι-
κές αρετές της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας; Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, ισχύει το αντίθετο: έχοντας οι περισσότεροι άν-
θρωποι, όσο πιο αυτάρκης γίνονται, τόσο λιγότερο εξαρτώνται από 
τον Θεό. Τα πλούτη και η ευημερία, όσο   ωραία κι αν είναι, έρχο-
νται με πολλές πνευματικές παγίδες. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Συζητήστε το πώς τα πλούτη επηρεάζουν την πνευματικότητά 
μας. Με ποιους τρόπους εκείνοι που έχουν χρήματα μπορούν να 
προστατευτούν από τους διάφορους πνευματικούς κινδύνους που 
μπορεί να επιφέρουν τα πλούτη;  
2.  Συζητήστε για τις τελευταίες σκηνές στη ζωή του Χριστού και τι 
μας λένε για την αγάπη του Θεού για μας. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε την πραγματικότητα αυτής της αγάπης; Ποια άλλα πράγ-
ματα μπορείτε να σκεφτείτε τα οποία αποκαλύπτουν την αγάπη 
του Θεού; Γιατί πρέπει πάντα να θυμόμαστε αυτή την πραγματικό-
τητα; 
3.  Ορισμένοι επιστήμονες αμφισβητούν τα γεγονότα του κατα-
κλυσμού και της εξαήμερης δημιουργίας, παρότι η Αγία Γραφή τα 
δηλώνει ξεκάθαρα (με το ουράνιο τόξο και ο Σάββατο – την έβδομη 
ημέρα ως σύμβολα υπενθύμισης). Τι μας λέει αυτό για τη δύναμη 
και την αρνητική επιρροή που ασκεί ο πολιτισμός στην πίστη; 
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4 Δεκεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ ΣΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΡΑΠΤΑ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και από εκεί θα εκζητήσετε τον Κύριο τον 
Θεό σας, και θα Τον βρείτε, όταν Τον εκζητήσετε με ολόκληρη την 
καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.» Δευτ. 4/δ’ 29. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’Βασ. 22/κβ’, 
Νεεμ. 9/θ’6, Ιερ. 7/ζ’1-7, Ψάλμ. 148/ρμη’4, Ιερ. 29/κθ’13, Μιχ. 6/ς’ 
1-8, Δαν. 9/θ’1-19. 
 
Ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα στην Αγία Γραφή, ιδιαί-
τερα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το πόσο συχνά αναφέρεται στον 
εαυτό της· αυτό σημαίνει ότι οι μεταγενέστεροι συγγραφείς της Πα-
λαιάς Διαθήκης αναφέρονται στους παλαιότερους, χρησιμοποιώ-
ντας τα γραπτά τους για να θίξουν ένα θέμα. 
Για παράδειγμα, ο Ψαλμός 81/πα’ ανατρέχει στο βιβλίο της Εξόδου 
και αναφέρει σχεδόν κατά λέξη απόσπασμα των Δέκα Εντολών 
καθώς γράφει: “Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε ανέβασε 
από τη γη της Αιγύπτου·» (Ψαλμ.81/πα’ 10).  
Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται η Γένεση – ιδιαίτερα η ι-
στορία της Δημιουργίας – όπως για παράδειγμα: “Κοίταξα επάνω 
στη γη, και δέστε, είναι άμορφη και έρημη· και στους ουρανούς, και 
δεν υπήρχε το φως τους.” (Ιερ. 4/δ’ 23, δείτε και Γεν. 1/α’ 2). 
Ναι, πολλές φορές οι μετέπειτα συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, 
όπως οι προφήτες, αναφέρονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, το 
οποίο κατείχε βασικό ρόλο στη ζωή του αρχαίου Ισραήλ.  
Αυτήν την εβδομάδα θα εστιάσουμε στο πώς χρησιμοποιήθηκε το 
βιβλίο από τους μεταγενέστερους συγγραφείς. Ποιες περικοπές 
του Δευτερονομίου χρησιμοποίησαν και σε ποια θέματα αναφέρ-
θηκαν που έχουν σχέση και με μας, σήμερα; 
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Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν 8 ετών όταν έγινε βασιλιάς, και κυβέρνησε 
το βασίλειο του Ιούδα για 31 χρόνια (640 – 609 π.Χ.), πριν σκοτω-
θεί στο πεδίο της μάχης. Στο 18ο έτος της βασιλείας του, συνέβη 
κάτι που άλλαξε, τουλάχιστον για λίγο, την ιστορία του λαού του 
Θεού. 
Διαβάστε Β’Βασ. 22/κβ’. Ποια μαθήματα μπορούμε να πάρουμε 
από αυτό το περιστατικό; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι σχολιαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι “το βιβλίο του νό-
μου” (Β’ Βασ. 22/κβ’ 8) ήταν το Δευτερονόμιο, το οποίο προφανώς 
ήταν χαμένο στους ανθρώπους για πολλά χρόνια. 

«Ο Ιωσίας ταράχθηκε πολύ όταν άκουσε για πρώτη φορά τις 
νουθεσίες και τις προειδοποιήσεις τις καταχωρημένες στο αρχαίο 
αυτό χειρόγραφο. Ποτέ προηγουμένως δεν είχε αναγνωρίσει μέχρι 
αυτό τo σημείο τη σαφήνεια  με την οποία ο Θεός είχε θέσει μπρο-
στά στον Ισραήλ “την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την 
κατάραν”, ούτε πόσο συχνά είχαν παροτρυνθεί να εκλέξουν την ο-
δό της ζωής για να μπορέσουν να γίνουν έπαινος στη γη, μια ευ-
λογία για όλα τα έθνη. Μέσο του Μωυσή είχε νουθετηθεί ο Ισραήλ:  
“Ανδρίζεσθε και θαρρείτε, μη φοβείσθε, μηδέ δειλιάτε από προσώ-
που αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σου, Αυτός είναι ο πορευόμενος 
μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει.” (Δευτ. 30:19, 
31:6) Το βιβλίο αφθονούσε σε βεβαιώσεις της προθυμίας του Θεού 
να σώσει παντελώς εκείνους που θα επέθεταν εξολοκλήρου την ε-
μπιστοσύνη τους σ’Αυτόν. ΄Οπως είχε ενεργήσει για την απολύ-
τρωσή τους από την αιγυπτιακή σκλαβιά, έτσι πάλι καταπληκτικά 
θα ενεργούσε για να τους εγκαταστήσει στη γη της επαγγελίας και 
να τους καταστήσει κεφαλή των εθνών της γης.» Έ. Χουάιτ, Π.Β. σελ. 269, 

270. 

Σε όλο το επόμενο κεφάλαιο, μπορούμε να δούμε με πόση σοβα-
ρότητα ο βασιλιάς Ιωσίας έκανε συνθήκη “να τηρεί τις εντολές του, 
και τα μαρτύριά του, και τα διατάγματά του, με όλη την καρδιά και με 
όλη την ψυχή” (Β’Βασ. 23/κγ’3, δείτε και Δευτ. 4/δ’29,  6/ς’5, 10/ι’ 
12, 11/ια’13). Αυτή η μεταρρύθμιση περιλάμβανε καθαρισμό και 
απομάκρυνση από “όλα τα βδελύγματα που φαίνονταν στη γη του 
Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, για να εκτελέσει τα λόγια του νόμου 
που ήσαν γραμμένα στο βιβλίο, το οποίο ο Χελκίας, ο ιερέας, είχε 
βρει μέσα στον οίκο του Κυρίου.” (Β’Βασ. 23/κγ’24). 
Το Δευτερονόμιο ήταν γεμάτο προειδοποιήσεις και νουθεσίες κατά 
της ανάμειξής τους με συνήθειες των γύρω εθνών. Οι πράξεις του     
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Ιωσία, και όλα όσα έκανε, τα οποία περιλάμβαναν και τις εκτελέσεις 
των ειδωλολατρών ιερέων στη Σαμάρεια (Β’ Βασ. 23/κγ’ 20), απο-
κάλυπταν πόσο πολύ είχαν παρεκτραπεί από την αλήθεια που 
τους είχε εμπιστευθεί. Αντί να παραμείνουν ο πιστός λαός που έ-
πρεπε να είναι, συμβιβάστηκαν με τον κόσμο, αν και συχνά σκέ-
φτονταν: Είμαστε εντάξει απέναντι στον Κύριο. Τι επικίνδυνη εξα-
πάτηση! 
ΣΚΕΨΗ: Τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε να απομακρύνουμε σχο-
λαστικά στα σπίτια μας, ή ακόμη και στην εκκλησία μας, ώστε 
πράγματι να υπηρετούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και με 
όλη μας την ψυχή; 
  
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 
Το Δευτερονόμιο ξεκαθαρίζει ότι ο νόμος και η διαθήκη ήταν το 
κέντρο, όχι μόνο για τη σχέση του Ισραήλ με τον Θεό, αλλά και για 
τον σκοπό του έθνους ως “εκλεκτός” λαός (Δευτ. 7/ζ’6, 14/ιδ’2, 
18/ιη’5). 
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 12-15, όπου φαίνεται το θέμα του νόμου και το 
πρότυπο του εκλεγμένου λαού Ισραήλ. Παρόλα αυτά, τι εννοεί η 
Αγία Γραφή όταν λέει: “ο ουρανός των ουρανών”; Ποιο θέμα θίγει ο 
Μωυσής με αυτή τη φράση; 
…………………………………………………………………………….. 
Δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο τι σημαίνει “ο ουρανός των ουρανών”, 
τουλάχιστον σε αυτό το άμεσο πλαίσιο, αλλά ο Μωυσής επισημαί-
νει το μεγαλείο, τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Αυτό 
σημαίνει ότι, όχι μόνο ο ίδιος ο ουρανός, αλλά και “ο ουρανός των 
ουρανών” ανήκει σ’ Αυτόν, περισσότερο ως μια χαρακτηριστική 
έκφραση που παραπέμπει στην απόλυτη κυριαρχία του Θεού, σε 
όλη την δημιουργία. 
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια, τα οποία βασίζονται όλα στην 
φράση που εμφανίζεται πρώτη στο Δευτερονόμιο. Ποιο σημείο ε-
πισημαίνεται σε κάθε περίπτωση και πώς βλέπουμε την επιρροή 
του Δευτερονομίου; 
Α’ Βασ. 8/η’ 27……………………………..……………………….……. 
Νεεμ. 9/θ’ 6……………………………………………………………….. 
Ψαλμ. 148/ρμη’ 4………………………………………………………… 
Στο  κεφάλαιο 9/θ’ του Νεεμία είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο το θέμα του 
Θεού ως Δημιουργού και ότι η λατρεία ανήκει μόνο σ’ Αυτόν. Δη-
μιούργησε τα πάντα, ακόμα και τους “ουρανούς των ουρανών, και 
ολόκληρη τη στρατιά τους” (Νεεμ. 9/θ’ 6). Στην πραγματικότητα, 
στο Νεεμ. 9/θ’ 3 λέει ότι “διάβασαν στο βιβλίο του νόμου” που πολύ 



88 

 

πιθανόν όπως στον καιρό του Ιωσία (Β’Βασ. 22/κβ’8), να ήταν το 
βιβλίο του Δευτερονομίου, το οποίο εξηγεί γιατί μερικά εδάφια πιο 
κάτω, οι Λευίτες, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας και της λατρείας 
τους στον Θεό χρησιμοποίησαν τη φράση “ο ουρανός των ουρα-
νών”, η οποία προέρχεται από το Δευτερονόμιο. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Θεός δεν είναι μόνο ο Δημιουργός της γης, αλλά και 
του “ουρανού των ουρανών”. Και σκεφτείτε ότι αυτός ο Θεός ανέ-
βηκε στον σταυρό! Γιατί η λατρεία σ’ Αυτόν είναι η καλύτερη αντα-
πόκριση για ό,τι έκανε ο Θεός για μας; 
 
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 
 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΜΙΑ 
Μερικά χρόνια πριν, ένας νεαρός άνδρας, ένας αγνωστικιστής, α-
ναζητούσε με ζήλο την αλήθεια – όποια κι αν ήταν αυτή, όπου κι αν 
τον οδηγούσε. Τελικά, όχι μόνο πίστεψε στον Θεό Πατέρα και στον 
Χριστό, άλλα δέχθηκε και το μήνυμα της Χριστιανικής Εκκλησίας 
των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας. Το αγαπημένο του εδάφιο 
στην Αγία Γραφή ήταν “Και θα με ζητήσετε, και θα με βρείτε, όταν 
με εκζητήσετε με όλη σας την καρδιά.” (Ιερ. 29/κθ’13). Χρόνια αρ-
γότερα, μελετώντας τον Λόγο του Θεού, βρήκε αυτό το εδάφιο ξα-
νά, αλλά αυτή τη φορά, πίσω, στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Αυτό 
σημαίνει ότι, ο Ιερεμίας το πήρε από τον Μωυσή. 
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 23-29. Ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της υπό-
σχεσης που δόθηκε στο Ισραήλ και πώς μπορούμε να το συσχετί-
σουμε με μας σήμερα; 
…………………………………………………………………………….. 
Καθώς έχουμε ήδη δει, το βιβλίο του Δευτερονομίου είχε ξαναβρε-
θεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία, και ήταν υπό την 
διοίκηση του Ιωσία όταν ο Ιερεμίας ξεκίνησε τη διακονία του. Δεν 
υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η επιρροή του Δευτερονομίου είναι 
ολοφάνερη στα γραπτά το Ιερεμία. 
Διαβάστε Ιερ. 7/ζ’1-7. Τι λέει ο Ιερεμίας στους ανθρώπους να κά-
νουν, και πώς σχετίζεται με αυτά που είχαν γραφτεί στο βιβλίο του 
Δευτερονομίου; 
…………………………………………………………………………….. 
Επανειλημμένως, στο Δευτερονόμιο, ο Μωυσής τονίζει ότι η ύπαρ-
ξή τους στη Γη Χαναάν ήταν υπό όρους και ότι αν έδειχναν ανυπα-
κοή, δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν στο μέρος που ο Θεός 
είχε επιλέξει γι’ αυτούς. Δείτε την ιδιαίτερη προειδοποίηση στο Ιερ. 
7/ζ’ 4, όπου υπαινίσσεται ότι, ναι αυτός είναι ο ναός του Θεού και, 
ναι αυτός είναι ο εκλεκτός λαό Του, αλλά κανένα από αυτά δεν θα 
είχε σημασία να δεν έδειχναν υπακοή.   
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Αυτή η υπακοή περιλάμβανε το πώς φέρονταν στους ξένους, στα 
ορφανά, στις χήρες – ένα θέμα που μας πηγαίνει πίσω στο Δευτε-
ρονόμιο και σε μερικούς από τους όρους της διαθήκης που ήταν 
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν: “ΔΕΝ θα διαστρέφεις την κρίση 
του ξένου, του ορφανού, ούτε θα παίρνεις το ιμάτιο της χήρας για 
ενέχυρο·” (Δευτ. 24/κδ’17, δείτε 24/κδ’21, 10/ι’18,19,  27/κζ’19). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ιερ. 4/δ’4 και συγκρίνετε με Δευτ. 30/λ’ 6. Ποιο 
είναι το μήνυμα που δίνεται στους ανθρώπους, και πώς αυτή η 
αρχή βρίσκει εφαρμογή και στον λαό του Θεού σήμερα; 
 
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 
 

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΘΕΟΣ; 
Πολλά από τα γραπτά των προφητών αποτελούνται από εκκλήσεις 
για πιστότητα. Και όχι πίστη γενικά, αλλά συγκεκριμένα, πίστη ως 
το τέλος της διαθήκης, η οποία επιβεβαιώθηκε λίγο πριν εισέλθουν 
στη γη Χαναάν. Αυτό περιγράφει το βιβλίο του Δευτερονομίου: την 
επιβεβαίωση της διαθήκης του Θεού με το Ισραήλ. Τώρα ο Κύριος, 
μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης, επρόκειτο να εκπληρώσει 
πολλές από τις υποσχέσεις της διαθήκης Του. Έτσι, ο Μωυσής 
τους νουθέτησε να εκπληρώσουν κι αυτοί τη δική τους υπόσχεση. 
Πράγματι, πολλά από τα γραπτά των προφητών ήταν: εκκλήσεις 
προς τους ανθρώπους, να τηρήσουν το δικό τους μέρος στη δια-
θήκη. 
Διαβάστε Μιχ. 6/ς’1-8. Τι λέει ο Κύριος στον λαό και πώς αυτό σχε-
τίζεται με το Δευτερονόμιο; (δείτε Αμώς 5/ε’24 και Ωσηέ 6/ς’6). 
…………………………………………………………………………….. 
Οι σχολιαστές της Αγίας Γραφής είδαν σ’ αυτά τα εδάφια του Μι-
χαία αυτό που είναι γνωστό ως «διαθήκη κρίσης» στην οποία ο 
Κύριος «κρίνει» ή εκδικάζει μια υπόθεση κατά του λαού Του, για 
την παραβίαση της διαθήκης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Μιχαίας 
λέει ότι ο Κύριος: “έχει κρίση με τον λαό του” (Μιχ. 6/ς’2), και θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι έχει μια νομική διαμάχη. Ο Κύριος, δη-
λαδή, εγείρει μια νομική υπόθεση εναντίον τους, που υποδεικνύει 
την νομική (εκτός τη σχεσιακή) πλευρά της διαθήκης. Άλλωστε αυ-
τό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί το κέντρο της διαθήκης ήταν 
ο νόμος.  
Παρατηρείστε επίσης πώς ο Μιχαίας δανείζεται την ιδέα από το 
Δευτερονόμιο, “Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο 
Θεός σου, παρά να φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό σου, να περπατάς 
σε όλους τους δρόμους Του, και να Τον αγαπάς, και να λατρεύεις 
τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου, και με ολό-
κληρη την ψυχή σου, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου, και τα δια-
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τάγματά Του, που εγώ σήμερα σε προστάζω για το καλό σου;” 
(Δευτ. 10/ι’12,13), την τροποποιεί εστιάζοντας περισσότερο στο  
«πνεύμα του νόμου», το οποίο είναι δικαιοσύνη και ευσπλαχνία. 
Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει εδώ είναι ότι η εξωτερική θρησκευ-
τική ευλάβεια (πολλά ζώα και θυσίες, π.χ. “χιλιάδες κριάρια” (Μιχ. 
6/ς’7), δεν είναι αυτό που αποτελεί τη σχέση διαθήκης με τον Θεό. 
Ποιο είναι το όφελος από όλη αυτήν την ευλάβεια όταν “επιθυμούν 
χωράφια, και παίρνουν με τη βία· και σπίτια, και αρπάζουν· έτσι 
διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και 
την κληρονομιά του”;   (Μιχ. 2/β’ 2). Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να είναι 
φως στον κόσμο, για τον οποίο τα γύρω έθνη θα έλεγαν με απορία: 
“Δέστε, αυτό το μεγάλο έθνος είναι λαός σοφός και συνετός.” (Δευτ. 
4/δ’6). Έτσι, έπρεπε να λειτουργούν με σοφία και σύνεση, το οποίο 
σημαίνει ότι έπρεπε να φέρονται στους ανθρώπους με δικαιοσύνη 
και έλεος. 
 
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 
 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 
Μια από τις πιο περίφημες προσευχές σε όλη την Παλαιά Διαθήκη 
βρίσκεται στο Δαν. 9/θ’. Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει στις 
προφητείες του Ιερεμία ότι οι «ερημώσεις της Ιερουσαλήμ» (Δαν. 
9/θ’2) θα συμπλήρωναν 70 χρόνια, ο Δανιήλ άρχισε να προσεύχε-
ται ένθερμα. Και η προσευχή του ήταν σπαρακτική και γεμάτη δά-
κρυα ικεσία, μέσα από την οποία ομολογούσε τις δικές του αμαρτί-
ες και τις αμαρτίες του λαού του, ενώ την ίδια στιγμή αναγνώριζε τη 
δικαιοσύνη του Θεού εν μέσω της συμφοράς που τους συνέβη. 
Διαβάστε Δαν. 9/θ’ 1-19. Ποια θέματα σχετίζονται άμεσα με το βι-
βλίο του Δευτερονομίου; 
…………………………………………………………………………….. 
Η προσευχή του Δανιήλ είναι μια περίληψη των προειδοποιήσεων 
που είχε λάβει ο λαός στο Δευτερονόμιο, σχετικά με τα αποτελέ-
σματα της μη τήρησης της διαθήκης ως τέλους. Ο Δανιήλ, αναφέ-
ρεται δύο φορές στον «νόμο του Μωυσή» (Δαν. 9/θ’ 11,13), ο ο-
ποίος, ασφαλώς, περιλαμβάνει το Δευτερονόμιο και, σε αυτήν την 
περίπτωση, ίσως αναφέρεται αποκλειστικά σ’ αυτό.  
Όπως λέει και στο Δευτερονόμιο, διασκορπίστηκαν από τη γη 
(Δευτ. 4/δ’ 27-31, και 28/κη’), επειδή δεν υπάκουσαν ακριβώς σε 
ό,τι ο Μωυσής τους είχε πει ότι θα συμβεί (Δευτ. 31/λα’ 29). 
Πόσο τραγικό ότι αντί τα γύρω έθνη να πουν, “Δέστε, αυτό το μεγά-
λο έθνος είναι λαός σοφός και συνετός” (Δευτ, 4/δ’ 6), το Ισραήλ 
έγινε “όνειδος” σ’ αυτούς τους λαούς (Δαν. 9/θ’16). 
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Μέσα στα δάκρυα και τις ικεσίες του, ο Δανιήλ ποτέ δεν ρώτησε το 
«Γιατί;» Επειδή,  χάρη στο βιβλίο του Δευτερονομίου, γνώριζε γιατί 
συνέβαιναν όλα αυτά. Το Δευτερονόμιο έκανε τον Δανιήλ (και άλ-
λους εξόριστους) να κατανοήσουν ότι τα δεινά που έπεσαν επάνω 
τους δεν ήταν τυχαία συγκυρία, αλλά ο καρπός της ανυπακοής, για 
τον οποίο είχαν προειδοποιηθεί. 
Ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικό, να δούμε ότι η προσευχή του Δα-
νιήλ εκφράζει το γεγονός ότι παρά τα όσα είχαν συμβεί, υπήρχε 
ελπίδα. Ο Θεός δεν τους είχε εγκαταλείψει, ακόμα κι αν φαινόταν 
κάτι τέτοιο. Το Δευτερονόμιο παρέχει, όχι μόνο ένα πλαίσιο για να 
αντιληφθούν την κατάστασή τους, αλλά δείχνει επίσης στην υπό-
σχεση για αποκατάσταση. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Δαν. 9/θ’24-27, την προφητεία του Ιησού και 
του θανάτου Του στον σταυρό. Γιατί αυτή η προφητεία δόθηκε 
στον Δανιήλ στα πλαίσια της εξορίας του Ισραήλ και της υπόσχε-
σης να επιστρέψουν;     
 
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:05’  
 

Περαιτέρω μελέτη: «Αυτό (Μιχ. 6/ς’ 1-8) είναι ένα από τα σπου-
δαιότερα κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, όπως και στον Αμώς 
5/ε’ 24 και στον Ωσηέ 6/ς’ 6, συνοψίζεται το μήνυμα των προφητών 
του 8ου π.Χ. αιώνα. Η περικοπή ξεκινάει με το υπέροχο παράδειγ-
μα μιας διαθήκης κρίσεως, στη οποία ο προφήτης καλεί τον λαό να 
ακούσει τι έχει ο Κύριος εναντίον τους. Τα βουνά και οι λόφοι είναι 
οι ένορκοι διότι βρίσκονταν εκεί για αρκετό καιρό και ήταν μάρτυρες 
στη συμφωνία που είχε κάνει ο Θεός με το Ισραήλ. Αντί να τους 
απαγγείλει άμεσα κατηγορίες για την παραβίαση της διαθήκης, ο 
Θεός ρωτάει τον λαό αν έχουν εκείνοι κάτι να Του προσάψουν. 
“Λαέ μου, τι σου έκανα; Και σε τι σε παρενόχλησα;” (Μιχ. 6/ς’3). 
Μπροστά στην αδικία, ίσως κάποιοι φτωχοί να εξαντλήθηκαν 
πράττοντας το καλό. Μπροστά στις ευκαιρίες για γρήγορο κέρδος, 
μερικοί γαιοκτήμονες ίσως είχαν κουραστεί από την τήρηση των 
νόμων της διαθήκης» -Ralph L. Smith, Word Biblical Commentary, Micah – Malachi, 

(Grand Rapids, MI: Word Books, 1984), τόμ. 32, σελ. 50. 

«Στη μεταρρύθμιση που ακολούθησε, ο βασιλιάς έστρεψε την προ-
σοχή του στην εξολόθρευση κάθε ίχνους ειδωλολατρίας που είχε 
απομείνει. Οι κάτοικοι της χώρας είχαν σε τέτοιο βαθμό μιμηθεί τις 
συνήθειες των όμορων εθνών προσκυνώντας τα ξύλινα και πέ-
τρινα ομοιώματα, ώστε η εξάλειψη κάθε ίχνους του κακού αυτού 
φαινόταν σχεδόν υπεράνθρωπη. Ο Ιωσίας όμως επέμενε στην 
προσπάθειά του να ξεκαθαρίσει τη χώρα.» Έ. Χουάιτ, Π.Β. σελ.275  
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Σίγουρα, ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας και 
με το μήνυμα της παρούσας αλήθειας, βλέπουμε τους εαυτούς μας 
(και δικαίως) στο ίδιο σημείο που βρισκόταν και το αρχαίο Ισραήλ: 
είχαν όλες εκείνες τις αλήθειες που τα γύρω έθνη χρειάζονταν να 
μάθουν. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο για μας. Πόσο καλά ανταπο-
κρινόμαστε στις ευθύνες που συνοδεύονται από αυτό το προνόμιο;   
2. Φανταστείτε ότι είστε ο Δανιήλ, και έχετε δει να κατακτούν το 
έθνος σας, γνωρίζοντας ότι ο ναός, το κέντρο ολόκληρης της θρη-
σκευτικής σας πίστης, έχει καταστραφεί από ειδωλολάτρες. Πώς 
μπορεί η γνώση του Δευτερονομίου να είναι ένα μεγάλο στήριγμα 
γι’ αυτόν (ή για οποιονδήποτε άλλο Ιουδαίο) εκείνη τη στιγμή; Πώς 
το βιβλίο αυτό τον βοήθησε να κατανοήσει όσα συνέβησαν και για-
τί; Πώς, η κατανόηση της Αγίας Γραφής, μας βοηθάει να διαχειρι-
στούμε τον καιρό της δοκιμασίας και γεγονότα που σε κάθε άλλη 
περίπτωση, χωρίς τη γνώση του Λόγου του Θεού, θα ήταν πολύ 
αποθαρρυντικά για μας; Τι μας διδάσκει η απάντηση για το πόσο 
βασική πρέπει να είναι η Αγία Γραφή στην πίστη μας;  
3. Ανατρέξτε στην προφητεία των 70 εβδομάδων του Δανιήλ  
(Δαν. 9/θ’ 24-27). Τι ρόλο έχει η διαθήκη στην προφητεία και γιατί η 
ιδέα της διαθήκης είναι τόσο σημαντική και για μας σήμερα;  
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11 Δεκεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Είναι γραμμένο: “Μονάχα με ψωμί δεν θα 
ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα 
του Θεού.”» Ματθ. 4/δ’ 4. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 4/δ’1-11, 
Δευτ. 8/η’3, Πραξ. 10/ι’34, Γαλ. 3/γ’1-14, Πραξ. 7/ζ’37, Εβρ. 10/ι’ 
28-31.  
 

Η Καινή Διαθήκη είναι διαποτισμένη με την Παλαιά. Αυτό σημαίνει 
ότι οι εμπνευσμένοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέρθηκαν 
στους συγγραφείς της Παλαιάς ως πηγή αυθεντίας. Ο Ίδιος ο Ιη-
σούς είπε: “Είναι γραμμένο” (Ματθ. 4/δ’4), εννοώντας, είναι γραμ-
μένο στην Παλαιά Διαθήκη, και επίσης: “για να εκπληρωθούν οι 
γραφές” (Μαρκ. 14/ιδ’49), εννοώντας τα γραπτά της Παλαιάς Δια-
θήκης. Όταν ο Ιησούς συνάντησε δύο μαθητές στον δρόμο προς 
Εμμαούς, αντί για θαύμα ώστε να δουν Ποιος ήταν, “τους εξηγούσε 
τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές.” (Λουκ. 24/κδ’ 
27).  
Είτε με εδάφια απευθείας από την Παλαιά Διαθήκη, είτε κάνοντας 
νύξη, ή με αναφορές σε ιστορίες ή προφητείες, οι συγγραφείς της 
Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούσαν διαρκώς την Παλαιά Διαθήκη 
για να στηρίξουν ή και να αιτιολογήσουν, τους ισχυρισμούς τους.  
Ανάμεσα στα βιβλία που συχνά αναφέρονταν ή παραπέμπονταν 
ήταν και το Δευτερονόμιο (καθώς και οι Ψαλμοί και ο Ησαΐας). Τα 
κατά Ματθαίον, Μάρκον, Λουκάν – Πράξεις των Αποστόλων,  Ιω-
άννην, η προς Ρωμαίους, η προς Γαλάτας, η προς Κορινθίους Α’ 
και Β’, η προς Εβραίους επιστολή, οι ποιμαντορικές επιστολές και 
η Αποκάλυψη, όλα αυτά τα βιβλία ανατρέχουν στο Δευτερονόμιο.  
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις 
και θα δούμε ποια παρούσα αλήθεια μπορούμε να αντλήσουμε 
από αυτές. 
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Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 

 

“ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ” 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’ 1-11. Πώς απαντάει ο Ιησούς στους πειρα-
σμούς του Σατανά στην έρημο, και ποιο είναι το σημαντικό μάθημα 
για μας από την απάντησή Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς δεν διαφώνησε με τον Σατανά, ούτε ήρθε σε αντιπαρά-
θεση μαζί του. Απλώς αναφέρθηκε στις Γραφές επειδή ο Λόγος 
του Θεού είναι “ζωντανός και ενεργός, και κοφτερός περισσότερο 
από κάθε δίκοπη μάχαιρα” (Εβρ. 4/δ’12). Και σε κάθε περίπτωση, 
ο Λόγος που είπε ήταν από το Δευτερονόμιο. Είναι πολύ ενδιαφέ-
ρον το γεγονός ότι ο Ιησούς στην έρημο επέλεξε να αναφερθεί σε 
εδάφια που δόθηκαν για το Ισραήλ, επίσης στην έρημο. 
Στον πρώτο πειρασμό, ο Ιησούς αναφέρθηκε στο Δευτερονόμιο 
8/η’ 3. Ο Μωυσής είχε αφηγηθεί στο αρχαίο Ισραήλ πώς ο Κύριος 
τους είχε προμηθεύσει όλα αυτά τα χρόνια στην έρημο με το μάννα 
– όλα ως μέρος της διαπαιδαγώγησής τους, καθώς ο Κύριος προ-
σπαθούσε να τους διδάξει πνευματικά μαθήματα. Και μέσα σ’ αυτά 
τα μαθήματα ήταν και ότι: “Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρω-
πος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού” (Ματ-
θ. δ/4’4).  Ο Θεός, σας έθρεψε με φυσική τροφή, άλλα σας παρέχει 
και πνευματική θρέψη. Δεν μπορείτε να λάβετε την πρώτη, χωρίς τη 
δεύτερη. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε την εικόνα του ψωμιού ως ανα-
φορά στο Δευτερονόμιο, αλλά και για να επιτιμήσει τον Σατανά που 
προσπάθησε να Τον επηρεάσει.  
Στον δεύτερο πειρασμό, ο Ιησούς ανατρέχει στο Δευτ. 6/ς’ 16, ό-
που ο Μωυσής υπενθυμίζει στον λαό την επανάστασή τους στην 
Μασσά (δείτε Εξ. 17/ιζ’1-7), λέγοντάς τους: “Γιατί πειράζετε τον 
Κύριο;” Η λέξη πειράζω μπορεί να σημαίνει δοκιμάζω ή εξετάζω. Ο 
Κύριος τους είχε ήδη δείξει επανειλημμένα τη δύναμη και την προ-
θυμία Του να τους φροντίσει· κι όμως, όταν εμφανίστηκε το πρό-
βλημα, φώναξαν: “Είναι ο Κύριος ανάμεσά μας ή όχι;” (Εξ. 17/ιζ’ 7). 
Μέσα από αυτήν την ιστορία ο Ιησούς επικαλέστηκε τον Λόγο του 
Θεού για να επιτιμήσει τον Σατανά. 
Στον τρίτο πειρασμό, ο Σατανάς προσπάθησε να κάνει τον Χριστό 
να υποκλιθεί μπροστά του και να τον προσκυνήσει. Πόσο ανοιχτή 
και κραυγαλέα αποκάλυψη του ποιος πραγματικά ήταν και τι ήθελε! 
Χωρίς να έρθει σε αντιπαράθεση, ο Ιησούς επιτιμά τον Σατανά και 
επανέρχεται στον Λόγο του Θεού, στο Δευτερονόμιο, όπου ο Κύ-
ριος προειδοποιεί τον λαό Του για το τι θα συνέβαινε αν απομα-
κρύνονταν και λάτρευαν άλλους θεούς. “Τον Κύριο τον Θεό σου θα 
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φοβάσαι, και αυτόν θα λατρεύεις” (Δευτ. 6/ς’ 13), εννοώντας Αυτόν 
και μόνο Αυτόν. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να αντλείτε περισσότερη δύναμη στη ζωή 
σας μελετώντας τον Λόγο του Θεού, ώστε να αντανακλάτε πλήρως 
τον χαρακτήρα του Ιησού και, όπως Αυτός, να αντισταθείτε στους 
πειρασμούς του Σατανά;  
 
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 
 

«ΔΕΝ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ» 
Στο Δευτ. 10/ι’, ο Μωυσής αφηγείται και πάλι την ιστορία του Ισρα-
ήλ και χρησιμοποιεί ξανά αυτές τις αναφορές για να νουθετήσει 
τους ανθρώπους στην πίστη. Μεταξύ αυτών των νουθεσιών είπε 
και κάτι άλλο. 
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 17-19. Ποιο είναι το ουσιώδες μήνυμα εδώ για 
τους ανθρώπους και γιατί αυτό το μήνυμα είναι σχετικό με την εκ-
κλησία του Θεού σήμερα; 
…………………………………………………………………………….. 
Η φράση “που δεν αποβλέπει σε πρόσωπο” είναι η μετάφραση 
ενός εβραϊκού σχήματος λόγου και σημαίνει κυριολεκτικά ότι Αυτός 
δεν μεροληπτεί. Αυτό, πιστεύεται ότι έχει προέλθει από μια νομική 
ρύθμιση κατά την οποία ο δικαστής ή ο βασιλιάς, βασιζόμενος στο 
αν το άτομο είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο ή όχι, εκδίδει ετυμη-
γορία. Ο Κύριος όμως δεν φέρεται στους ανθρώπους με αυτόν τον 
τρόπο, παρόλη την δύναμη και την εξουσία Του. Είναι δίκαιος με 
όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση. Αυτή η α-
λήθεια φυσικά αποκαλύφθηκε στη ζωή του Χριστού και μέσα από 
τον τρόπο με τον οποίο φερόταν ακόμα και στους πιο περιφρονη-
μένους της κοινωνίας. 
Διαβάστε Πράξ. 10/ι’34, Ρωμ. 2/β’11, Γαλ. 2/β’6, Εφεσ. 6/ς’9, Κολ. 
3/γ’25 και Α’Πετ. 1/α’17. Πώς αυτά τα εδάφια κάνουν χρήση του 
Δευτ. 10/ι’17; 
…………………………………………………………………………….. 
Όσο κι αν ποικίλουν οι περιστάσεις σε κάθε μία από αυτές τις ανα-
φορές – στην προς Εφεσίους ο Παύλος λέει στους κυρίους να 
προσέχουν πώς φέρονται στους δούλους· στην Ρωμαίους ο Παύ-
λος λέει ότι, όταν πρόκειται για σωτηρία και καταδίκη, δεν υπάρχει 
καμία διαφορά μεταξύ Εβραίου και Εθνικού – όλοι ανατρέχουν στο 
Δευτερονόμιο και στο ότι ο Θεός δεν “αποβλέπει σε πρόσωπα”. Και 
αν “ο Θεός των θεών και ο Κύριος των κυρίων, Θεός μεγάλος, ι-
σχυρός και φοβερός” (Δευτ.10/ι’17) δεν ενεργεί έτσι, τότε ούτε κι 
εμείς θα έπρεπε. 
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Ιδιαίτερα στο πώς το χρησιμοποιεί ο Παύλος στην Ρωμαίους, μπο-
ρούμε να δούμε μια αποκάλυψη του ευαγγελίου: είμαστε όλοι στο 
ίδιο επίπεδο, ανεξαρτήτου κοινωνικής κατάστασης. Είμαστε όλοι 
αμαρτωλοί που χρειαζόμαστε την σωτήρια χάρη του Θεού. Και τα 
καλά νέα είναι ότι, άσχετα από την κατάστασή μας, προσφέρεται 
σε όλους μας η σωτηρία μέσω Ιησού Χριστού. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο συχνά, ακόμα και διακριτικά, έχουμε αποβλέψει σε 
πρόσωπα και γιατί ο Σταυρός μάς δείχνει πόσο αμαρτωλή είναι 
αυτή η συμπεριφορά; 
 
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 
 

«ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ… ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΟ» 
Διαβάστε Γαλ. 3/γ’ 1-14. Τι λέει εδώ ο Παύλος που έχει σχέση με 
μας σήμερα, και πώς χρησιμοποιεί το Δευτερονόμιο 27/κζ’ 26 και 
21/κα’ 22, 23 για να τονίσει το θέμα του; 
…………………………………………………………………………….. 
Δυστυχώς, είναι συνηθισμένο για τους Χριστιανούς να χρησιμο-
ποιούν αυτά τα εδάφια ως δικαιολογία για την μη τήρηση του νό-
μου των Δέκα Εντολών. Φυσικά, αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιεί-
ται για την μη τήρηση της τέταρτης εντολής, καθώς η τήρηση αυτής 
της εντολής, σε αντίθεση με τις άλλες εννιά, είναι κατά κάποιον 
τρόπο έκφραση του νομικισμού που παραθέτει εδώ ο Παύλος. 
Όμως, ο Παύλος δεν μιλούσε εναντίον του νόμου, και φυσικά τίπο-
τα σε αυτή την περικοπή δεν μπορεί να αιτιολογήσει την κατάργη-
ση της εντολής του Σαββάτου. Μπορούμε να βρούμε την  απάντη-
ση στην Γαλ. 3/γ’ 10, όπου γράφει ότι “όσοι είναι από έργα του νό-
μου, είναι κάτω από κατάρα” και μετά αναφέρεται στο Δευτ. 27/κζ’ 
26. Το θέμα δεν είναι η υπακοή στον νόμο, αλλά «εξ έργων νόμου» 
– όσοι βασίζονται στον νόμο. Το θέμα του Παύλου είναι ότι, δεν 
είμαστε σωσμένοι μέσω των έργων του νόμου, αλλά μέσω του θα-
νάτου του Χριστού στη θέση μας, ο Οποίος λογίζεται σε μας μέσω 
πίστης. Εδώ δίνει έμφαση σε ό,τι έκανε ο Χριστός για μας στον 
σταυρό. Όπως ο Ιησούς, έτσι και ο Παύλος λέει: “είναι γραμμένο”  
αναφερόμενος στο Δευτ. 21/κα’23, δείχνοντας το κύρος της Πα-
λαιάς Διαθήκης. Αναφέρεται στην περικοπή αυτή για κάποιον που 
διέπραξε αμάρτημα άξιο θανάτου και κρεμαστεί σε ξύλο, ως παρά-
δειγμα ίσως προς αποφυγή για τους άλλους. 
Ωστόσο, ο Παύλος το χρησιμοποιεί αυτό ως σύμβολο για τον θά-
νατο του Χριστού που αντικατέστησε τον δικό μας: ο Χριστός έγινε 
“κατάρα για μας”, που σημαίνει ότι ήρθε αντιμέτωπος με την κατά-
ρα του νόμου – αυτός λοιπόν είναι ο θάνατος που έπρεπε να γευ-
θούν όλοι οι άνθρωποι επειδή όλοι παραβίασαν τον νόμο. Τα καλά 
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νέα του ευαγγελίου όμως είναι ότι η κατάρα που έπρεπε να πέσει 
επάνω μας, έγινε δική Του στον σταυρό: “ώστε να λάβουμε την 
υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου της πίστης” (Γαλ. 3/γ’ 14). 
Όπως και η Έ. Χουάιτ γράφει: «Κανένας άλλος εκτός από το Χρι-
στό δεν μπορούσε να λυτρώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο από την 
κατάρα του νόμου και να τον επαναφέρει σε αρμονία με τον ουρα-
νό. Ο Χριστός ο ίδιος θα επιφορτιζόταν την ενοχή και το αίσχος της 
αμαρτίας - της αμαρτίας που είναι προσβλητική για έναν άγιο Θεό, 
σε σημείο που θα έφερνε το χωρισμό ανάμεσα στον Πατέρα και 
στον Υιό.» Έ. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 43.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τι θα αντιμετωπίζατε αν έπρεπε να τιμωρηθείτε 
για όλα τα αδικήματα που έχετε κάνει. Ωστόσο, επειδή ο Χριστός 
σήκωσε επάνω Του το βάρος της τιμωρίας των δικών σας αμαρ-
τιών, αντί για εσάς, ποια πρέπει να είναι η δική σας ανταπόκριση 
στη θυσία Του;  
 

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΕ ΕΣΕΝΑ 
Επανειλημμένως, ο Κύριος προειδοποιούσε το Ισραήλ να μην ακο-
λουθήσει τις συνήθειες των γύρω λαών, αλλά να είναι μάρτυρες σε 
εκείνα τα έθνη (Δευτ. 4/δ’6-8). Στο Δευτ. 18/ιη’9-14, ο Μωυσής τους 
προειδοποιεί ξανά για συγκεκριμένες πρακτικές τους οι οποίες ή-
ταν “βδέλυγμα στον Κύριο” (Δευτ. 18/ιη’12). Έτσι, λοιπόν, τους λέει 
ότι πρέπει να είναι λαός “τέλειος μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου” 
(Δευτ. 18/ιη’13). 
Διαβάστε Δευτ. 18/ιη’15-19. Τι τους λέει ο Μωυσής εδώ; Συγκρίνετε 
με Πραξ. 3/γ’22 και 7/ζ’37. Πώς ο Πέτρος και ο Στέφανος εφαρμό-
ζουν το Δευτ. 18/ιη’18; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην αναφορά της διαθήκης στο Σινά, ο Μωυσής λέει για το πώς ο 
λαός Ισραήλ, στην αποκάλυψη του νόμου του Θεού, (Έξ. 20/κ’18-
21), ήθελε τον Μωυσή να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του 
λαού και του Θεού. Τότε ο Μωυσής τους δίνει δύο φορές (Δευτ. 
18/ιη’15,18) την υπόσχεση ότι ο Κύριος θα φέρει έναν προφήτη 
σαν τον Μωυσή, που μεταξύ άλλων, θα είναι Μεσίτης ανάμεσα 
στους ανθρώπους και στον Θεό. 
Αρκετούς αιώνες αργότερα, και ο Στέφανος και ο Πέτρος μίλησαν 
γύρω από την περικοπή που αναφέρεται στον Ιησού. Για τον Πέ-
τρο, ο Ιησούς ήταν η εκπλήρωση των όσων είχε πει: “με το στόμα 
όλων των αγίων προφητών του” (Πραξ. 3/γ’21) και γι’ αυτό οι ηγέ-
τες έπρεπε να υπακούσουν σε Αυτόν και ό,τι είπε. Για αυτό, ο Πέ-
τρος χρησιμοποιεί αυτή την περικοπή που γνώριζαν οι Ιουδαίοι και 
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η οποία έχει άμεση εφαρμογή στο πρόσωπο του Ιησού, με την ιδέα 
ότι χρειάζονταν να μετανοήσουν για ό,τι είχαν κάνει σ’ Αυτόν 
(Πραξ. 3/γ’19). 
Έπειτα, στις Πράξ. 7/ζ’37, όταν ο Στέφανος διακήρυττε τον Ιησού, 
αναφέρθηκε και αυτός στην γνωστή υπόσχεση, υποστηρίζοντας ότι 
έδειχνε στον Χριστό. Έλεγε ότι ο Μωυσής, ως καθοδηγητής των 
Ισραηλιτών, προεικόνιζε τον Χριστό. Όπως ο Πέτρος, έτσι και ο 
Στέφανος προσπαθούσε να δείξει στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς 
ήταν η εκπλήρωση της προφητείας και ότι έπρεπε να Τον ακού-
σουν. Σε αντίθεση με τις κατηγορίες εναντίον του ότι μίλησε “βλά-
σφημα λόγια ενάντια στον Μωυσή και στον Θεό” (Πραξ/ 6/ς’ 11), ο 
Στέφανος διακήρυττε τον Ιησού ως τον Μεσσία, μια πλήρης εκ-
πλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσε ο Θεός μέσω του Μωυσή. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μας δείχνουν αυτά τα εδάφια πόσο κεντρικό πρό-
σωπο είναι ο Ιησούς σε όλη την Αγία Γραφή και γιατί όλη η κατα-
νόηση μας πρέπει να είναι Χριστοκεντρική; 
 
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 
 

ΕΝΑ ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ 
Το βιβλίο της προς Εβραίους επιστολής, σε όλο το βάθος και το 
μεγαλείο του, ήταν με πολλούς τρόπους, μια μακροσκελής προ-
τροπή στους πιστούς στον Χριστό Ιουδαίους. Και αυτό που τους 
παρότρυνε να κάνουν ήταν: Μείνετε πιστοί στον Κύριο! 
Αυτή η πιστότητα, φυσικά, πρέπει να απορρέει από την αγάπη μας 
για τον Θεό, για το Ποιος είναι, τον χαρακτήρα και την καλοσύνη 
Του που εκφράζεται δυναμικά στον σταυρό του Χριστού. Μερικές 
φορές όμως, οι άνθρωποι πρέπει να θυμόμαστε ποιες θα είναι οι 
τρομερές συνέπειες της πτώσης μας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι, 
στο τέλος, αν δεν δεχθούμε αυτό που έκανε ο Ιησούς για μας πλη-
ρώνοντας το αντίτιμο για τις αμαρτίες μας, θα πρέπει να το πλη-
ρώσουμε εμείς για τον εαυτό μας,  που σημαίνει “το κλάμα και το 
τρίξιμο των δοντιών” (Ματθ. 22/κβ’13), το οποίο ακολουθείται από 
αιώνια καταστροφή. 
Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 28-31. Τι λέει εδώ ο Παύλος και πώς βρίσκει 
εφαρμογή και σε μας, σήμερα; 
 ……………………………………………………………………………. 
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι προκειμένου να ενθαρρύνει  
τους Ιουδαίους να παραμείνουν πιστοί στον Θεό, ο Παύλος αναφέ-
ρεται στο Δευτερονόμιο, μια πρώιμη προτροπή στους πιστούς Ιου-
δαίους να παραμείνουν πιστοί στον Θεό! Ο Παύλος αναφέρεται 
στο Δευτ. 17/ιζ’6 στο ότι κάποιος που θεωρήθηκε άξιος θανάτου, 
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θα θανατωθεί μόνο αν, τουλάχιστον δύο άτομα καταθέσουν εναντί-
ον του. 
Όμως ο Παύλος το έκανε αυτό για να θίξει ότι, αν η απιστία μπο-
ρούσε να οδηγήσει στον θάνατο, υπό το πρίσμα της Παλαιάς Δια-
θήκης, πόσο μάλλον “χειρότερης τιμωρίας θα κριθεί άξιος αυτός 
που καταπάτησε τον Υιό του Θεού, και νόμισε κοινό το αίμα της 
διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε, και έβρισε το πνεύμα της χάρης;” 
(Εβρ. 10/ι’29). Με άλλα λόγια, έχετε περισσότερο φως και περισ-
σότερη αλήθεια απ’ ό,τι είχαν αυτοί, και γνωρίζετε για τη θυσία του 
Υιού του Θεού για τις αμαρτίες σας· οπότε, αν πέσετε ξανά, η κα-
ταδίκη σας θα είναι μεγαλύτερη από τη δική τους.  
Έπειτα ο Παύλος γυρίζει στο Δευτ. 32/λβ’ 35, για να στηρίξει το 
επιχείρημά του. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα τους είχαν δοθεί από 
τον Χριστό και τη γνώση τους για τη μεγάλη Του πρόνοια, ο Κύριος 
ο Οποίος είπε “Σε μένα ανήκει η εκδίκηση”, “θα κρίνει τον λαό του” 
για την αποστασία και για την απιστία τους. Εξάλλου, Αυτός είχε 
κρίνει τους προγόνους τους που δεν είχαν, όπως οι Ιουδαίοι της 
Καινής Διαθήκης, την ολοκληρωτική αποκάλυψη της αγάπης του 
Θεού που αποκαλύφθηκε στον Σταυρό. Ουσιαστικά, ο Παύλος 
τους λέει: Προειδοποιηθήκατε! 
ΣΚΕΨΗ: “Ο Κύριος θα κρίνει τον λαό του” (Δευτ. 32/λβ’36). Ποια 
είναι η μόνη μας ελπίδα σ’ αυτήν την κρίση; (δείτε Ρωμ. 8/η’1).  
 
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου                        Δύση ηλίου: 17:07’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Όπως η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον ε-
αυτό της (για παράδειγμα, μερικοί προφήτες έκαναν αναφορά σε 
κείμενα από τα πέντε βιβλία του Μωυσή), η Καινή Διαθήκη είναι 
γεμάτη από αποσπάσματα, αναφορές και νύξεις στην Παλαιά. Το 
βιβλίο των Ψαλμών, ο Ησαΐας και το Δευτερονόμιο είναι από τα πιο 
συχνά. Επίσης συχνά, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέ-
ρονται στους Εβδομήκοντα (LXX), γνωστή και ως «η ελληνική Πα-
λαιά Διαθήκη», που ήταν η παλαιότερη ελληνική μετάφραση της 
εβραϊκής Αγίας Γραφής. Τα πρώτα πέντε βιβλία της Αγίας Γραφής, 
γνωστά ως Τορά ή Πεντάτευχος, μεταφράστηκαν τον 3ο αι. π.Χ. και 
το υπόλοιπο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, γύρω στον 2ο αι. π.Χ. 
Μπορεί κανείς να μάθει πολλά για το πώς να ερμηνεύει την Αγία 
Γραφή μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οι εμπνευσμένοι συγ-
γραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούσαν την Παλαιά. Και 
ένα από τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι, σε α-
ντίθεση με τους σχολιαστές της Αγίας Γραφής σήμερα, οι συγγρα-
φείς της Καινής Διαθήκης ποτέ δεν αμφέβαλλαν για την αυθεντικό-
τητα ή την εγκυρότητα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν υ-
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πήρχε τίποτα στα γραπτά τους που να δημιουργεί αμφιβολία για 
την ιστορικότητα των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, από την ε-
ποχή του Αδάμ και της Εύας, την πτώση, και τον κατακλυσμό, έως 
την κλήση του Αβραάμ κτλ. Ο σχολιασμός αυτών των ερωτημάτων 
μοιάζει περισσότερο με σκεπτικισμό και δεν πρέπει να έχει καμία 
θέση στην καρδιά και στη σκέψη των Χριστιανών Αντβεντιστών της 
Εβδόμης Ημέρας. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το φως που μας έχει δοθεί ως Χρι-
στιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, τι μας διδάσκει αυτό για 
την μεγάλη ευθύνη που έχουμε στο να είμαστε πιστοί στις μεγάλες 
αλήθειες που έχουμε διδαχθεί;  
2. Διαβάστε ξανά Δευτ. 18/ιη’ 9-14. Ποια σύγχρονη εκδοχή αυτών 
των “βδελυγμάτων στον Κύριο” υπάρχει σήμερα, και πώς μπορού-
με εμείς να τα αποφύγουμε; 
3.  Γιατί, περισσότερο από κάθε άνθρωπο, οι Χριστιανοί, που κα-
τανοούν την καθολική εφαρμογή του θανάτου του Χριστού στον 
σταυρό, δεν πρέπει ποτέ να αποβλέπουν σε πρόσωπα; (δείτε τη 
μελέτη της Δευτέρας.) Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε στον ε-
αυτό μας την τάση να κάνουμε κάτι τέτοιο, δίχως να αυταπατόμα-
στε αρνούμενοι ότι υπάρχει αυτή η τάση; Πώς το να έχουμε πάντο-
τε στη σκέψη μας τον Σταυρό, μπορεί να μας θεραπεύσει από αυ-
τήν τη λάθος συμπεριφορά; 
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18 Δεκεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

13.  Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ενώ, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν, φιλονικώ-
ντας με τον Διάβολο, συνομιλούσε για το σώμα του Μωυσή, δεν 
τόλμησε να επιφέρει εναντίον του κάποια βλάσφημη κατηγορία, 
αλλά είπε: “Ο Κύριος να σε επιτιμήσει”.» Ιούδα 9 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αρ. 20/κ’1-13, 
Δευτ. 31/λα’2,  34/λδ’4,  34/λδ’1-12,  Ιούδα 9, Α’Κορ. 15/ιε’13-22. 
 
Όπως είδαμε σε όλη την τριμηνία, ο Μωυσής είναι το κεντρικό 
πρόσωπο στο Δευτερονόμιο. Η ζωή του, ο χαρακτήρας του και το 
μήνυμά του διαποτίζουν όλο το βιβλίο. Παρόλο που το Δευτερονό-
μιο αφορά τον Θεό και την αγάπη Του για το λαό Ισραήλ, ο Θεός 
χρησιμοποιεί συχνά τον Μωυσή για να αποκαλύψει αυτήν την α-
γάπη και να μιλήσει στον λαό Του. 
Καθώς, πλησιάζουμε στο τέλος της τριμηνίας, στο τέλος της μελέ-
της μας επάνω στο Δευτερονόμιο, φτάνουμε και στο τέλος της ζω-
ής του Μωυσή, όσον αφορά τη ζωή του στη γη. 
Η Ε. Χουάιτ λέει: «Ο Μωυσής ήξερε ότι θα πέθαινε ολομόναχος. 
Κανένας επίγειος φίλος δεν είχε το δικαίωμα να του παρασταθεί 
στις τελευταίες στιγμές του. Μυστήριο και δέος σκέπαζε τη σκηνή 
μπροστά του, και αυτό βάραινε την καρδιά του. Η πιο σκληρή δοκι-
μασία ήταν ο χωρισμός του από το λαό της φροντίδας και της αγά-
πης του - το λαό με τα συμφέροντα του οποίου η ζωή του είχε τόσα 
πολλά χρόνια συνδεθεί. Είχε όμως μάθει να εμπιστεύεται στο Θεό 
και με αδιάσειστη πίστη αφιέρωσε τον εαυτό του και το λαό του 
στην αγάπη και στην ευσπλαχνία Του.» Π.Π., σελ. 459.  

Όπως η ζωή και η διακονία του Μωυσή αποκαλύπτουν σε μεγάλο 
βαθμό τον χαρακτήρα του Θεού, έτσι και ο θάνατος και η ανάστασή 
του. 
 



102 

 

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 
 

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ – Α’ ΜΕΡΟΣ  
Επανειλημμένως, ακόμα και μέσα στην αποστασία τους και την 
περιπλάνησή τους στην έρημο, ο Θεός ενίσχυε τον λαό Ισραήλ με 
θαυμαστούς τρόπους. Όσο ανάξιοι κι αν ήταν, (και συχνά παρέμε-
ναν έτσι) η χάρη Του τους ακολουθούσε παντού. Κι εμείς σήμερα 
είμαστε αποδέκτες της χάρης Του, όμως, είμαστε κι εμείς ανάξιοι  
γι’ αυτήν. Εξάλλου, δεν θα ήταν χάρη αν την αξίζαμε, έτσι δεν είναι; 
Και παρά την αφθονία φαγητού που ο Κύριος τους παρείχε στην 
έρημο, μια άλλη έκφραση της αγάπης Του ήταν το νερό, χωρίς το 
οποίο πολύ σύντομα θα αφανίζονταν, ειδικά σε μια ξηρή, ζεστή και 
απομακρυσμένη έρημο. Μιλώντας γι’ αυτή την εμπειρία, ο Παύλος 
έγραψε: “και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό· επειδή, έπιναν 
από πνευματική πέτρα, που ακολουθούσε· και η πέτρα ήταν ο Χρι-
στός.” (Α’Κορ. 10/ι’4). Η Έ. Χουάιτ, λέει: «Οπουδήποτε στα ταξίδια 
τους χρειάζονταν νερό, από τις σχισματιές των βράχων ξεπηδούσε 
νερό πλάι στην κατασκήνωσή τους.» Π.Π., σελ. 397. 

Διαβάστε Αρ. 20/κ’1-13. Τι συμβαίνει εδώ, και πώς κατανοούμε την 
τιμωρία του Κυρίου για τον Μωυσή εξαιτίας της ενέργειάς του; 
…………………………………………………………………………….. 
Ως έναν βαθμό, μπορούμε να καταλάβουμε τον εκνευρισμό του 
Μωυσή. Μετά από όλα όσα είχε κάνει ο Κύριος γι’ αυτούς, τα ση-
μεία, τα θαύματα και την θαυματουργική απελευθέρωση, είχαν τε-
λικά φθάσει ως εδώ, στα σύνορα της Γης της Επαγγελίας. Και με-
τά; Ξαφνικά, ξέμειναν από νερό και άρχισαν να δυσανασχετούν 
εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Δεν μπορούσε ο Κύριος να 
τους προμηθεύσει, όπως είχε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν; 
Μπορούσε να το κάνει, και θα το έκανε ξανά. 
Παρόλα αυτά, δείτε τα λόγια του Μωυσή καθώς χτυπάει τον βράχο 
δύο φορές: “Ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς· να σας βγάλουμε νερό 
από τούτη την πέτρα;” (Αρ. 20/κ’ 10). Το μόνο που μπορεί να α-
κούσει κάποιος είναι η οργή στη φωνή του, επειδή τους αποκαλεί 
“απειθείς”. Το πρόβλημα δεν ήταν η οργή, που σίγουρα ήταν κάτι 
κακό, αλλά κατανοητό, όσο τη στιγμή που είπε “να σας βγάλουμε 
νερό από τούτη την πέτρα;” λες και αυτός ή κάποιος άλλος άνθρω-
πος θα έβγαζε νερό από τον βράχο. Μέσα στην οργή του, φαίνεται 
ότι ξέχασε πώς μόνο η δύναμη του Θεού που ενεργούσε ανάμεσά 
τους μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο θαύμα. Από όλους τους αν-
θρώπους, αυτός θα έπρεπε να το γνωρίζει. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο συχνά λέμε ή κάνουμε πράγματα επάνω στην οργή 
μας, ακόμα κι όταν πιστεύουμε ότι είναι δικαιολογημένη; Πώς μπο-
ρούμε να μάθουμε να σταματάμε, να προσευχόμαστε και να ζητά-
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με τη δύναμη του Θεού για να πούμε και να κάνουμε το σωστό, 
πριν πούμε ή κάνουμε κάτι λάθος; 
 

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου  
 

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ – Β’ ΜΕΡΟΣ 
Διαβάστε ξανά Αρ. 20/κ’12,13. Για ποιον ιδιαίτερο λόγο είπε ο Κύ-
ριος στον Μωυσή πως δεν θα συνέχιζε το έργο του, εξαιτίας της 
πράξης του; Δείτε, επίσης, Δευτ. 31/λα’2  και  34/λδ’4. 
…………………………………………………………………………….. 
Σύμφωνα με αυτή την περικοπή, στην αμαρτία του Μωυσή υπήρχε 
κάτι περισσότερο από το να πάρει τη θέση του Θεού, κάτι το οποίο 
ήταν πολύ κακό. Έδειξε, επίσης, έλλειψη πίστης, που για κάποιον 
σαν τον Μωυσή, θα ήταν ασυγχώρητο. Εξάλλου, από την καιόμενη 
βάτο (Έξ. 3/γ’2-16) και μετά, είχε μια εμπειρία με τον Θεό που κα-
νείς δεν είχε παρόμοια, κι όμως, σύμφωνα με το κείμενο, ο Μωυ-
σής δεν Τον πίστεψε ενώπιον του λαού Ισραήλ. Αν, λοιπόν, ο Μω-
υσής είχε παραμείνει ψύχραιμος και είχε κάνει το σωστό, δείχνο-
ντας την πίστη του και την εμπιστοσύνη του στον Θεό την ώρα της 
αποστασίας τους, θα είχε δοξάσει τον Κύριο μπροστά στους αν-
θρώπους και θα ήταν και πάλι ένα παράδειγμα αληθινής πίστης και 
υπακοής.  
Παρατηρείστε επίσης, πώς παράκουσε ο Μωυσής σε αυτό που του 
είπε ο Κύριος συγκεκριμένα να κάνει. 
Διαβάστε Αρ. 20/κ’8. Τι είπε ο Κύριος να κάνει ο Μωυσής και τι 
έκανε αντί γι’ αυτό; (Αρ. 20/κ’9-11) 
…………………………………………………………………………….. 
Το εδ. 9 μας δείχνει τον Μωυσή να παίρνει τη ράβδο “μπροστά 
από τον Κύριο, όπως τον πρόσταξε”. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Αλλά 
στο εδ. 10, αντί να μιλήσει στον βράχο από όπου θα έβγαινε νερό 
ως μια καταπληκτική έκφραση της δύναμης του Θεού – ο Μωυσής 
τον χτύπησε, όχι μία φορά, αλλά δύο. Χτυπώντας τον βράχο και 
βγάζοντας νερό από αυτόν, ήταν κάτι το θαυματουργικό, αλλά σί-
γουρα όχι τόσο θαυματουργικό όσο τη στιγμή που μιλούσε σ’ αυ-
τόν και έβλεπε να συμβαίνει το ίδιο πράγμα. 
Σίγουρα, εκ πρώτης όψεως, μπορεί να φαίνεται ότι η κρίση του 
Θεού επάνω στον Μωυσή ήταν υπερβολική: μετά από όλα όσα 
είχε περάσει ο Μωυσής, τελικά δεν θα του επιτρεπόταν να εισέλθει 
στην Γη της Επαγγελίας. Μέχρι αυτό το σημείο της ιστορίας, οι άν-
θρωποι αναρωτιούνται γιατί – εξαιτίας μιας απερισκεψίας – αυτό 
που τόσο καιρό επιποθούσε, θα του απαγορευόταν. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια μαθήματα πιστεύετε ότι έλαβε ο λαός Ισραήλ από 
αυτό που συνέβη στον Μωυσή; 
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Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 
Ο καημένος ο Μωυσής! Έφθασε ως εδώ, πέρασε τόσα πολλά, για 
να μείνει τελικά έξω από την εκπλήρωση της υπόσχεσης που δό-
θηκε στον Αβραάμ, πολλούς αιώνες νωρίτερα: “Στο σπέρμα σου θα 
δώσω αυτή τη γη.” (Γεν. 12/ιβ’ 7).  
Διαβάστε Δευτ. 34/λδ’ 1-12. Τι συνέβη στον Μωυσή, και τι είπε ο 
Κύριος γι’ αυτόν που έδειχνε πόσο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν; 
…………………………………………………………………………….. 
«Στη μοναξιά ο Μωυσής έκανε μια ανασκόπηση της γεμάτης από 
μεταλλαγές και αντιξοότητες ζωής του, από τη στιγμή που εγκατέ-
λειψε ανακτορικές τιμές και μια μελλοντική βασιλεία στην Αίγυπτο 
για να συμμετέχει στη μοίρα του εκλεκτού λαού του Θεού. Έφερε 
στη μνήμη του τα μακρινά εκείνα χρόνια στην ερημιά βόσκοντας τα 
κοπάδια του Ιοθόρ, την παρουσία του Αγγέλου στην καιγόμενη βά-
το και την κλήση του για την απελευθέρωση του Ισραήλ. Αναπα-
ράστησε πάλι τα μεγάλα θαύματα της δύναμης του Θεού χάρη του 
εκλεκτού λαού, και τη μακρόθυμη ευσπλαχνία Του κατά τα χρόνια 
των περιπλανήσεων και των ανταρσιών τους. Παρά τα όσα είχε κά-
νει ο Θεός γι’αυτούς, παρά τις δικές του προσπάθειες και προσευ-
χές, μόνο δύο από τους ενήλικες της απέραντης εκείνης στρατιάς 
που έφυγε από την Αίγυπτο, βρέθηκαν πιστοί για να εισέλθουν 
στην υποσχεμένη γη. Καθώς ο Μωυσής ανασκοπούσε τα απο-
τελέσματα των μόχθων του, η γεμάτη δοκιμασίες και θυσίες ζωή 
του φαινόταν ότι είχε πάει σχεδόν άδικα.» Ε.Χουάιτ, Π.Π. σελ.459, 460. 
Το Δευτ. 34/λδ’ 4 λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. “Αυτή είναι η γη που 
ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, λέγοντας: Στο 
σπέρμα σου θα τη δώσω.” Ο Κύριος χρησιμοποιούσε σχεδόν κατά 
λέξη τα ίδια λόγια που είχε πει στους πατριάρχες και στα παιδιά 
τους, ότι επρόκειτο να τους δώσει τη γη. Τώρα, τα επαναλάμβανε 
στον Μωυσή. 
Ο Κύριος λέει επίσης ότι: “Εγώ σε έκανα να τη δεις με τα μάτια σου, 
εκεί όμως δεν θα διαβείς” (Δευτ. 34/λδ’4, εδώ δίνεται έμφαση). Δεν 
υπήρχε περίπτωση να δει ο Μωυσής από τη θέση που βρισκόταν, 
όλα όσα ο Κύριος τού έδειχνε – από τη γη του Μωάβ, έως τη γη 
του Δαν και του Νεφθαλί, κ.ο.κ.  
Η Ε. Χουάιτ ήταν ξεκάθαρη: ήταν μια υπερφυσική αποκάλυψη, όχι 
μόνο σε ό,τι αφορούσε τη γη, αλλά και για το πώς θα ήταν αφότου 
την καταλάμβαναν. 
Υπό μία έννοια, φαίνεται σαν ο Κύριος να χτυπά στον Μωυσή το 
λάθος του: Θα μπορούσες να είσαι εδώ, αν απλώς υπάκουγες σε 
Εμένα, όπως πριν. Αντιθέτως, ο Κύριος έδειχνε στον Μωυσή ότι 
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παρά τα λάθη του, Εκείνος θα παρέμενε πιστός στις υποσχέσεις 
της διαθήκης που είχε κάνει με τους πατέρες και με το ίδιο το Ισρα-
ήλ. Όπως βλέπουμε, ο Κύριος είχε κάτι ακόμα καλύτερο για τον 
πιστό, αλλά με ελαττώματα υπηρέτη Του.   
 
Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 
 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 
“Και ο Μωυσής πέθανε εκεί, ο υπηρέτης του Κυρίου, στη γη του 
Μωάβ, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Και τον έθαψε στην κοι-
λάδα, στη γη του Μωάβ, καταντίκρυ του Βαιθ-φεγώρ· και κανένας 
δεν γνωρίζει τον τάφο του μέχρι σήμερα.” (Δευτ. 34/λδ’5,6). Έτσι, 
μέσα σε τόσο λίγα εδάφια, ο Μωυσής πεθαίνει –  ένα τόσο κεντρι-
κό πρόσωπο στη ζωή του Ισραήλ, του οποίου τα γραπτά είναι ζω-
ντανά, όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την εκκλησία και για τη 
συναγωγή σήμερα. Είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που είχε καλό 
θάνατο. 
Ο Μωυσής πέθανε, ενταφιάστηκε, ο λαός θρήνησε γι’ αυτόν και 
αυτό ήταν όλο. Εδώ, βεβαίως, εφαρμόζεται η αρχή του εδαφίου της 
Αποκάλυψης: “Μακάριοι οι νεκροί, που από τώρα πεθαίνουν εν 
Κυρίω. Ναι, λέει το Πνεύμα, για να αναπαυθούν από τον κόπο τους· 
και τα έργα τους ακολουθούν μετά απ’ αυτούς.” (Αποκ. 14/ιδ’13). 
Παρόλα αυτά, ο θάνατος του Μωυσή δεν ήταν το τελευταίο κεφά-
λαιο στη ζωή του. 
Διαβάστε Ιούδα 9. Τι συμβαίνει εδώ και πώς αυτή η περικοπή εξη-
γεί την εμφάνιση του Μωυσή αργότερα στην Καινή Διαθήκη; 
…………………………………………………………………………….. 
Παρότι μας δίνεται μόνο μια ματιά, πόσο υπέροχα περιγράφεται 
αυτή η σκηνή. Ο Μιχαήλ, ο Ίδιος ο Χριστός, φιλονίκησε με τον Διά-
βολο για το σώμα του Μωυσή. Πώς φιλονίκησε πάνω από αυτό; 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μωυσής ήταν αμαρτωλός· η τελευταία 
πιο γνωστή του αμαρτία, να λάβει τη δόξα του Πατέρα. Ήταν η ίδια 
αμαρτία – “Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων· θα είμαι ό-
μοιος με τον Ύψιστο” (Ησ. 14/ιδ’14) – που έδιωξε τον Εωσφόρο 
από την πρώτη θέση του ουρανού. Η φιλονικία επάνω από το σώ-
μα του πρέπει να ήταν επειδή ο Χριστός απαιτούσε τώρα για λο-
γαριασμό του Μωυσή, την ανάσταση που του είχε υποσχεθεί. 
Πώς θα μπορούσε όμως να κάνει κάτι τέτοιο ο Χριστός για έναν 
αμαρτωλό που είχε παραβιάσει τον νόμο Του; Η απάντηση φυσικά 
είναι μόνο ο Σταυρός. Όπως όλες οι θυσίες ζώων παραπέμπουν 
στον θάνατο του Χριστού, είναι ολοφάνερο ότι ο Κύριος τώρα, κοι-
τάζοντας μπροστά στον Σταυρό, διεκδικεί το σώμα του Μωυσή για 
να αναστηθεί. «Η αμαρτία είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει ο Μω-
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υσής στη δύναμη του Σατανά. Άξιζε να γίνει νόμιμος αιχμάλωτος 
του θανάτου. Αναστήθηκε όμως σε αιώνια ζωή διατηρώντας το 
εμπράγματο δικαίωμά του χάρη στο όνομα του Λυτρωτή. Βγήκε 
ένδοξος από τον τάφο και ανέβηκε με τον Απελευθερωτή του στην 
πόλη του Θεού.» Ε.Χουάιτ, Π.Π. σελ. 465. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς αυτή η αναφορά στον Μωυσή μας βοηθάει να κατα-
νοήσουμε το βάθος του σχεδίου της σωτηρίας που, ακόμα και πριν 
το Σταυρό, ο Μωυσής αναστήθηκε περνώντας στην αθανασία; 
 
Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 
 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Με το επιπλέον φως της Καινής Διαθήκης, ο αποκλεισμός του  
Μωυσή από την Γη της Επαγγελίας δεν μοιάζει με τιμωρία. Αντί για 
μια επίγεια Χαναάν και αργότερα μια επίγεια Ιερουσαλήμ (η οποία, 
σύμφωνα με την ιστορία ήταν τόπος πολέμων, κατακτήσεων και 
δεινών), η “επουράνια Ιερουσαλήμ” (Εβρ. 12/ιβ’22) είναι πλέον η 
κατοικία του. Σίγουρα, μια πολύ καλύτερη κατοικία! 
Ο Μωυσής ήταν το πρώτο παράδειγμα στην Αγία Γραφή που ανα-
στήθηκε από τους νεκρούς. Ο Ενώχ εισήλθε στη Βασιλεία των Ου-
ρανών χωρίς να γευθεί θάνατο (Γεν. 5/ε’24), και ο Ηλίας (Β’Βασ. 
2/β’11), αλλά σύμφωνα με τις καταγραφές, ο Μωυσής ήταν ο πρώ-
τος που αναστήθηκε για αιώνια ζωή.  
Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό παρέμεινε ο Μωυσής στο χώμα, αλλά 
αυτό δεν έχει σημασία. Αφότου πέθανε, είτε ήταν τρεις ώρες είτε 
τριακόσια χρόνια, γι’ αυτόν ήταν το ίδιο. Και ισχύει ακριβώς το ίδιο 
για όλους όσους έχουν πεθάνει – εμπειρία τους, τουλάχιστον όσο 
είναι νεκροί, δεν θα διαφέρει από του Μωυσή. Στο θάνατο, κλεί-
νουμε τα μάτια μας και το επόμενο πράγμα που ξέρουμε είναι ή η 
Δεύτερη Έλευση του Ιησού ή, δυστυχώς, η τελική κρίση (δείτε   
Αποκ. 20/κ’7-15). 
Διαβάστε Α’Κορ. 15/ιε’13-22. Ποια μεγάλη υπόσχεση βρίσκουμε 
εδώ και γιατί τα λόγια του Παύλου έχουν νόημα μόνο όταν καταλά-
βουμε ότι οι αποθανόντες κοιμούνται εν Χριστώ μέχρι την ανάστα-
ση;  
…..………………………………………………………………………… 
Χωρίς την ελπίδα της ανάστασης, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Η α-
νάσταση του Χριστού είναι εγγύηση για μας. Έχοντας κάνει “καθα-
ρισμό των αμαρτιών μας” (Εβρ. 1/α’3) στον σταυρό ως Αρνίο ε-
σφαγμένο, ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, 
και λόγω της ανάστασής Του έχουμε την εγγύησή μας, με τον Μω-
υσή να είναι το πρώτο παράδειγμα ενός αμαρτωλού ανθρώπου να 
ανασταίνεται από τους νεκρούς. Λόγω της θυσίας που θα έκανε ο 
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Χριστός, αναστήθηκε ο Μωυσής· και λόγω της θυσίας που έχει 
κάνει ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς επίσης.  
Έχουμε λοιπόν μέσω του Μωυσή ένα παράδειγμα σωτηρίας διά 
πίστεως, μια πίστη που εκφράστηκε μέσα από μια ζωή πίστης και 
εμπιστοσύνης στον Θεό, ακόμα κι αν έσφαλε στο τέλος. Σε όλο το 
βιβλίο του Δευτερονομίου, βλέπουμε τον Μωυσή να προσπαθεί να 
καλέσει τον λαό του Θεού σε μια παρόμοια πίστη με τη δική του, 
μια παρόμοια ανταπόκριση στην χάρη που τους δόθηκε, όπως 
δόθηκε και σε μας, επίσης, που βρισκόμαστε στα σύνορα της Ου-
ράνιας Χαναάν. 
ΣΚΕΨΗ: Ο ίδιος Θεός δεν καλεί κι εμάς να πιστέψουμε; Πώς μπο-
ρούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν κάνουμε τα ίδια λάθη για τα οποία ο 
Μωυσής προειδοποιήσε, στο Δευτερονόμιο; 
 
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:10’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: «΄Οταν θυμωμένα φώναξαν, “Να σας εκβά-
λωμεν ύδωρ εκ της πέτρας ταύτης;” έβαλαν τον εαυτό τους στη 
θέση του Θεού, σαν να είχαν οι ίδιοι τη δύναμη, άνθρωποι υποκεί-
μενοι και αυτοί σε αδυναμίες και πάθη. Αποκαμωμένος από τα α-
διάκοπα παράπονά τους, ο Μωυσής είχε χάσει από τα μάτια του 
τον πανίσχυρο Βοηθό του, και χωρίς τη θεϊκή δύναμη αφέθηκε να 
αμαυρώσει τη μέχρι τότε διαγωγή του με μια επίδειξη ανθρώπινης 
αδυναμίας. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να είχε παραμείνει α-
γνός, σταθερός και αφίλαυτος μέχρι το τέλος του έργου του, τελικά 
νικήθηκε. Ο Θεός είχε στερηθεί την τιμή Του μπροστά στη συνα-
γωγή του Ισραήλ, ενώ θα έπρεπε να είχε μεγαλυνθεί και να είχε 
υψωθεί.» E.Χουάιτ, Π.Π. σελ.403 

«Στο ΄Ορος της Μεταμόρφωσης ο Μωυσής παρουσιάσθηκε με τον 
Ηλία που είχε μετατεθεί. Είχαν σταλεί ως φορείς φωτός από τον 
Πατέρα στον Υιό. Έτσι τελικά εκπληρώθηκε η προσευχή που ο 
Μωυσής είχε απευθύνει τόσους αιώνες πριν. Στάθηκε επάνω σε “ε-
κείνο το όρος το αγαθόν”, μέσα στο κληρονομικό περιβάλλον του 
λαού του, φέροντας τη μαρτυρία του σε Αυτόν στον οποίο συγκε-
ντρώνονταν όλες οι υποσχέσεις στον Ισραήλ. Αυτή είναι η τελευ-
ταία σκηνή που παρουσιάζεται στα μάτια των θνητών σχετικά με 
την ιστορία του ανθρώπου, του τόσο τιμημένου από τον Ουρανό.» 
E.Χουάιτ, Π.Π. σελ.466. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Υπό μία έννοια, ναι, ο Μωυσής αναστήθηκε και πήγε στον Ου-
ρανό, σύντομα μετά τον θάνατό του. Αλλά την ίδια στιγμή, (υποθέ-
τουμε ότι) έγινε μάρτυρας τρομερών γεγονότων εδώ στη γη. Πόσο 
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ευτυχείς είμαστε, που οι περισσότεροι από εμάς θα αναστηθούν 
αφότου κάθε μάχη εδώ στη γη θα έχει λήξει, τουλάχιστον πριν τη 
Δευτέρα Παρουσία! Με ποιους τρόπους λοιπόν αυτό είναι μεγαλύ-
τερη ευλογία από αυτήν που βίωσε ο Μωυσής; 
2.  Πώς η ιστορία του θανάτου και της ανάστασης του Μωυσή, μας 
δείχνει πως η Καινή Διαθήκη, αν και συχνά βασίζεται στην Παλαιά, 
επεκτείνεται περισσότερο από την Παλαιά Διαθήκη και μπορεί να 
ρίξει πολύ νέο φως πάνω της; 
3.  Πώς η ιστορία της ζωής του Μωυσή, συμπεριλαμβανομένης και 
της σχισμής του βράχου σε μια έκρηξη θυμού, είναι ένα παράδειγ-
μα μιας ζωής με πίστη και σωτηρίας δια πίστεως, πέρα από τα έρ-
γα του νόμου; 
4.  Συζητήστε για την υπόσχεση της ανάστασης στο τέλος του κό-
σμου. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό για όλες τις ελπίδες μας; Αν 
μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό για την ανάστασή μας από 
τον θάνατο, δεν θα έπρεπε να Τον εμπιστευόμαστε και για το καθε-
τί; Και εφόσον μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο για μας, τι υπάρχει που 
να μην μπορεί να κάνει; 


