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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ  
ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 
Όταν την πρωτοείδε ήταν στην εκκλησία. Έκανε κάποιες εργα-
σίες και καθώς ήταν απορροφημένος στις σκέψεις του, η μορφή 
της τον θάμπωσε. Ο πίνακας ήταν λίγο μικρότερος από δύο 
μέτρα ύψος και τρία μέτρα πλάτος, αλλά το κορίτσι που απεικό-
νιζε ασκούσε μια σαγηνευτική δύναμη στο νεαρό άντρα. Γιατί 
δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της; Ποιος ήταν 
ο λόγος; Προβληματισμένος, διαπίστωσε ότι ήταν το βλέμμα 
της. Ο πίνακας απεικόνιζε μόνο το πρόσωπό της, και εκείνη 
κοιτούσε κάτι επίμονα. Αλλά γιατί ήταν τόσο απορροφημένη σε 
αυτό; Δεν μπορούσε να βγάλει τον πίνακα από το μυαλό του για 
πολύ καιρό.  
Μερικά χρόνια αργότερα, ο ζωγράφος Άρνολντ Χιμένεθ αποκά-
λυψε μερικά από τα μυστικά του στον νεαρό. Ο πίνακας δη-
μιουργήθηκε για να προσελκύσει θεατές στα μάτια της, αλλά το 
αληθινό μυστικό ήταν στις κόρες των ματιών της. Αν κοιτούσε 
κανείς πιο προσεχτικά, θα καταλάβαινε ότι αντικατόπτριζαν το 
αντικείμενό που κοιτούσε. Τα μάτια της κοιτούσαν τον Ιησού 
στον σταυρό.  
Στην προς Εβραίους επιστολή, η προσωπογραφία του Ιησού 
μπορεί να ασκήσει σε μας μια παρόμοια σαγηνευτική δύναμη. 
Καταρχάς, ο Ιησούς περιγράφεται ως ο Ηγεμόνας του σύμπα-
ντος, που στέκεται στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Αναρίθ-
μητοι άγγελοι Τον δοξάζουν, Τον λατρεύουν και Τον υπηρετούν 
(Εβρ. 1/α’ 5-14, 12/ιβ’ 22-24). Έχει τη δύναμη να κυβερνά επει-
δή εξασφάλισε την καταστροφή του Σατανά (Εβρ. 2/β’ 14-16) 
μέσω του θανάτου Του. Ο Ιησούς είναι επίσης ο δοξασμένος 
Αρχιερέας. Όσιος και αμόλυντος, ζει αιώνια για να διακονεί για 
χάρη μας στο Ουράνιο Αγιαστήριο ( Εβρ. 7/ζ’ 26, 8/η’ 5). Και 
έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα επειδή πρόσφερε τον εαυτό Του 
ως τέλεια θυσία, που έγινε άπαξ και διαπαντός, αποτελεσματική 
για τον καθένα και για πάντα (Εβρ. 10/ι’ 1-14). Επίσης, ο Ιησούς 
έγινε Μεσίτης σε μια καινούρια διαθήκη μεταξύ του Θεού και του 
λαού Του, η οποία θα ισχύει για πάντα. (Εβρ. 8/η’ 6-13).  
Ωστόσο, εκείνο το οποίο αιχμαλωτίζει τους μελετητές γύρω από 
τη μορφή του Ιησού, δεν είναι απλώς αυτό που έκανε, άλλα το 
Ποιος είναι. Γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως κι εμείς, πειρά-
στηκε και χλευάστηκε όπως κι εμείς. Ωστόσο, είναι το κέντρο 
της δύναμης σε όλο το σύμπαν. Όταν ατενίζουμε την ουράνια 
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σκηνή, με την ποικιλομορφία του και τις υπέροχες ουράνιες υ-
πάρξεις, το βλέμμα μας ελκύεται από Εκείνον που είναι στο κέ-
ντρο των πάντων, ο Οποίος με έναν καταπληκτικό τρόπο μοιά-
ζει με μας, επειδή έγινε ΄Ενας από μας. Ο Ιησούς, ο Αδελφός 
μας, είναι στον Ουρανό και μας εκπροσωπεί, παρά την ντροπή 
των αμαρτιών μας και την πτώση μας. 
Στο πρόσωπο του Ιησού διασταυρώνονται τρεις διαστάσεις της 
ιστορίας της απολύτρωσης. Η πρώτη είναι η προσωπική διά-
σταση. Για τους αναγνώστες που έχουν κουραστεί από τους 
ονειδισμούς και τις θλίψεις της Χριστιανικής ζωής (Εβρ. 10/ι’ 32-
34), ο Ιησούς είναι ο Αρχηγός και Θεμελιωτής της πίστης. Πρέ-
πει να αποβλέψουν σε Αυτόν που υπέστη επίσης την εχθρότη-
τα των αμαρτωλών (Εβρ. 12/ιβ’ 1-4). Η δεύτερη είναι η συλλογι-
κή, εθνική διάσταση. Για τον λαό του Θεού που κατευθύνεται 
προς την Ουράνια Γη της   Επαγγελίας, ο Ιησούς είναι ο νέος 
Ιησούς του Ναυή. Πρέπει να ακολουθήσουμε την καθοδήγησή 
Του (Εβρ. 3/γ’, 4/δ’, 11/ια’, 12/ιβ’). Η τρίτη είναι η παγκόσμια 
διάσταση. Ο Ιησούς είναι ο νέος Αδάμ, ο Υιός του ανθρώπου, 
μέσα από τον Οποίο εκπληρώνεται ο σκοπός του Θεού για την 
ανθρωπότητα (Εβρ. 2/β’ 5-10, 12/ιβ’ 22-28).  
Η προσωπογραφία του Ιησού που αποτυπώνει το πλάτος και 
το μήκος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Θεού για μας, 
είναι το θέμα μας αυτήν την τριμηνία. Και όπως η εικόνα του 
Ιησού στα μάτια της κοπέλας του πίνακα αιχμαλώτισε το βλέμ-
μα του νεαρού άντρα, είθε η εικόνα Του, όπως απεικονίζεται 
στην Εβραίους, να αιχμαλωτίσει όχι μόνο το βλέμμα μας, αλλά 
και την αγάπη και τον θαυμασμό μας για τον Ιησού, τον Αδελφό 
μας στον Ουρανό. 
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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 Δεκεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου         Σάββατο απόγευμα 
 

1. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή, έχετε ανάγκη από υπομονή, για να 
κάνετε το θέλημα του Θεού, και να λάβετε την υπόσχεση.»  
Εβραίους 10/ι’ 36. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 2/β’ 3, 4, Α’ 
Πετρ. 4/δ’ 14, 16, Εβρ. 13/ιγ’ 1-9, 13, Α’ Βασ. 19/ιθ’ 1-18, Εβρ. 3/γ’ 
12-14, Αριθ. 13/ιγ’. 
 

Φανταστήκατε ποτέ πώς θα ήταν να ακούγατε να κηρύττει ο Ιη-
σούς ή ένας από τους αποστόλους; Έχουμε στην κατοχή μας μερι-
κά εξαιρετικά γραπτά και περιλήψεις των κηρυγμάτων τους, αλλά 
αυτά μας δίνουν μόνο μια μικρή γεύση από ό,τι αν τους ακούγαμε. 
Παρόλα αυτά, ο Θεός διαφυλάττει στην Αγία Γραφή τουλάχιστον 
ένα ακόμα πλήρες μήνυμα για μας: την επιστολή του απ. Παύλου 
στους Εβραίους. 
Ο συγγραφέας της προς Εβραίους, ο απ. Παύλος, αναφέρεται στο 
έργο του ως «τον λόγο της νουθεσίας» (Εβρ. 13/ιγ’ 22). Αυτή η 
έκφραση χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το κήρυγμα, τόσο 
στη συναγωγή (Πραξ. 13/ιγ’ 15) όσο και στη Χριστιανική λατρεία 
(Α’ Τιμ. 4/δ’ 13). Γι’ αυτό υποστηρίζεται ότι η προς Εβραίους επι-
στολή είναι το πρώτο «πλήρες Χριστιανικό κήρυγμα» που έχουμε. 
Η προς Εβραίους απευθυνόταν σε πιστούς που δέχθηκαν τον Ιη-
σού, έπειτα όμως είχαν δυσκολίες. Μερικοί ονειδίστηκαν δημοσίως 
και καταδιώχθηκαν (Εβρ. 10/ι’ 32-34). Άλλοι αντιμετώπισαν οικο-
νομικά προβλήματα (Εβρ. 13/ιγ’ 5, 6). Πολλοί αποθαρρύνθηκαν και 
άρχισαν να αμφιταλαντεύονται (Εβρ. 3/γ’ 12, 13). Μήπως και κά-
ποιοι από εμάς σήμερα νιώθουμε έτσι; 
Παρόλα αυτά, σε ένα εμψυχωτικό του κήρυγμα, ο απ. Παύλος τους 
προκαλεί (κατ’ επέκταση και εμάς) να διατηρήσουν την πίστη τους 
στον Ιησού και να εστιάσουν σε Αυτόν τώρα – στο Ουράνιο Αγια-
στήριο.  
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Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 
ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

Για να κατανοήσουμε το κήρυγμα και να εφαρμόσουμε το μήνυμά 
του στη ζωή μας, πρέπει να καταλάβουμε την ιστορία του εκκλη-
σιάσματος και την κατάστασή τους όταν έλαβαν την επιστολή από 
τον απόστολο. 
Διαβάστε Εβρ. 2/β’ 3, 4. Ποια ήταν η εμπειρία των αναγνωστών 
της προς Εβραίους όταν πρωτοπίστεψαν; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά τα εδάφια εννοούν ότι το ακροατήριο των Εβραίων δεν είχε 
ακούσει τον Ίδιο τον Ιησού να κηρύττει. Αντ’ αυτού, είχαν δεχθεί το 
ευαγγέλιο από άλλους ευαγγελιστές που τους είχαν αναγγείλει τα 
νέα της σωτηρίας. Ο απ. Παύλος είπε επίσης, ότι οι ευαγγελιστές 
τους είχαν βεβαιώσει για το μήνυμα και ότι ο Ίδιος ο Θεός «έδινε 
επιπρόσθετη μαρτυρία με σημεία και τέρατα» (Εβρ. 2/β’ 3, 4). Αυτό 
σημαίνει ότι ο Θεός είχε προσφέρει μια εμπειρική επιβεβαίωση του 
Ευαγγελίου μέσα από σημεία και από άλλες ισχυρές πράξεις – με-
ταξύ αυτών «και με διανομές του Αγίου Πνεύματος» (Εβρ. 2/β’ 4). 
Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι αυτά τα σημεία, όπως θαυματουργι-
κές θεραπείες, εκβολή δαιμονίων και διανομή πνευματικών χαρι-
σμάτων, συχνά, συνόδευαν το κήρυγμα του ευαγγελίου σε και-
νούργια μέρη.  
Στο ξεκίνημα της Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Θεός διαμοίρασε το 
Άγιο Πνεύμα Του στους αποστόλους στην Ιερουσαλήμ, έτσι ώστε 
να μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε γλώσσες που μέχρι τότε 
ήταν άγνωστες σε αυτούς και να κάνουν θαύματα (Πραξ. 2/β’, 
Πραξ. 3/γ’). Ο Φίλιππος  έκανε παρόμοια θαύματα στη Σαμάρεια 
(Πραξ. 8/η’), ο Πέτρος στην Ιόππη και στην Καισάρεια (Πραξ. 9/θ’, 
10/ι’) και ο Παύλος κατά τη διακονία του στην Μικρά Ασία και στην 
Ευρώπη (Πραξ. 13/ιγ’–28/κη’). Αυτές οι ισχυρές ενέργειες ήταν 
βιωματικές αποδείξεις που επιβεβαίωναν το μήνυμα της σωτηρίας 
- την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού, τη σωτηρία από την καταδίκη 
και την ελευθερία από τις πονηρές δυνάμεις του σκότους (Εβρ. 
12/ιβ’ 25-29). Το Άγιο Πνεύμα έδωσε στους πρώτους Χριστιανούς 
τη βεβαιότητα ότι οι αμαρτίες τους είχαν συγχωρεθεί. Έτσι, δεν φο-
βόντουσαν την κρίση, και ως αποτέλεσμα οι προσευχές τους ήταν 
ένθερμες και γεμάτες πεποίθηση και η πνευματική τους εμπειρία 
ήταν γεμάτη χαρά (Πραξ. 2/β’ 37-47). Επίσης, το Άγιο Πνεύμα ε-
λευθέρωνε εκείνους που ήταν υποδουλωμένοι στις πονηρές δυνά-
μεις, κάτι το οποίο ήταν μια συγκλονιστική απόδειξη της δύναμης 
του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του κακού, και αποκάλυπτε ότι η 
Βασιλεία του Θεού είχε εγκαθιδρυθεί στη ζωή τους.  
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ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η ιστορία της δικής μας αλλαγής; Με ποιους 
τρόπους έχουμε επιβεβαιώσει την πίστη μας στον Ιησού Χριστό ως 
τον Κύριο και Σωτήρα μας; Γιατί είναι καλό να θυμόμαστε πώς ερ-
γάστηκε αρχικά ο Θεός στην καρδιά μας για να μας ελκύσει σε Αυ-
τόν; 
 
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 

 

ΟΙ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ 
Όταν οι πρώτοι Χριστιανοί ομολόγησαν την πίστη τους στον Χρι-
στό και πήγαιναν στην εκκλησία, έθεσαν διαχωριστικούς φραγμούς 
από την υπόλοιπη κοινωνία. Δυστυχώς, αυτό προκάλεσε συ-
γκρούσεις γιατί έγινε αιτία αρνητικής κριτικής  για την κοινότητά 
τους και τις αξίες της. 
Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 32-34 και 13/ιγ’ 3. Ποια ήταν η εμπειρία των 
αναγνωστών της προς Εβραίους επιστολής μετέπειτα; 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι πολύ πιθανό οι αναγνώστες της επιστολής να υπέφεραν λε-
κτικά και ψυχικά στα χέρια του όχλου που ξεσηκωνόταν από  αντι-
πάλους (Πραξ. 16/ις’ 19-22, 17/ιζ’ 1-9). Επίσης, φυλακίστηκαν και 
πιθανόν ραβδίζονταν επειδή, ενώ συγκέντρωναν στοιχεία, οι αρχές 
είχαν τη δύναμη να επιβάλλουν τιμωρία και φυλάκιση, συχνά χωρίς 
να ακολουθούν τη νόμιμη οδό (Πραξ. 16/ις’ 22, 23). 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 24-26 και Α’ Πέτρ. 4/δ’ 14, 16. Πώς οι εμπει-
ρίες του Μωυσή και των αναγνωστών της Α’ Πέτρ. μας βοηθούν να 
καταλάβουμε γιατί οι πιστοί Χριστιανοί καταδιώκονταν; 
…………………………………………………………………………….. 
Η φράση «τον ονειδισμό χάρη του Χριστού» σήμαινε να συνταυτι-
στεί κάποιος με τον Χριστό και να υποφέρει τη ντροπή και την κα-
κοποίηση που αυτή η σχέση συνεπάγεται. Οι δημόσιες εχθροπρα-
ξίες κατά των Χριστιανών ήταν το αποτέλεσμα των ιδιαίτερων θρη-
σκευτικών τους δεσμεύσεων. Οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν 
προσβεβλημένοι από θρησκευτικές πρακτικές που δεν κατανοούν 
ή από άτομα που ο τρόπος ζωής τους και οι ηθικές αξίες τους κά-
νουν τους άλλους να ντρέπονται ή να νιώθουν ένοχοι. Γύρω στα 
μέσα του 1ουμ.Χ. αιώνα, ο ιστορικός Τάκιτος θεωρούσε ότι οι Χρι-
στιανοί μισούσαν τη ανθρωπότητα – Alfred J. Church and William J. Bro-

dribb, trans., The Complete Works of Tacitus (New York: The Modern Library, 

1942), Annals 15.44.1. Όποιος κι αν ήταν ο λόγος για αυτή την σαφώς 
ψευδή κατηγορία, πολλοί από τους πρώτους Χριστιανούς – όπως 
αυτοί στους οποίους ο απ. Παύλος γράφει την επιστολή του, υπέ-
φεραν για την πίστη τους. 
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ΣΚΕΨΗ: Είτε κάποιος είναι Χριστιανός είτε όχι, υποφέρει. Όμως, τι 
σημαίνει να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού; Πόσο υποφέρουμε 
για χάρη Του και πόσο εξαιτίας των επιλογών μας; 
 

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 
 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
Οι αναγνώστες της προς Εβραίους επιστολής, κατάφεραν να δια-
τηρήσουν την πίστη και τη δέσμευσή τους στον Χριστό, παρά την 
απόρριψη και τον διωγμό. Ωστόσο οι συγκρούσεις μακροπρόθε-
σμα είχαν επιπτώσεις. Οι πιστοί έδωσαν τον καλό αγώνα τους και 
βγήκαν νικητές, αλλά και ταλαιπωρημένοι. 
Διαβάστε Εβρ. 2/β’ 18, 3/γ’ 12, 13, 4/δ’ 15, 10/ι’ 25, 12/ιβ’ 3, 12, 13, 
13/ιγ’ 1-9, 13. Ποιες ήταν μερικές από τις προκλήσεις που αντιμε-
τώπιζαν οι πιστοί; 
…………………………………………………………………………….. 
Βλέπουμε ότι οι αναγνώστες της επιστολής συνέχιζαν να έχουν 
δυσκολίες. Οι λεκτικές και ίσως άλλου είδους επιθέσεις κατά της 
υπόληψής τους συνεχίζονταν (Εβρ. 13/ιγ’ 13). Κάποιοι πιστοί πα-
ρέμεναν ακόμη στη φυλακή (Εβρ. 13/ιγ’ 3) – κάτι που εξουθένωσε 
την εκκλησία τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Είχαν κουρα-
στεί (Εβρ. 12/ιβ’ 12, 13) και θα μπορούσαν εύκολα να αποθαρρυν-
θούν (Εβρ. 12/ιβ’ 3). Είναι συνηθισμένο ανάμεσα στους ανθρώ-
πους, όταν καταλαγιάσει ο ενθουσιασμός της νίκης, οι ψυχικές  
άμυνες να εξασθενούν και να γίνονται πιο ευάλωτοι στις επιθέσεις 
των εχθρών τους. Η δύναμη που ένα άτομο ή μια κοινότητα ανα-
πτύσσει για να αντιμετωπίσει μια επικείμενη απειλή είναι πιο δύ-
σκολο να επιστρατευτεί για δεύτερη φορά. 
Διαβάστε Α’ Βασ. 19/ιθ’ 1-4. Τι συνέβη στον Ηλία; 
…………………………………………………………………………….. 
«Αλλά η αντενέργεια εκείνη η οποία πολλές φορές παρουσιάζεται 
σαν επακόλουθο της μεγάλης πίστης και της ένδοξης επιτυχίας,  
πίεζε τώρα τον Ηλία. Φοβήθηκε ότι η μεταρρύθμιση που είχε αρχί-
σει στον Κάρμηλο, δε θα διαρκούσε. Είχε ανέλθει στα ύψη του Φα-
σγά, αλλά τώρα είχε πέσει στην κοιλάδα χαμηλά. Όσο βρισκόταν 
κάτω από την έμπνευση του Παντοδυνάμου, είχε περάσει με επιτυ-
χία τη σκληρότερη δοκιμασία της πίστης. Αλλά την ώρα αυτή της α-
ποθάρρυνσης με την απειλή της Ιεζάβελ να ηχεί στα αυτιά του και 
του Σατανά τη φαινομενική υπεροχή μέσο της σκευωρίας της διεφ-
θαρμένης αυτής γυναίκας, έχασε το στήριγμά του από τον Θεό. Εί-
χε υπέρμετρα υψωθεί και τώρα η αντενέργεια ήταν τρομακτική. Λη-
σμονώντας τον Θεό, ο Ηλίας εξακολουθούσε να φεύγει τρέχοντας, 
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μέχρις ότου βρέθηκε ολομόναχος σε μια χέρσα και ερημική περιο-
χή.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σελ. 107. 

ΣΚΕΨΗ: Ας σκεφτούμε τις φορές που αποτύχαμε στη Χριστιανική 
μας ζωή και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τις καταστάσεις και 
τους παράγοντες που μας οδήγησαν στην κατάρρευση. Τι θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά; 
 
Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 
 

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΩΝΤΑΣ 
Τι συμβουλή δίνει ο απόστολος στους αναγνώστες εν όψει της κα-
τάστασής τους; Τι μπορούμε να μάθουμε από την προς Εβραίους 
επιστολή προς όφελός μας; Ας δούμε αναλυτικά πώς ο Θεός βοή-
θησε τον Ηλία να ανακτήσει δυνάμεις μέσα από την αποθάρρυνσή 
του. 
Διαβάστε Α’ Βασ. 19/ιθ’ 5-18. Τι έκανε ο Θεός για να επαναφέρει 
την πίστη του υπηρέτη Του, Ηλία;  
…………………………………………………………………………….. 
Η ιστορία της συνδιαλλαγής του Θεού με τον Ηλία μετά το όρος 
Κάρμηλο είναι εκπληκτική, επειδή μας δείχνει την τρυφερότητα και 
τη σοφία με την οποία ο Θεός φροντίζει εκείνους που είναι υπό 
πίεση και αγωνίζονται να ανακτήσουν την πίστη τους. Ο Θεός έκα-
νε μερικές ενέργειες για τον Ηλία. Πρώτον, φρόντισε τις φυσικές 
του ανάγκες. Του παρείχε τροφή και τον άφησε να ξεκουραστεί. 
Μετά, στην σπηλιά, τον επέπληξε διακριτικά – «Τι κάνεις εδώ, Ηλί-
α;» (Α’ Βασ. 19/ιθ’ 9) – και τον βοήθησε να αποκτήσει μια βαθύτε-
ρη κατανόηση του πώς Εκείνος εργάζεται και εκπληρώνει τους 
σκοπούς Του. Ο Θεός δεν ήταν στον άνεμο, στον σεισμό ή στη 
φωτιά – αλλά ήταν στον ήχο του λεπτού αέρα. Τότε ο Θεός διαβε-
βαίωσε τον Ηλία για το έργο που του ανέθεσε να κάνει.  
Διαβάστε Εβρ. 2/β’ 1,  3/γ’ 12-14,  5/ε’ 11-6/ς’ 3,  10/ι’ 19-25. Τι 
πρότεινε ο απ. Παύλος στους πιστούς; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε όλη την προς Εβραίους επιστολή, ο απ. Παύλος δίνει επαρκείς 
οδηγίες στους αναγνώστες, ώστε να ανακτήσουν την αρχική τους 
δύναμη και πίστη. Ένα θέμα το οποίο τονίζει εδώ είναι η φροντίδα 
των φυσικών αναγκών των αδελφών στην πίστη. Προτείνει να εξα-
σκούν τη φιλοξενία και να επισκέπτονται όσους είναι στη φυλακή, 
περιλαμβάνοντας την κάλυψη των αναγκών τους. Τους προτρέπει 
να είναι γενναιόδωροι και να θυμούνται ότι ο Θεός δεν θα τους ε-
γκαταλείψει (Εβρ. 13/ιγ’ 1-6). Επίσης, ο απ. Παύλος τους διόρθωνε 
και τους ενθάρρυνε. Τους προειδοποίησε να μην αποστατήσουν 
σταδιακά (Εβρ. 2/β’ 1) και να μην έχουν «πονηρή καρδιά απιστίας» 
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(Εβρ. 3/γ’ 12), και τους ενθάρρυνε να ωριμάσουν στην πίστη (Εβρ. 
5/ε’ 11 - 6/ς’ 3). Τόνισε επίσης, τη σημασία της τακτικής τους προ-
σέλευσης στις συναθροίσεις της εκκλησίας (Εβρ. 10/ι’ 25). Με λίγα 
λόγια, δεν πρότεινε μόνο να είναι συνοδοιπόροι, αλλά, επίσης, ε-
ξύψωσε τον Ιησού και τη διακονία Του γι’ αυτούς στο Ουράνιο Α-
γιαστήριο (Εβρ. 8/η’ 1, 2,  12/ιβ’ 1-4). 
 
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 
 

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
Διαβάστε Εβρ. 1/α’ 2,  9/ι’ 26-28,  10/ι’ 25,  36-38,  12/ιβ’ 25-28. 
Ποιο θέμα τονίζει εδώ ο απ. Παύλος, σχετικά με τον χρόνο; 
…………………………………………………………………………….. 
Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ο απόστολος τονίζει, 
κάνοντας επείγουσα την προτροπή του. Οι αναγνώστες ζουν «αυ-
τές τις έσχατες ημέρες» (Εβρ. 1/α’ 1) και οι υποσχέσεις θα εκπλη-
ρωθούν (Εβρ. 10/ι’ 36-38). Είναι ενδιαφέρον ότι ο απ. Παύλος στην 
επιστολή του συγκρίνει τους αναγνώστες της επιστολής του με τη 
γενιά της ερήμου στα σύνορα της γης Χαναάν, έτοιμους να μπουν 
στη Γη της Επαγγελίας. Τους υπενθυμίζει, «Ακόμα λίγον καιρό, και 
θα έρθει ο Ερχόμενος και δεν θα βραδύνει» (Εβρ. 10/ι’ 37). Και 
μετά τους ενθαρρύνει λέγοντας: «Εμείς, όμως, δεν είμαστε απ’ αυ-
τούς που σέρνονται προς τα πίσω για απώλεια, αλλά απ’ αυτούς 
που πιστεύουν προς σωτηρία της ψυχής» (Εβρ. 10/ι’ 39). Αυτή η 
τελευταία προτροπή υπενθύμιζε τόσο σε εκείνους όσο και σε εμάς 
τους κινδύνους που περνά ο λαός του Θεού ανά την ιστορία, ακρι-
βώς πριν την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του.  
Το βιβλίο των Αριθμών μιλάει ακριβώς γι’ αυτό το θέμα. Η Αγία 
Γραφή λέει ότι δύο φορές λίγο πριν εισέλθουν στη Γη της Επαγγε-
λίας, ο λαός Ισραήλ δεχόταν μεγάλες επιθέσεις. Στους Αριθμούς 
13/ιγ’ και 14/ιδ’, διαβάζουμε για τις αμφιβολίες που κάποιοι ηγέτες 
έσπειραν στο ποίμνιο και οδήγησαν την πίστη του λαού σε πτώση. 
Ως αποτέλεσμα, ο λαός αποφάσισε να ορίσει έναν νέο ηγέτη και να 
επιστρέψει στην Αίγυπτο, ακριβώς τη στιγμή που θα έμπαιναν στη 
γη Χαναάν. Τη δεύτερη φορά οι Ισραηλίτες έπεσαν στην πορνεία 
και την κίβδηλη λατρεία στον θεό Βέελ Φεγώρ (Αρ. 24/κδ’, 25/κε’). 
Επειδή, ο Βαλαάμ δεν έφερε κατάρα στους Ισραηλίτες, ο Σατανάς 
χρησιμοποίησε σεξουαλικούς πειρασμούς για να οδηγήσει το έ-
θνος στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, και να φέρει επάνω τους 
τη δυσαρέσκεια του Θεού. 
Ο απ. Παύλος προειδοποιεί τους αναγνώστες της προς Εβραίους 
ενάντια και στους δύο αυτούς κινδύνους. Αρχικά, τους προτρέπει 
να κρατούν γερά την ομολογία της πίστης και να βλέπουν στον 
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Ιησού (Εβρ. 4/δ’ 14, 10/ι’ 23, 12/ιβ’ 1-4). Έπειτα τους παροτρύνει 
κατά της ανηθικότητας και της απληστίας (Εβρ. 13/ιγ’ 4-6). Τέλος, 
τους προτρέπει να μιμούνται και να υπακούν τους ηγέτες τους (Ε-
βρ. 13/ιγ’ 7, 17). 
ΣΚΕΨΗ: Συνειδητοποιώντας την κατάσταση των νεκρών – και ότι 
όταν πεθάνουμε, το επόμενο που θα δούμε είναι η Δευτέρα Πα-
ρουσία – γιατί μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι έζησαν 
στις «έσχατες ημέρες»; 
 
Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:15’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Ο Ντέηβιντ Α. ντε Σίλβα εξηγεί ξεκάθαρα γιατί 
οι πρώτοι Χριστιανοί υπέστησαν διωγμούς: «Οι Χριστιανοί υιοθέ-
τησαν έναν τρόπο ζωής που… θα μπορούσε να θεωρηθεί αντικοι-
νωνικός και ανατρεπτικός. Η αφοσίωση στους θεούς η οποία εκ-
φραζόταν με ευλαβική συμμετοχή στις θυσίες και άλλα παρόμοια, 
θεωρήθηκε ένα σύμβολο αφοσίωσης προς το κράτος, τις αρχές, 
τους φίλους, την οικογένεια. Η λατρεία των θεοτήτων συμβόλιζε 
την αφιέρωση των ανθρώπων στις σχέσεις οι οποίες διατηρούσαν 
την σταθερότητα και την κοινωνική ευημερία. Απέχοντας πολύ από 
αυτό, οι Χριστιανοί (όπως και οι Ιουδαίοι) αντιμετωπίζονταν με κα-
χυποψία ως πιθανοί παραβάτες των νόμων και ως ανατρεπτικά 
στοιχεία μέσα στην αυτοκρατορία.» - Perseverance in Gratitude (Grand 

Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2000), p. 12. 

«Για τους αποκαρδιωμένους υπάρχει μια αποτελεσματική θε-
ραπεία - πίστη, προσευχή και εργασία. Η πίστη και η δραστηριότη-
τα μεταδίδουν σιγουριά και ικανοποίηση που αυξάνουν μέρα με την 
ημέρα. Συναντάτε τον πειρασμό να παρασυρθείτε από κακά προαι-
σθήματα ή από τη μεγαλύτερη αποθάρρυνση; Στις πιο σκοτεινές 
ημέρες, όταν η κατάσταση παρουσιάζεται στο έπακρο απειλητική, 
μη φοβάστε. Αυτός ξέρει τι χρειάζεσθε. Έχει όλη τη δύναμη. Η ά-
πειρη αγάπη και ευσπλαχνία Του δεν αποκάμνουν ποτέ. Μη φο-
βάστε ότι δε θα δυνηθεί να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του. Αυτός 
είναι η αιώνια αλήθεια. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τη διαθήκη 
που έχει κάνει με εκείνους που Τον αγαπούν. Και θα χορηγήσει 
στους πιστούς υπηρέτες Του την κατάλληλη δόση που απαιτεί η 
χρεία τους. Ο απόστολος Παύλος έκανε την ακόλουθη διαπίστωση:  
“Και μοι είπεν, Αρκεί εις σε η χάρις Μου, διότι η δύναμίς Μου εν α-
δυναμία δεικνύεται τελεία . . . ΄Οθεν ευαρεστούμαι εις τας αδυναμί-
ας, εις τας ύβρεις εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στε-
νοχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν ήμαι αδύνατος, τότε είμαι 
δυνατός.” (Β΄Κορ. 12:9,10)». Έ. Χουάιτ, Π.Β. σελ. 109, 110. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Είναι δυνατόν να είμαστε «διαφορετικοί» λόγω της Χριστιανικής 
μας πίστης και παρόλα αυτά, να μην κατηγορηθούμε για διαχωρι-
σμό; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 
2.  Στην Αγία Γραφή ο όρος «προτροπή» μπορεί να αναφέρεται 
για να επιπλήξει ή για να ενθαρρύνει. Πώς θα ελέγχαμε κάποιον 
που έχει αποθαρρυνθεί; 
3.  Ποιες ομοιότητες βρίσκουμε ανάμεσα στην εμπειρία των ανα-
γνωστών της προς Εβραίους επιστολής και των αναγνωστών της 
εκκλησίας της Λαοδικείας στην Αποκ. 3/γ’ 14-22; Με ποιον τρόπο 
είναι παρόμοια η εμπειρία μας σήμερα, 2.000 χρόνια μετά, και τι 
μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις ομοιότητες;  
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1 Ιανουαρίου – 7 Ιανουαρίου                         Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Συγκεφαλαίωση δε όλων αυτών που λέγο-
νται είναι τούτη: Έχουμε τέτοιου είδους Αρχιερέα, ο Οποίος κάθησε 
στα δεξιά του θρόνου της Μεγαλοσύνης μέσα στους ουρανούς.» 
Εβραίους 8/η’ 1 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 1/α’ 5-14,  
Λουκ. 1/α’ 30-33,  Ψαλμ. 132/ρλβ’ 1-5,  Εβρ. 2/β’ 14-16,  5/ε’ 1-4,  
Α’ Πέτρ. 2/β’ 9,  Εβρ. 8/η’ 8-12. 
 
Ένα ιουδαϊκό σύγγραμμα γραμμένο μερικές δεκαετίες μετά την  
προς Εβραίους επιστολή, γύρω στο 100 μ.Χ., αναφέρει μια προ-
σευχή: «Αυτοί είναι οι λόγοι μου ενώπιόν Σου, ω Κύριε, διότι Σύ 
είπες ότι για εμάς δημιούργησες τον κόσμο… Και τώρα, ω Κύριε, 
αυτά τα ασήμαντα έθνη κυριαρχούν επάνω μας και μας αφανίζουν. 
Αλλά εμείς, ο λαός Σου, που μας αποκάλεσες πρωτότοκους, μονο-
γενείς, ζηλωτές για Σένα, και πιο αγαπητούς, παραδοθήκαμε στα 
χέρια τους.» – James H. Charlesworth, ed., The Old Testament 

Pseudepigrapha, vol. 1 (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1983), p. 536. 

Οι αναγνώστες της προς Εβραίους πιθανόν να ένιωσαν κάτι πα-
ρόμοιο. Εφόσον ήταν ο λαός του Θεού, γιατί περνούσαν τέτοιες 
δυσκολίες; 
Έτσι, ο απ. Παύλος έγραψε την επιστολή στους Εβραίους για να 
ενδυναμώσει την πίστη τους μέσα στις δοκιμασίες. Τους υπενθυμί-
ζει (και σε μας) ότι οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν μέσω 
του Ιησού, ο Οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, και σύντομα θα 
έρθει να μας παραλάβει. Στο μεταξύ, ο Ιησούς μεσιτεύει για τις ευ-
λογίες του Πατέρα σε μας. Γι’ αυτό πρέπει να στηριχθούμε στην 
πίστη έως τέλους. 
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Κυριακή 2 Ιανουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΣ 
Το βασικό θέμα της προς Εβραίους επιστολής είναι ότι ο Ιησούς 
είναι ο Κυρίαρχος, που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα (Εβρ. 8/η’ 1). 
Ως Θεός, ο Ιησούς ήταν πάντα ο Κυρίαρχος όλου του σύμπαντος. 
Αλλά, όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Σατανάς έγινε κυρίαρ-
χος της γης. Ιωάν. 12/ιβ’ 31, 14/ιδ’ 30, 16/ις’ 11. Ωστόσο, ο Ιησούς 
νίκησε τον Σατανά στον Σταυρό, ανακτώντας το δικαίωμα να βασι-
λεύει σε  όσους Τον δέχονται ως Σωτήρα τους (Κολ. 2/β’ 13-15). 
Τα δύο πρώτα κεφάλαια της επιστολής επικεντρώνονται στην εν-
θρόνιση του Ιησού ως Βασιλιά. 
Διαβάστε Εβρ. 1/α’ 5-14. Τι συμβαίνει εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά τα εδάφια χωρίζονται σε τρία τμήματα. Κάθε τμήμα παρου-
σιάζει ένα στοιχείο της τελετής ενθρόνισης του Υιού. Πρώτον, ο 
Θεός εγκαθιστά τον Ιησού ως Υιό Βασιλέα (Εβρ. 1/α’ 5). Δεύτερον, 
ο Θεός παρουσιάζει τον Υιό στο ουράνιο δικαστήριο, το οποίο Τον 
λατρεύει (Εβρ. 1/α’ 6, 8) καθώς ο Πατέρας Τον διακηρύσσει ως τον 
αιώνιο Δημιουργό και Κυρίαρχο (Εβρ. 1/α’ 8-12). Τρίτον, ο Θεός 
ενθρονίζει τον Υιό – απόλυτη ανάθεση εξουσίας σε όλη τη γη (Εβρ. 
1/α’ 13, 14).  
Ένα από τα πιο σημαντικά δόγματα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι 
μέσω του Ιησού, ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις που έδωσε 
στον Δαβίδ (Β’ Σαμ. 7/ζ’ 8-16, Λουκ. 1/α’ 30-33). Ο Χριστός προ-
ήλθε από τη γενεαλογία του Δαβίδ, στην πόλη του Δαβίδ (Ματθ. 
1/α’ 1-16, Λουκ 2/β’ 10, 11). Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του οι 
άνθρωποι συχνά Τον αποκαλούσαν «Υιός του Δαβίδ». Θανατώθη-
κε με την κατηγορία ότι ισχυρίστηκε πως ήταν «ο Βασιλιάς των 
Ιουδαίων» (Ματθ. 27/κζ’ 37). Ο απ. Πέτρος και ο απ. Παύλος κή-
ρυτταν ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς εκπληρώνο-
ντας τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Δαβίδ (Πραξ. 2/β’ 22-36, 
13/ιγ’ 22-37). Και ο Ιωάννης επιβεβαίωσε ότι ο Ιησούς είναι το Λιο-
ντάρι από τη φυλή του Ιούδα (Αποκ. 5/ε’ 5). 
Ασφαλώς, η προς Εβραίους συμπίπτει. Ο Θεός εκπλήρωσε τις 
υποσχέσεις Του στον Δαβίδ μέσω του Ιησού: Ο Θεός έδωσε στον 
Υιό ένα σπουδαίο όνομα (Εβρ. 1/α’ 4), Τον καθιέρωσε ως τον Υιό 
Του (Εβρ. 1/α’ 5), Τον ομολόγησε ως Αιώνιο Δημιουργό και Κύριο 
(Εβρ. 1/α’ 8-12) και Τον έθεσε στα δεξιά του θρόνου Του (Εβρ. 1/α’ 
13, 14). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το 4ο κεφάλαιο της προς  
Εβραίους, ο Ιησούς οδηγεί τους ανθρώπους στην «κατάπαυση» 
του Θεού, και μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς είναι «αυτός που κατα-
σκεύασε» τον οίκο του Θεού (Εβρ. 3/γ’ 3, 4). Επομένως, ο Χριστός 
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είναι δικαιωματικά ο Κυρίαρχος αυτής της γης, εμπλεκόμενος σε 
έναν πόλεμο με τον Σατανά, τον σφετεριστή της πίστης μας. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βρούμε ανακούφιση, ιδιαίτερα μέσα σε 
δοκιμασίες, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς είναι ο Κυρίαρχος του Σύ-
μπαντος; 
…………………………………………………………………………….. 
 
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΑΣ  
Μια ενδιαφέρουσα άποψη στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης εί-
ναι ότι ο υποσχόμενος Βασιλιάς από τη γενεαλογία του Δαβίδ θα 
αντιπροσώπευε το έθνος ενώπιον του Θεού.  
Συγκρίνετε Έξ. 4/δ’ 22, 23 με Β’ Σαμ. 7/ζ’ 12-14. Δευτ. 12/ιβ’ 8-10 
με Β’ Σαμ. 7/ζ’ 9-11 και Δευτ. 12/ιβ’ 13, 14 με Ψαλμ. 132/ρλβ’ 1-5, 
11-14. Ποιες από τις υποσχέσεις που δόθηκαν στο Ισραήλ θα εκ-
πληρώνονταν μέσω του Βασιλιά της υπόσχεσης; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο λαός Ισραήλ ήταν ο υιός του Θεού, και ο Θεός θα τους έδινε  
έναν τόπο όπου θα έβρισκαν ανάπαυση από τους εχθρούς τους. Ο 
Κύριος θα επέλεγε ένα μέρος ανάμεσά τους όπου θα κατοικούσε 
το όνομά Του. Αυτές οι υποσχέσεις για το Ισραήλ θα εκπληρώνο-
νταν τώρα μέσω του Βασιλιά της υπόσχεσης. Ο λαός θα υιοθετού-
νταν ως υιός Θεού, Εκείνος θα του έδινε ανάπαυση από τους ε-
χθρούς του, και εκείνος θα έχτιζε έναν ναό για τον Θεό στη Σιών, 
όπου θα κατοικούσε το όνομά Του. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα 
εκπλήρωνε τις υποσχέσεις Του στο λαό μέσω του Βασιλιά της υ-
πόσχεσης. Αυτός ο Βασιλιάς θα αντιπροσώπευε το Ισραήλ ενώ-
πιον του Θεού.  
Η είσοδος ενός αντιπροσώπου στη σχέση μεταξύ Θεού και Ισραήλ 
έκανε εφικτή τη διαιώνιση της σχέσης διαθήκης. Η Μωσαϊκή διαθή-
κη απαιτούσε την πίστη όλου του λαού ώστε να λάβουν την προ-
στασία και τις ευλογίες του Θεού (Ιησ. Ναυή 7/ζ’ 1-13). Παρόλα 
αυτά, η Δαβιδική διαθήκη εξασφάλιζε τις υποσχέσεις διαθήκης του 
Θεού για το Ισραήλ μέσω της πιστότητας Ενός προσώπου, του 
υποσχόμενου Βασιλιά. 
Δυστυχώς, πολλοί από τους βασιλιάδες δεν ήταν πιστοί και ο Θεός 
δεν μπορούσε να ευλογήσει τον λαό όπως θα ήθελε. Η Παλαιά 
Διαθήκη είναι γεμάτη αναφορές για το πόσο άπιστοι υπήρξαν πολ-
λοί από αυτούς τους βασιλιάδες. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός έ-
στειλε τον Υιό Του να γεννηθεί ως Υιός του Δαβίδ και ήταν απόλυ-
τα Πιστός. Γι’ αυτό, ο Θεός μπορεί να εκπληρώσει μέσω  Εκείνου 
όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον λαό Του. Όταν ο Κύριος 
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ευλογεί τον βασιλιά, όλος ο λαός απολαμβάνει τις ευλογίες. Γι’ αυτό 
ο Ιησούς είναι ο Διαμεσολαβητής των ευλογιών του Θεού σε μας. 
Είναι ο Μεσίτης, άρα είναι το κανάλι μέσω του Οποίου ο Θεός ρέει 
τις ευλογίες Του. Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας μας υπάρχει μόνο 
στον Ιησού και στο έργο που έκανε για μας. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο συχνά φανήκαμε ασυνεπείς ως προς την τήρηση 
της διαθήκης; Τι μας διδάσκει αυτό για το ότι πρέπει να βασιστούμε 
μόνο στον Ιησού για τη σωτηρία μας; 
 
Τρίτη 4 Ιανουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ 
Συγκρίνετε Α’ Σαμ. 8/η’ 19, 20 και Εβρ. 2/β’ 14-16. Τι επιζητούσαν 
οι Ισραηλίτες από έναν βασιλιά και πώς αυτές οι προσδοκίες εκ-
πληρώθηκαν μέσω του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι Ισραηλίτες ήθελαν έναν βασιλιά να είναι ο κριτής τους και ο αρ-
χηγός τους στη μάχη, επειδή είχαν ξεχάσει ότι ο Θεός ήταν ο Βασι-
λιάς τους. Η πλήρης αποκατάσταση της διακυβέρνησης του Θεού 
στον λαό Του ήρθε με τον Ιησού. Ως Βασιλιάς μας, ο Ιησούς μάς 
καθοδηγεί στη μάχη κατά του εχθρού. 
Η προς Εβραίους 2/β’ 14-16 περιγράφει τον Ιησού ως τον Υπερα-
σπιστή της αδύναμης ανθρωπότητας. Ο Χριστός αντιμετωπίζει και 
μάχεται τον Διάβολο σε μια προσωπική διαμάχη και μας απελευ-
θερώνει από τα δεσμά. Αυτή η περιγραφή, μας θυμίζει τη μάχη 
μεταξύ Δαβίδ και Γολιάθ. Αφότου χρίστηκε βασιλιάς (Α’ Σαμ. 16/ις’) 
ο Δαβίδ έσωσε τους αδελφούς του από τη σκλαβιά νικώντας τον 
Γολιάθ. Οι όροι εμπλοκής καθόριζαν ότι ο νικητής της μάχης θα 
υποδούλωνε τον λαό του αντιπάλου (Α’ Σαμ. 17/ιζ’ 8-10). Έτσι, ο 
Δαβίδ ενήργησε ως υπερασπιστής του Ισραήλ, αντιπροσωπεύο-
ντάς τους.  
Διαβάστε Ησ. 42/μβ’ 13 και 59/νθ’ 15-20. Πώς περιγράφει εδώ ο 
Ιεοβά τον Εαυτό Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Τα εδάφια στην Εβρ. 2/β’ 14-16 εννοούν ότι ο Θεός θα έσωζε το 
Ισραήλ σε μια προσωπική διαμάχη. Προσέξτε τα λόγια του Ησαΐα: 
«Ο Κύριος, όμως, λέει: Και οι αιχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρε-
θούν, και το λάφυρου του τρομερού θα αποσπαστεί· επειδή, εγώ 
θα δώσω τη μάχη απέναντι σ’ αυτούς που μάχονται εναντίον σου, 
και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου.» (Ησ. 49/μθ’ 25) 
Ως Χριστιανοί συχνά πιστεύουμε ότι έχουμε εμπλακεί σε μια προ-
σωπική μάχη με τον Σατανά. Όταν διαβάζουμε την Εφεσ. 6/ς’ 10-
18, βλέπουμε ότι είμαστε, όντως, σε διαμάχη με τον Διάβολο. Άλλα 
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ο Θεός είναι ο Υπερασπιστής μας και πηγαίνει στη μάχη για λογα-
ριασμό μας. Εμείς είμαστε μέρος του στρατού Του, γι’ αυτό πρέπει 
να ενδυθούμε την πανοπλία Του. Δεν μαχόμαστε μόνοι. Στο κεφ. 
6/ς’ της Εφεσίους τα εδάφια είναι γραμμένα στο β’ πληθυντικό 
πρόσωπο. Ως εκκλησία φοράμε την πανοπλία και πολεμάμε όλοι 
μαζί, πίσω από τον Υπερασπιστή μας, που είναι ο Ίδιος ο Θεός.  
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει να ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού; Πώς 
μπορούμε να επωφεληθούμε από τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός 
για να είμαστε πιστοί στις καθημερινές μάχες που δίνουμε με τον 
εαυτό μας, τους πειρασμούς και τόσα άλλα; 
 
Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΜΑΣ 
Στην Εβρ. 5/ε’-7/ζ’ εισάγεται μια δεύτερη ιδιότητα του Ιησού. Είναι ο 
Αρχιερέας μας. Ο συγγραφέας εξηγεί ότι αυτός ο όρος εκπληρώνει 
μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός για τον Βασιλιά της υπόσχε-
σης, ο Οποίος θα είναι «Ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη 
Μελχισεδέκ» (Ψαλμ. 110/ρι’ 4, Εβρ. 5/ε’ 5, 6). 
Διαβάστε Λευιτ. 1/α’ 1-9, 10/ι’ 8-11,  Μαλ. 2/β’ 7,  Αριθ. 6/ς’ 22-26, 
Εβρ. 5/ε’ 1-4. Ποιες ιδιότητες εκπλήρωνε ο ιερέας; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι ιερείς διορίζονταν για λογαριασμό των ανθρώπων, να τους εκ-
προσωπούν και να μεσολαβούν στην σχέση τους με τον Θεό και 
σε ό,τι Τον αφορά. Ο ιερέας ήταν ένας μεσολαβητής. Αυτό ίσχυε 
για κάθε άλλο σύστημα ιεροσύνης, Ιουδαϊκό, Ελληνικό, Ρωμαϊκό 
κ.λ.π. Ο ιερέας καθιστά δυνατή τη σχέση μας με τον Θεό και όλα 
όσα κάνει έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη σχέση μεταξύ εμάς και 
του Θεού. Ο ιερέας προσφέρει θυσίες για λογαριασμό των ανθρώ-
πων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να φέρουν οι ίδιοι αυτές τις θυσίες 
στον Θεό. Ο ιερέας γνωρίζει πώς μπορούμε να προσφέρουμε μια 
«αποδεκτή» θυσία, ώστε τα δώρα μας να είναι δεκτά από τον Θεό 
ή να μπορούν να παρέχουν καθαρισμό και συγχώρεση. Επίσης, οι 
ιερείς δίδασκαν τον νόμο του Θεού στους ανθρώπους. Ήταν γνώ-
στες των εντολών του Θεού και ήταν χρέος τους να τους εξηγούν 
και να τους εφαρμόζουν. Τέλος, οι ιερείς είχαν το καθήκον να ευλο-
γούν στο όνομα του Ιεοβά. Μέσω αυτών ο Θεός λειτουργούσε το 
αγαθό Του θέλημα και τον ευεργετικό σκοπό Του για τους ανθρώ-
πους. 
Παρόλα αυτά, στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 9 βλέπουμε κάτι άλλο. Εμείς που 
είμαστε πιστοί στον Ιησού, καλούμαστε «βασίλειο ιεράτευμα». Αυτή 
η έννοια έχει εκπληκτικά προνόμια! Οι ιερείς μπορούσαν να πλη-
σιάσουν τον Θεό στο αγιαστήριο. Σήμερα μπορούμε να πλησιά-
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σουμε τον Θεό με παρρησία (Εβρ. 4/δ’ 14-16, 10/ι’ 19-23). Υπάρ-
χουν, βέβαια, και σημαντικές ευθύνες. Πρέπει να συνεργαστούμε 
με τον Θεό στο έργο Του για τη σωτηρία του κόσμου. Θέλει να δι-
δάξουμε και να εξηγήσουμε τους νόμους και τις εντολές Του και να 
τους μεταδώσουμε στους άλλους. Θέλει να προσφέρουμε θυσίες 
δοξολογίας και αγαθών έργων, τα οποία είναι ευάρεστα σε Αυτόν. 
Τι μεγάλο προνόμιο και τι ευθύνη! 
ΣΚΕΨΗ: Τι διαφορά πρέπει να έχει στη ζωή μας το ότι είμαστε 
«βασίλειο ιεράτευμα»; Πώς αυτή η αλήθεια έχει επίδραση στον 
τρόπο ζωής μας;  
 

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Η Εβρ. 8/η’-10/ι’ επικεντρώνεται στο έργο του Ιησού ως Μεσίτη 
μιας νέας διαθήκης. Η παλαιά διαθήκη ήταν απλώς μια προεικόνι-
ση όλων των καλών που θα έρχονταν. Οι τελετουργίες της ήταν 
σχεδιασμένες να προεικονίσουν, να διευκρινίσουν το έργο που θα 
έκανε ο Ιησούς στο μέλλον. Έτσι, οι ιερείς προεικόνιζαν τον Χριστό, 
αλλά ήταν θνητοί και αμαρτωλοί. Δεν μπορούσαν να προσφέρουν 
την τελειότητα που χάριζε ο Ιησούς. Διακονούσαν σε ένα αγιαστή-
ριο που ήταν «τύπος και σκιά» (Εβρ. 8/η’ 5) του Ουράνιου Αγια-
στηρίου. Ο Ιησούς μεσιτεύει στο πραγματικό Αγιαστήριο και μας 
εξασφαλίζει πρόσβαση στον Θεό. Οι θυσίες των ζώων προεικόνι-
ζαν τον θάνατο του Ιησού στη θέση μας, αλλά το αίμα τους δεν 
μπορούσε να καθαρίσει τη συνείδηση. Το αίμα του Χριστού, όμως, 
καθαρίζει τη συνείδησή μας και μέσω Εκείνου, έχοντας την πίστη 
μας σε Αυτόν και αποδεχόμενοι το μεσιτικό Του έργο για χάρη μας, 
μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό με παρρησία (Εβρ. 10/ι’ 19-
22).  
Διαβάστε Εβρ. 8/η’ 8-12. Τι μας υπόσχεται ο Θεός στη νέα διαθή-
κη;  
…………………………………………………………………………….. 
Ορίζοντας τον Ιησού ως Αρχιερέα ο Πατέρας έθεσε μια νέα διαθή-
κη που θα εκπλήρωνε τις προσδοκίες της παλαιάς. Η νέα διαθήκη 
δίνει όλα εκείνα που μόνο ένας Τέλειος, Αιώνιος, Θεάνθρωπος  
Αρχιερέας θα μπορούσε. Αυτός ο Αρχιερέας όχι μόνο εξηγεί τον 
νόμο του Θεού αλλά και τον εμφυτεύει στην καρδιά μας. Μας προ-
σφέρει μια θυσία που φέρνει συγχώρηση. Μας καθαρίζει και μας 
μεταμορφώνει. Μεταμορφώνει την καρδιά μας από πέτρινη σε 
σάρκινη (Ιεζ. 36/λς’ 26). Πραγματικά μας αναδημιουργεί (Β’ Κορ. 
5/ε’ 17). Αυτός ο Αρχιερέας μάς ευλογεί με τον πιο αξιοθαύμαστο 
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τρόπο, προσφέροντάς μας πρόσβαση στην παρουσία του Ίδιου 
του Πατέρα.  
Ο Θεός σχεδίασε την παλαιά διαθήκη για να δείξει στο μέλλον, το 
έργο Του Ιησού. Το σχέδιο και ο σκοπός της ήταν πανέμορφα! 
Όμως κάποιοι παρερμήνευσαν τον σκοπό της. Απρόθυμοι να α-
φήσουν τα σύμβολα, τις σκιές και να εναγκαλιστούν τις αλήθειες 
που έδειχναν τα σύμβολα, έχασαν τα υπέροχα οφέλη που τους 
πρόσφερε η διακονία του Ιησού.   
«Ο Χριστός ήταν το θεμέλιο και η ζωή του ναού. Οι ιεροτελεστίες 
του τυποποιούσαν τη θυσία του Υιού του Θεού. Η ιερατεία συμβό-
λιζε τη μεσιτική φάση του χαρακτήρα και του έργου του Χριστού. 
Όλο το σχέδιο της λατρείας που ενέπνεαν οι θυσίες ήταν η σκιά 
του θανάτου του Σωτήρα για την απολύτρωση του κόσμου. Αυτές 
οι θυσίες δεν θα απέβλεπαν πια σε τίποτε όταν το μεγάλο γεγονός 
που αιώνες τώρα προεικόνιζαν θα είχε εκπληρωθεί.» Έ. Χουάιτ, Ζ.Χ. 

σελ. 135. 
  
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου            Δύση ηλίου: 17:21’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Παρά τις όμορφες και ελπιδοφόρες αλήθειες 
στην προς Εβραίους, υπάρχει επίσης και μια σειρά προειδοποιή-
σεων που κλιμακώνεται στα κεφάλαια 10/ι’-12/ιβ’. Αυτά τα κεφά-
λαια έχουν τουλάχιστον δύο κοινά στοιχεία. Πρώτον, όλα συγκρί-
νουν τη γενιά της ερήμου με τους αναγνώστες της επιστολής. Δεύ-
τερον, μας παροτρύνουν να έχουμε πίστη.  
Η γενιά της ερήμου είδε την θαυμάσια δύναμη του Θεού να εκφρά-
ζεται μέσα από σημεία και θαύματα κατά την απελευθέρωσή τους 
από την Αίγυπτο. Άκουσαν, επίσης, τον Θεό να προσφωνεί από το 
όρος Σινά τις Δέκα Εντολές. Είδαν την στήλη φωτιάς την νύχτα και 
τη νεφέλη τη μέρα. Έφαγαν το μάννα, τροφή από τον ουρανό. Έ-
πιναν νερό από τον βράχο, όπου κι αν κατασκήνωναν. Άλλα όταν 
έφθασαν στα σύνορα της Γης της Επαγγελίας, δεν κατάφεραν να 
εμπιστευτούν τον Θεό. Έχασαν την πίστη τους, που είναι ο πυρή-
νας αυτού που απαιτεί ο Θεός. «Χωρίς, μάλιστα, πίστη είναι αδύ-
νατον κάποιος να Τον ευαρεστήσει» (Εβρ. 11/ια’ 6). 
Ο απ. Παύλος λέει, ότι όπως η γενιά της ερήμου, είμαστε κι εμείς 
στα σύνορα της Γης της Επαγγελίας (Εβρ. 10/ι’ 37-39). Παρόλα 
αυτά, τα προνόμια και οι ευθύνες μας είναι μεγαλύτερες. Δεν έχου-
με ακούσει τον Θεό να μιλάει στο όρος Σινά, αλλά μέσω της Αγίας 
Γραφής έχουμε δει μια αποκάλυψη του Θεού μεγαλύτερη από εκεί-
νη στο όρος Σιών: τον Θεό ενσαρκωμένο στο πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού (Εβρ. 12/ιβ’ 18-24). Το ερώτημα είναι: Θα έχουμε πίστη; Ο 
απ. Παύλος μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα 



21 

 

μιας μεγάλης λίστας χαρακτήρων, η οποία κλιμακώνεται με τον ίδιο 
τον Ιησού Χριστό. 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Μάθαμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υπερασπιστής μας, ο Οποίος προ-
πορεύεται στη μάχη εναντίον του Διαβόλου. Πώς μπορούμε ως 
εκκλησία να είμαστε ενωμένοι στη μάχη, πίσω από τον Υπερασπι-
στή μας; Ποιες είναι οι αιτίες που εμποδίζουν αυτή την ενότητα; Με 
ποιους τρόπους μπορεί ο Σατανάς να μας αποδυναμώσει ως εκ-
κλησία; Πώς ο Διάβολος αποδυνάμωσε το Ισραήλ στο παρελθόν; 
2. Ως πιστοί είμαστε μια κοινότητα ιερέων υπό την καθοδήγηση του 
Θεού. Με ποιους τρόπους μπορεί η τοπική μας εκκλησία να προ-
σφέρει καλύτερες θυσίες δοξολογίας και καλών έργων στον Κύριο; 
3. Με ποιους τρόπους η κατάστασή μας είναι παρόμοια με την κα-
τάσταση της γενιάς της ερήμου λίγο πριν εισέλθουν στη Γη της 
Επαγγελίας; Ποια μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές 
τις ομοιότητες; 
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8 Ιανουαρίου – 14 Ιανουαρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

3. Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας 
διαμέσου του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, δια-
μέσου του οποίου έκανε και τους αιώνες· Αυτός, που είναι το α-
παύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής Του.»  
Εβραίους 1/α’ 2, 3. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 2/β’ 2, 3,  
Εβρ. 1/α’ 1-4,  Εξοδ. 24/κδ’ 16, 17,  Ησ. 44/μδ’ 24,  Εβρ. 1/α’ 10,  
Λουκ. 1/α’ 31, 32,  Εβρ. 1/α’ 5. 
 

Αμέσως μετά την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ο Θεός υποσχέ-
θηκε έναν απόγονο, έναν Υιό που θα τους ελευθέρωνε από τον 
εχθρό, θα έπαιρνε πίσω την κληρονομιά που είχαν χάσει και θα 
εκπλήρωνε το σκοπό για τον οποίο είχαν δημιουργηθεί (Γεν. 3/γ’ 
15). Αυτός ο Υιός θα τους αντιπροσώπευε, και θα τους λύτρωνε 
παίρνοντας τη θέση τους, συντρίβοντας τελικά το φίδι. 
Αφότου ο Αδάμ και η Εύα άκουσαν για πρώτη φορά την υπόσχε-
ση, προσδοκούσαν την ταχεία εκπλήρωσή της. Με χαρά καλωσό-
ρισαν τον πρώτο τους γιο ελπίζοντας ότι αυτός θα ήταν ο Ελευθε-
ρωτής. Αλλά η εκπλήρωση της υπόσχεσης καθυστερούσε.» Έ. Χου-

άιτ, Ζ.Χ. σελ. 15. 

Αυτή η υπόσχεση επιβεβαιώθηκε αργότερα στον Αβραάμ. Ο Θεός 
τού υποσχέθηκε έναν Υιό, δηλώνοντας ότι «διαμέσου του σπέρμα-
τός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης» (Γεν. 22/κβ’ 16-18, 
Γαλ. 3/γ’ 16). Το ίδιο έκανε ο Κύριος με τον Δαβίδ, όταν του υπο-
σχέθηκε ότι ο Απόγονός του θα εγκατασταθεί από τον Θεό ως Υιός 
Του και θα Τον καθιέρωνε ως έναν Δίκαιο Ηγεμόνα «Ύψιστον επά-
νω στου βασιλιάδες της γης» (Β’ Σαμ. 7/ζ’ 12-14, Ψαλμ. 89/πθ’ 27-
29). Αυτό που ποτέ δεν φαντάστηκε ο Αδάμ και η Εύα, ο Αβραάμ 
και ο Δαβίδ, ήταν ότι ο Λυτρωτής Υιός θα ήταν ο Ίδιος ο Θεός.   
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Κυριακή 9 Ιανουαρίου 
 

ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
Το πρώτο εδάφια της προς Εβραίους μας αποκαλύπτει ότι ο Παύ-
λος πίστευε πως ζούσε στις «έσχατες ημέρες». Τα γραπτά χρησι-
μοποιούν δύο εκφράσεις για το μέλλον οι οποίες έχουν διαφορετικό 
νόημα. Οι προφήτες χρησιμοποίησαν την έκφραση «έσχατες ημέ-
ρες» για να αναφερθούν στο μέλλον, γενικά (Δευτ. 4/δ’ 30, 31, Ιερ. 
23/κγ’ 20). Ο προφήτης Δανιήλ χρησιμοποίησε μια ακόμη έκφρα-
ση, «τους έσχατους καιρούς» για να αναφερθεί ιδιαίτερα στις τε-
λευταίες μέρες της ιστορίας της γης. (Δαν. 8/θ’ 17,  12/ιβ’ 4). 
Διαβάστε Αρ. 24/κδ’ 14-19 και Ησ. 2/β 2, 3. Τι υποσχέθηκε ότι θα 
έκανε ο Θεός για τον λαό Του στις «έσχατες ημέρες»; 
…………………………………………………………………………….. 
Αρκετοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ανάγγελλαν ότι στις    
«έσχατες ημέρες» ο Θεός θα εγκαθιστούσε έναν Βασιλιά που θα 
εξολόθρευε τους εχθρούς του λαού Του (Αρ. 24/κδ’ 14-19) και θα 
έλκυε όλα τα έθνη στο Ισραήλ (Ησ. 2/β’ 2, 3). Ο απ. Παύλος λέει ότι 
αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στον Ιησού. Ο Χριστός νίκησε 
τον Σατανά και μέσω των διακηρύξεων του Ευαγγελίου ελκύει όλα 
τα έθνη σε Αυτόν (Κολ. 2/β’ 15,  Ιωάν. 12/ιβ’ 32). Με αυτή την έν-
νοια, οι «έσχατες ημέρες» έχουν ξεκινήσει διότι ο Ιησούς έχει εκ-
πληρώσει τις υποσχέσεις Του.  
Οι πνευματικοί μας πατέρες πέθαναν με πίστη. Είδαν και δέχθηκαν 
τις υποσχέσεις από μακριά, αλλά δεν τις έλαβαν. Από την άλλη, 
εμείς τις έχουμε δει να εκπληρώνονται στον Ιησού. Ας αναλογι-
στούμε τις υποσχέσεις του Θεού και τον Ιησού. Ο Πατέρας υπο-
σχέθηκε ότι θα αναστήσει τα παιδιά Του (Α’ Θεσ. 4/δ’ 15, 16) και 
αυτό το ξεκίνησε με την ανάσταση του Χριστού (Α’ Κορ. 15/ιε’ 20,  
Ματθ. 27/κζ’ 51-53). Επίσης, ο Πατέρας υποσχέθηκε μια νέα δη-
μιουργία (Ησ. 65/ξε’ 17). Ξεκίνησε να εκπληρώνει αυτή την υπό-
σχεση δημιουργώντας μια καινούργια πνευματική ζωή μέσα μας 
(Β’ Κορ. 5/ε’ 17,  Γαλ. 6/ς’ 15). Υποσχέθηκε ότι θα εγκαθιδρύσει την 
τελική και αιώνια, άφθαρτη βασιλεία Του (Δαν. 2/β’ 44). Εγκαινίασε 
αυτό το βασίλειο ελευθερώνοντάς  μας από τη δύναμη του Σατανά 
και θέτοντας τον Ιησού ως Ηγεμόνα μας (Ματθ. 12/ιβ’ 28-30,  
Λουκ. 10/ι’ 18-20). Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτό που ο Πα-
τέρας ξεκίνησε με την πρώτη έλευση του Ιησού, θα το ολοκληρώ-
σει με την Δευτέρα Παρουσία Του. 
ΣΚΕΨΗ: Ας θυμηθούμε όλες τις υποσχέσεις του Θεού που εκπλη-
ρώθηκαν στο παρελθόν. Πώς αυτό μας βοηθάει να Τον εμπιστευ-
τούμε για τις υποσχέσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα;  
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Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 
 

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ   
Διαβάστε Εβρ. 1/α’ 1-4. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα σε αυτά τα 
εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Στο αρχαίο Ελληνικό κείμενο, τα παραπάνω εδάφια είναι μόνο μια 
πρόταση και θεωρήθηκαν τα πιο όμορφα εδάφια σε όλη την Καινή 
Διαθήκη, από την άποψη της ποιητικής αδείας. Η βασική ιδέα είναι 
ότι ο Θεός μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του, του Ιησού. 
Για του Ιουδαίους του 1ου μ.Χ. αιώνα, ο Λόγος του Θεού δεν ήταν 
γνωστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τελευταία αποκάλυψη 
εμφανίζεται στον γραπτό Λόγο του Θεού μέσω του προφήτη Μα-
λαχία και τα έργα του Έσδρα και του Νεεμία, τέσσερις αιώνες νωρί-
τερα. Τώρα όμως, ο Θεός τους μιλούσε ξανά, και η αποκάλυψη του 
Θεού μέσω του Ιησού ήταν ανώτερη από την αποκάλυψη που έκα-
νε ο Κύριος μέσω των προφητών, γιατί ο Ιησούς είναι το σπουδαι-
ότερο μέσο αποκάλυψης. Είναι ο Ίδιος ο Θεός, ο  Οποίος δημιούρ-
γησε τον ουρανό και τη γη και κυβερνά το σύμπαν. Για τον απ. 
Παύλο, η Θεότητα του Ιησού δεν αμφισβητείται, είναι απλώς δεδο-
μένη.  Επίσης, για τον απ. Παύλο η Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Λόγος 
του Θεού. Ο Ίδιος ο Θεός που μίλησε στο παρελθόν, συνεχίζει να 
μιλάει στο παρόν. Η Παλαιά Διαθήκη εκφράζει την αληθινή γνώση 
του θελήματος του Θεού. 
Παρόλα αυτά, μόνο όταν ο Υιός κατέβηκε στη γη μπορούσε να γί-
νει κατανοητό το πλήρες νόημά της. Στο σκεπτικό του συγγραφέα, 
η αποκάλυψη του Πατέρα μέσα από τον Υιό πρόσφερε το κλειδί 
ώστε να κατανοήσουμε το πραγματικό εύρος της Παλαιάς Διαθή-
κης, όπως η εικόνα στο κουτί ενός παζλ μας δίνει την απάντηση 
για να βρούμε τη σωστή θέση για κάθε κομμάτι του. Ο Χριστός  
έφερε στο φως πολλούς τύπους από την Παλαιά Διαθήκη.  
Ωστόσο, ο Ιησούς ήρθε για να γίνει ο Εκπρόσωπός μας και ο Λυ-
τρωτής μας. Θα έπαιρνε τη θέση μας στη μάχη και θα νικούσε τον 
όφη. Ομοίως στην προς Εβραίους, ο Ιησούς είναι ο Αρχηγός, ο 
Πρόδρομος και ο Αρχιερέας των πιστών (Εβρ. 2/β’ 10, 6/ς’ 20). 
Μάχεται για μας και μας εκπροσωπεί. Αυτό σημαίνει επίσης, πως 
ό,τι έκανε ο Θεός για τον Ιησού, τον Εκπρόσωπό μας, θέλει να το 
κάνει και για μας. Εκείνος που εξύψωσε τον Ιησού στα δεξιά Του, 
θέλει να καθίσουμε με τον Ιησού στον θρόνο Του (Αποκ. 3/γ’ 21). 
Το μήνυμα του Θεού για μας μέσω του Ιησού δεν περιλαμβάνει 
μόνο αυτά που ο Ιησούς είπε, αλλά όλα όσα έκανε ο Πατέρας μέ-
σω Εκείνου και σε Εκείνον, όλα για το προσωρινό και αιώνιο όφε-
λός μας. 
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ΣΚΕΨΗ: Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει ότι ο Ιησούς – ο Θεός – ήρ-
θε στη γη. Γιατί αυτή η αλήθεια πρέπει να μας γεμίσει ελπίδα; 
 
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 
 

«ΤΟ ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»   
Διαβάστε Εβρ. 1/α’ 2-4. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τον 
Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ας εστιάσουμε στο εδ. 3: «Αυτός, που είναι το απαύγασμα της δό-
ξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής Του». 
Διαβάστε Εξ. 24/κδ’ 16, 17,  Ψαλμ. 4/δ’ 6,  36/λς’ 9,  89/πθ’ 15. 
Πώς αυτά τα εδάφια μάς βοηθούν να καταλάβουμε τι είναι η δόξα 
του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, η δόξα του Θεού αναφέρεται στην ορατή 
παρουσία Του ανάμεσα στον λαό Του (Εξ. 16/ις’ 7,  24/κδ’ 16, 17,  
Λευιτ. 9/θ’ 23,  Αρ. 14/ιδ’ 10). Η παρουσία Του συχνά συσχετίζεται 
με φως ή με λάμψη. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο Ιησούς 
είναι το Φως που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να αποκαλύψει τη 
δόξα του Θεού (Εβρ. 1/α’ 3, Ιωάν. 1/α’ 6-9, 14-18,   Β’ Κορ. 4/δ’ 6). 
Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πώς εμφανίστηκε ο Χριστός στο Όρος 
της Μεταμόρφωσης. «Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους· και το 
πρόσωπό Του έλαμψε σαν τον ήλιο, και τα ιμάτιά του έγιναν λευκά 
σαν το φως» (Ματθ. 17/ιζ’ 2). Όπως ο ήλιος δεν μπορεί να γίνει 
αντιληπτός παρά μόνο με την ακτινοβολία του φωτός Του, έτσι και 
ο Θεός γίνεται γνωστός μέσω του Ιησού. Από τη δική μας οπτική, 
τα δύο είναι ένα. Επειδή η δόξα του Θεού είναι η ίδια φως, δεν υ-
πάρχει διαφορά ανάμεσα στην υπόσταση και στον χαρακτήρα με-
ταξύ Θεού και Ιησού, όπως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του φω-
τός και της αντανάκλασής Του.  
Η προς Εβραίους, επίσης, λέει ότι ο Ιησούς είναι «ο χαρακτήρας 
της υποστάσεως» του Πατέρα (Εβρ. 1/α’ 3). Ο σκοπός της μετα-
φορικής έννοιας είναι η τέλεια συσχέτιση της ύπαρξης –  ή της υ-
πόστασης – μεταξύ Πατέρα και Υιού. Οι άνθρωποι φέρουμε την 
εικόνα του Θεού, αλλά όχι την υπόστασή Του (Γεν. 1/α’ 26). Ωστό-
σο, ο Υιός μοιράζεται την ίδια υπόσταση με τον Πατέρα, γι’ αυτό 
είπε: «Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα» (Ιωάν. 14/ιδ’ 9) 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο υπέροχο το ότι ο Ιησούς αποκαλύπτει τον 
χαρακτήρα και τη δόξα του Πατέρα σε μας; Τι μας αποκαλύπτει ο 
Ιησούς για το πώς είναι ο Πατέρας;   
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Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 
 

«ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ»   
Η προς Εβραίους πιστοποιεί ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο 
«μέσω» του Ιησού και ότι ο Ιησούς βαστάζει τον κόσμο με την δύ-
ναμη του λόγου Του.  
Διαβάστε Ησ. 44/μδ’ 24,  45/με’ 18,  Νεεμ. 9/θ’ 6. Αν και στην Πα-
λαιά Διαθήκη ο Κύριος δηλώνει ότι «Αυτός» είναι ο «Μόνος Θεός» 
που δημιούργησε τον κόσμο, πώς εναρμονίζεται αυτή η διαβεβαί-
ωση με της Καινής Διαθήκης, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο 
«διαμέσου» του Ιησού; (Εβρ. 1/α’ 2, 3). 
…………………………………………………………………………….. 
Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν απλώς το μέσο με το οποίο 
ο Θεός δημιούργησε. Για τον απ. Παύλο, ο Ιησούς είναι ο Κύριος 
που δημιούργησε τον κόσμο. Δεν ήταν βοηθός. Στην Εβρ. 1/α’ 10 
λέει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος που δημιούργησε τη γη και τους 
ουρανούς, και σε Αυτόν αποδίδει τα λόγια του Ψαλμ. 102/ρβ’ 25-27 
ότι ο Κύριος (Ιεοβά) είναι ο Δημιουργός. Επίσης, η Εβρ. 2/β’ 10 
αναφέρει ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε διαμέσου Αυτού (ακριβώς 
οι ίδιες εκφράσεις που αποδίδονται στον Χριστό και στην Εβρ. 1/α’ 
2). Ο Πατέρας δημιούργησε και ο Ιησούς δημιούργησε (Εβρ. 1/α’ 2, 
10,  2/β’ 10). Υπάρχει μια τέλεια αρμονία μεταξύ του Πατέρα και 
του Υιού σε σκοπό και σε δραστηριότητα. Αυτό είναι μέρος του 
μυστηρίου της Τριαδικότητας. Ο Ιησούς δημιούργησε και ο Θεός 
δημιούργησε, αλλά υπάρχει μόνο Ένας Δημιουργός, ο Θεός – το 
οποίο υποδηλώνει ότι ο Χριστός είναι Θεός.  
Ωστόσο, στην Εβρ. 4/δ’ 13 φαίνεται ότι ο Ιησούς είναι και Κριτής.  
Η εξουσία Του να διοικεί και να κρίνει αντλείται από το γεγονός ότι 
ο Θεός δημιούργησε το καθετί και κρατάει τον κόσμο (Ησ. 44/μδ’ 
24-28). Η Εβρ. 1/α’ 3 και η Κολ. 1/α’ 17 επιβεβαιώνουν και ότι ο 
Χριστός κρατά (συντηρεί) το σύμπαν. Αυτό, πιθανόν περιλαμβάνει 
την έννοια της καθοδήγησης ή της διακυβέρνησης. Κυριολεκτικά, ο 
Ιησούς όχι μόνο μας δημιούργησε, αλλά και μας κρατά. Κάθε ανά-
σα, κάθε χτύπος της καρδιάς και κάθε στιγμή της ύπαρξής μας θε-
μελιώνεται σε Αυτόν, τον Ιησού, τον Θεμελιωτή όλων των δημιουρ-
γημάτων. 
ΣΚΕΨΗ: Ας διαβάσουμε Πραξ. 17/ιζ’ 28. Τι λένε αυτά τα εδάφια για 
τον Ιησού και τη δύναμή Του; Έπειτα ας αναλογιστούμε τις επι-
πτώσεις του θανάτου του Ίδιου του Ιησού στον σταυρό για τις α-
μαρτίες μας. Τι μας διδάσκει αυτή η αλήθεια για τον χαρακτήρα 
αυταπάρνησης που έχει ο Κύριός μας;  
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Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 
 

«ΕΓΩ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΑ»   
Η Εβρ. 1/α’ 5 αναφέρει τα λόγια που λέει ο Πατέρας στον Χριστό: 
«Εσύ είσαι Υιός μου, Εγώ σήμερα σε γέννησα». Τι σημαίνει ότι ο 
Χριστός γεννήθηκε και πότε συνέβη αυτό; Μήπως κάτι τέτοιο μας 
δείχνει ότι Ιησούς, με κάποιον τρόπο, δημιουργήθηκε από τον Θεό, 
κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν, όπως πολλοί πιστεύουν; 
Διαβάστε Εβρ. 1/α’ 5,  Β’ Σαμ. 7/ζ’ 12-14,  Ψαλμ. 2/β’ 7,  Λουκ. 1/α’ 
31, 32. Ποια υπόσχεση του Δαβίδ αναφέρει ο  απ. Παύλος για τον 
Ιησού στην προς Εβραίους επιστολή; 
……………………………………………………………………………..  
Ο Χριστός γεννήθηκε με την έννοια ότι υιοθετήθηκε από τον Θεό 
ως ο υποσχόμενος Ηγεμόνας, ο Υιός του Δαβίδ. Το σκεπτικό της 
θεϊκής υιοθέτησης του ηγεμόνα ήταν κοινό στον ελληνορωμαϊκό 
κόσμο και στην Ανατολή. Έδινε στον ηγεμόνα τη νομιμότητα και 
την εξουσία στη γη.  
Παρόλα, αυτά ο Θεός υποσχέθηκε στον Δαβίδ ότι ο Γιος του θα 
ήταν ο Αληθινός Ηγεμόνας των εθνών. Θα «υιοθετούσε» τον Υιό 
του Δαβίδ ως Πρωτότοκό Του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο 
Βασιλιάς από τη ρίζα του Δαβίδ θα γινόταν Κληρονόμος Του. Η 
διαθήκη εκπληρώνεται στον Ιησού, ως Υιός του Δαβίδ. Ο Θεός θα 
νικούσε τους εχθρούς Του και θα Του έδινε τα έθνη ως κληρονομιά 
Του (Ψαλμ. 89/πθ’ 27,  2/β’ 7, 8). Στη Ρωμ. 1/α’ 3, 4 και Πραξ. 
13/ιγ’ 32, 33, ο Ιησούς αποκαλύπτεται δημόσια ως Υιός του Θεού. 
Η βάπτιση και η μεταμόρφωση του Ιησού ήταν στιγμές που ο Θεός 
πιστοποιεί και αναγγέλλει τον Χριστό ως Υιό Του (Ματθ. 3/γ’ 17,  
17/ιζ’ 5). Όμως, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς έγινε 
«Υιός του Θεού με δύναμη» (Ρωμ. 1/α’ 4) όταν αναστήθηκε και 
κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Ήταν η στιγμή που ο Κύ-
ριος εκπλήρωσε την υπόσχεση που έδωσε στον Δαβίδ, ότι ο Γιος 
του θα υιοθετηθεί ως Υιός του Θεού και ο θρόνος Του επάνω στα 
έθνη θα εδραιωνόταν αιώνια (Β’ Σαμ. 7/ζ’ 12-14).  
Έτσι, ο Καίσαρας (το σύμβολο της Ρώμης) δεν ήταν ο νόμιμος 
«Υιός του Θεού», ο ηγεμόνας των εθνών. Αντιθέτως, ο Ιησούς 
Χριστός ήταν. Η «γέννηση» του Ιησού αναφέρεται στο ξεκίνημα της 
ηγεσίας Του πάνω σε όλα τα έθνη και όχι στην αρχή της ύπαρξής 
Του, διότι ο Ιησούς προϋπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ χρονικό διάστη-
μα που να μην υφίστατο, επειδή είναι Θεός.  Όντως, στην Εβρ. 7/ζ’ 
3 λέει ότι ο Ιησούς είναι «Μη έχοντας ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος 
ζωής» (συγκρίνετε με Εβρ. 13/ιγ’ 8), επειδή είναι Αιώνιος. Η ιδέα 
ότι ο Χριστός είναι ο «Μονογενής Υιός» του Θεού, δεν έχει να κάνει 
με τη φύση του Χριστού ως Θεός, αλλά με τον ρόλο Του στο σχέ-
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διο της σωτηρίας. Μέσω της ενσάρκωσης, ο Χριστός εκπλήρωσε 
όλες τις υποσχέσεις της διαθήκης. 
 
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου                             Δύση ηλίου: 17:28’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Η έλευση του Ιησού στη γη ως Υιός του Θεού, 
εκπλήρωσε ταυτόχρονα διάφορες λειτουργίες. Αρχικά, ως ο Υιός 
του Θεού, ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας αποκαλύψει τον Πατέ-
ρα. Μέσω των έργων και του Λόγου Του, ο Ιησούς μας έδειξε πώς 
πραγματικά είναι ο Πατέρας και γιατί μπορούμε να Τον εμπιστευ-
τούμε και να Τον υπακούμε. Ο Ιησούς ήρθε ως Υιός του Δαβίδ, του 
Αβραάμ και του Αδάμ, μέσω του Οποίου ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι 
θα νικούσε τον εχθρό και θα κυβερνούσε τον κόσμο. Έτσι, ο Ιη-
σούς ήρθε να πάρει τη θέση του  Αδάμ ως επικεφαλής της ανθρω-
πότητας και να εκπληρώσει τον αληθινό σκοπό που είχε ο Θεός γι’ 
αυτήν (Γεν. 1/α’ 26-28,  Ψαλμ. 8/η’ 3-8). Ο Χριστός ήρθε για να 
είναι ο Δίκαιος Ηγεμόνας που ο Θεός πάντα ήθελε να έχει αυτός ο 
κόσμος. 
«Και τα λόγια που λέχθηκαν για τον Ιησού στον Ιορδάνη, “Ούτος 
είναι ο Υιός Μου ο Αγαπητός εις τον Οποίον ευηρεστήθην” συμπε-
ριλαμβάνουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μίλησε στον 
Ιησού σαν αντιπρόσωπο μας. Παρόλες τις αμαρτίες και αδυναμίες 
μας, δεν έχουμε απορριφθεί σαν ανάξιοι. “Εχαρίτωσεν ημάς διά 
του Ηγαπημένου Αυτού” (Εφεσ. 1/α’ 6). Η δόξα που περιέβαλε τον 
Ιησού είναι η υπόσχεση της αγάπης του Θεού για μας. Μας μιλάει 
για τη δύναμη της προσευχής – πώς η ανθρώπινη φύση μπορεί να 
φθάσει στο αυτί του Θεού και οι παρακλήσεις μας να γίνουν δεκτές 
στις ουράνιες αυλές. Εξαιτίας της αμαρτίας, η γη έχει αποκοπεί 
από τον ουρανό και έχασε κάθε επικοινωνία μ’ αυτόν, αλλά ο Ιη-
σούς τη συνέδεσε πάλι με τη σφαίρα της δόξας. Η αγάπη Του πε-
ριέβαλε τον άνθρωπο και τον έφερε στα ύψη του ουρανού. Το φως 
που ξεχύθηκε από τις ανοιχτές θύρες στο κεφάλι του Σωτήρα μας, 
θα ξεχυθεί και πάνω σ’ εμάς καθώς προσευχόμαστε για να αντι-
σταθούμε στον πειρασμό. Η φωνή που μίλησε στον Ιησού, λέγει σε 
κάθε πιστή ψυχή: “Τούτο είναι το τέκνον Μου το αγαπητόν, εις το 
οποίον ευηρεστήθην”». Έ. Χουάιτ Ζ.Χ., σελ. 84. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1. Μάθαμε ότι μια καλύτερη κατανόηση των λόγων και των πράξε-
ων του Χριστού μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον Θεό 
Πατέρα. Με ποιους πρακτικούς τρόπους η καλύτερη κατανόηση 
του Ιησού εμπλουτίζει τη σχέση σας με τον Θεό Πατέρα; 
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2. Είδαμε ότι ο τρόπος που ο Θεός μίλησε και φερόταν στον Ιησού 
είναι ο τρόπος που θέλει να μιλάει και να φέρεται σε μας. Τι μας 
λέει αυτό για το πώς πρέπει να φερόμαστε στους άλλους; 
3. Ας σταθούμε στη σπουδαιότητα της αιώνιας Θεϊκής φύσης του 
Χριστού. Τι θα χανόταν αν πιστεύαμε ότι ο Εσταυρωμένος Ιησούς, 
ήταν ένα δημιούργημα σαν εμάς; Ας συγκρίνουμε αυτή τη σκέψη 
με την πραγματικότητα ότι ο Χριστός είναι ο Αιώνιος Θεός που οι-
κειοθελώς υπέμεινε σταυρό. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ 
αυτών των δύο εννοιών; 
4. Ας διαβάσουμε Αποκ. 14/ιδ’ 7. Πώς δίνοντας δόξα στον Θεό 
είναι μέρος της παρούσας αλήθειας και του μηνύματος της Τριπλής 
Αγγελίας; 
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15 Ιανουαρίου – 21 Ιανουαρίου                    Σάββατο απόγευμα 
 

4. Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί 
σάρκας και αίματος, και Αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, 
για να καταργήσει, διαμέσου του θανάτου, αυτόν που έχει το κρά-
τος του θανάτου, δηλαδή, τον Διάβολο» Εβραίους 2/β’ 14. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λευιτ. 25/κε’ 25-
27,  Εβρ. 2/β’ 14-16,  11/ια’ 24-26,  5/ε’ 8, 9,  12/ιβ’ 1-4,  Α’ Κορ. 
15/ιε’ 50. 
 

Η προς Εβραίους 1/α’ μιλάει για τον Ιησού ως Υιό του Θεού, που 
κυβερνά τους αγγέλους και είναι «Το απαύγασμα της δόξας και ο 
χαρακτήρας της υπόστασής Του» (Εβρ. 1/α’ 3). Στην Εβρ. 2/β’ ο 
Ιησούς είναι ο Υιός του ανθρώπου, που δημιουργήθηκε κατώτερος 
των αγγέλων και ο Οποίος υιοθέτησε την ανθρώπινη φύση με όλη 
της την αδυναμία, μέχρι το σημείο του θανάτου (Εβρ. 2/β’ 7).  
Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός λέει για να τον Ιησού: «Εσύ είσαι Υιός 
μου» (Εβρ. 1/α’ 5). Στο δεύτερο κεφάλαιο ο Χριστός αναφέρεται 
στα επίγεια παιδιά Του ως «αδελφούς» (Εβρ. 2/β’ 12). 
Στην Εβρ. 1/α’ ο Πατέρας διακηρύττει την Θεϊκή κυριαρχία του Υιού 
Του (Εβρ. 1/α’ 8-12). Στην Εβρ. 2/β’ ο Υιός δηλώνει την πίστη Του 
στον Πατέρα (Εβρ. 2/β’ 13). 
Στην Εβρ. 1/α’ ο Ιησούς είναι ο Άγιος Κύριος, ο Δημιουργός, ο Συ-
ντηρητής και ο Κυρίαρχος. Στην Εβρ. 2/β’ ο Ιησούς είναι ο Ελεή-
μων και Πιστός Αρχιερέας. 
Συνοψίζοντας, η περιγραφή του Ιησού ως Πιστού και Φιλεύσπλα-
χνου Αδελφού αποτυπώνεται στην περιγραφή του Υιού ως υπέρ-
τατη εκδήλωση του Αιώνιου Δημιουργού Θεού (Εβρ. 1/α’ 1-4). 
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Κυριακή 16 Ιανουαρίου 
 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΩΣ ΛΥΤΡΩΤΗΣ 
 

Διαβάστε Λευιτ. 25/κε’ 25-27, 47-49. Ποιος θα μπορούσε να εξα-
γοράσει έναν άνθρωπο που έχασε την περιουσία του ή την ελευ-
θερία του λόγω φτώχειας; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο νόμος του Μωυσής όριζε ότι όταν ένας άνθρωπος έπρεπε να 
πουλήσει όλη την περιουσία του λόγω φτώχειας – ή και τον εαυτό 
του – για να επιβιώσει, θα κέρδιζε την περιουσία του ή την ελευθε-
ρία του πίσω μετά από 50 χρόνια, το ιωβηλαίο έτος. Το ιωβηλαίο 
έτος ήταν ένα ιδιαίτερο Σαββατικό έτος κατά το οποίο τα χρέη πα-
ραγράφονταν, οι περιουσίες επιστρέφονταν και χαριζόταν ελευθε-
ρία στους δούλους. Όμως, 50 χρόνια ήταν πολλά για να περιμένει 
κάποιος. Γι’ αυτό, ο νόμος του Μωυσή όριζε ότι θα μπορούσε να 
πληρώσει το χρέος ο πλησιέστερος συγγενής και να απελευθερώ-
σει τον δούλο συντομότερα. Ο πλησιέστερος συγγενής ήταν, επί-
σης, εκείνος που θα εγγυόταν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε πε-
ρίπτωση φόνου. Αυτός θα έπαιρνε εκδίκηση για το αίμα και θα κα-
ταδίωκε τον δολοφόνο του συγγενή του για να τον τιμωρήσει (Αρ. 
35/λε’ 9-15). 
Διαβάστε Εβρ. 2/β’ 14-16. Πώς περιγράφουν αυτά τα εδάφια τον 
Ιησού και πώς εμάς; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτά τα εδάφια μάς περιγράφουν ως δούλους του Διάβολου, αλλά 
τον Ιησού ως Λυτρωτή μας. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, οι άνθρωποι 
υπέπεσαν στην δύναμη του Σατανά. Ως αποτέλεσμα, δεν είχαμε τη 
δύναμη να αντισταθούμε στην αμαρτία (Ρωμ. 7/ζ’ 14-24). Ακόμα 
χειρότερα, υπήρχε το αντίτιμο του θανάτου (που η παράβασή μας 
απαιτούσε), το οποίο εμείς δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε (Ρω-
μ. 6/ς’ 23). Έτσι, η κατάστασή μας ήταν απελπιστική! 
Όμως, ο Χριστός, πήρε τη δική  μας ανθρώπινη φύση και έγινε 
άνθρωπος με σάρκα και αίμα όπως εμείς. Έγινε ο Πλησιέστερος 
Συγγενής μας και μας λύτρωσε. Δεν ντρέπεται να μας αποκαλεί 
«αδελφούς» (Εβρ. 2/β’ 11). 
Παραδόξως, λαμβάνοντας τη φύση μας και λυτρώνοντάς μας, ο 
Ιησούς αποκάλυψε και τη Θεϊκή Του φύση. Στην Παλαιά Διαθήκη ο 
Αληθινός Λυτρωτής του Ισραήλ, ο Πλησιέστερος Συγγενής του λα-
ού, είναι ο Ιεοβά (Ψαλμ. 19/ιθ’ 14,  Ησ. 41/μα’ 14,  43/μγ’ 14,  
44/μδ’ 22,  Ιερ. 31/λα’ 11,  Ωσηέ 13/ιγ’ 14). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βιώνουμε όλο και περισσότερο την 
πραγματικότητα του πόσο κοντά μας μπορεί να είναι ο Χριστός; 
Γιατί αυτή η εμπειρία είναι τόσο σημαντική για την πίστη μας;  
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Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 
«ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΔΕΛΦΟΥΣ» 

Ο Ιησούς δεν ντρέπεται να μας αποκαλεί αδελφούς Του (Εβρ. 2/β’ 
11). Παρότι ήταν ένα με τον Θεό, ο Ιησούς μάς αγκάλιασε ως μέλη 
της οικογένειάς Του. Αυτή η αλληλεγγύη έρχεται σε αντίθεση με το 
δημόσιο όνειδος που βίωναν οι αναγνώστες της επιστολής στις 
κοινότητές τους (Εβρ. 10/ι’ 33). 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 24-26. Με ποιον τρόπο οι αποφάσεις του 
Μωυσή αποτελούν παράδειγμα του τι έκανε ο Ιησούς για μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Έχετε σκεφτεί τι σήμαινε για τον Μωυσή να ονομάζεται «γιός της 
θυγατέρας του Φαραώ»; (Εξ. 2/β’ 10). Ήταν μια ισχυρή προσωπι-
κότητα στην πιο ισχυρή αυτοκρατορία εκείνης της εποχής. Έλαβε 
την υψηλότερη πολιτική και στρατιωτική εκπαίδευση και έγινε μια 
εξέχουσα προσωπικότητα. Ο απ. Στέφανος λέει ότι ο Μωυσής  
ήταν «δυνατός σε λόγια και σε έργα» (Πραξ. 7/ζ’ 22). Η Έ. Χουάιτ, 
επίσης, λέει ότι ήταν: «Αγαπητός από τα αιγυπτιακά στρατεύματα» 
και ότι ο Φαραώ «είχε αποφασίσει να καταστήσει τον υιοθετημένο 
εγγονό του διάδοχο του θρόνου». Π.Π. σελ. 225. 

Όμως ο Μωυσής απαρνήθηκε όλα αυτά τα προνόμια όταν επέλεξε 
να αναγνωριστεί ως Ισραηλίτης, μέρος ενός υποδουλωμένο έθνους 
χωρίς μόρφωση και δύναμη.  
Διαβάστε Ματθ. 10/ι’ 32, 33,  Β’ Τιμ. 1/α’ 8, 12,  Εβρ. 13/ιγ’ 12-15. 
Τι ζητάει ο Θεός από μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για τους αναγνώστες της προς Εβραίους 
επιστολής. Αφότου υπέστησαν διωγμό και απόρριψη, πολλοί από 
αυτούς άρχισαν να ντρέπονται για τον Ιησού. Με τις πράξεις τους 
μερικοί κινδύνευαν να Τον «καταντροπιάσουν» αντί να Τον τιμή-
σουν (Εβρ. 6/ς’ 6). Έτσι, ο απ. Παύλος καλεί διαρκώς τους ανα-
γνώστες να κρατούν την ομολογία της πίστης τους (Εβρ. 4/δ’ 14, 
10/ι’ 23). Ο Θεός θέλει να αναγνωρίζουμε τον Ιησούς ως Θεό μας 
και Αδελφό μας. Ως Λυτρωτής μας, ο Χριστός πλήρωσε για εμάς το 
χρέος. Ως αδελφός μας, μας έδειξε τον τρόπο που πρέπει να ζούμε 
για να γίνουμε «σύμμορφοι με την εικόνα» Του, «για να είναι Αυτός 
πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς» (Ρωμ. 8/η’ 29).  
ΣΚΕΨΗ: Ας σκεφτούμε για λίγο την απόφαση που έπρεπε να πά-
ρει ο Ιησούς για να μας αγκαλιάσει ως αδελφούς. Γιατί αυτό που 
έκανε ο Χριστός ήταν πιο απαξιωτικό για τον Ίδιο σε σχέση με αυτό 
που έκανε ο Μωυσής, και τι μας διδάσκει αυτό για την αγάπη του 
Θεού για μας;  
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Τρίτη 18 Ιανουαρίου 
 

ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΣΑΝ ΕΜΑΣ 
Ο Χριστός υιοθέτησε την ανθρώπινη φύση μας ώστε να μπορεί να 
μας αντιπροσωπεύσει και να πεθάνει για μας (Εβρ. 2/β’ 9,  14-16,  
10/ι’ 5-10). Εδώ βλέπουμε τα θεμέλια του σχεδίου της σωτηρίας και 
τη μόνη μας ελπίδα για αιώνια ζωή. 
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 17,  Γαλ. 1/α’ 16,  Α’ Κορ. 15/ιε’ 50,  Εφεσ. 
6/ς’ 12. Σε ποιες ελλείψεις της ανθρώπινης φύσης αναφέρονται 
αυτά τα εδάφια με την φράση «σάρκα και αίμα»; 
…………………………………………………………………………….. 
Η φράση «σάρκα και αίμα» δίνει έμφαση στην ατελή ανθρώπινη 
υπόσταση, στην αδυναμία (Εφεσ. 6/ς’ 12), στην έλλειψη σύνεσης 
(Ματθ. 16/ις’ 17, Γαλ. 1/α’ 16) και στην υποτέλειά μας στον θάνατο 
(Α’ Κορ. 15/ιε’ 50). Η επιστολή λέει ότι ο Χριστός ομοιώθηκε «σε 
όλα» με τους αδελφούς Του (Εβρ. 2/β’ 17). Αυτή η φράση σημαίνει 
ότι ο Ιησούς έγινε άνθρωπος ολοκληρωτικά. Δεν έμοιαζε απλώς με 
άνθρωπο, αλλά ήταν πραγματικά άνθρωπος σαν εμάς. 
Η επιστολή αναφέρει, επίσης, ότι ο Ιησούς ήταν διαφορετικός από 
μας ως προς την αμαρτία. Πρώτον, ο Χριστός δεν διέπραξε καμία 
αμαρτία (Εβρ. 4/δ’ 15). Δεύτερον, ήταν «όσιος, άκακος, αμόλυντος, 
ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς» (Εβρ. 7/ζ’ 26). Όλοι έχουμε 
αμαρτήσει και έχουμε ροπή προς την αμαρτία. Τα δεσμά μας με 
την αμαρτία ξεκινούν βαθιά μέσα στην φύσης μας. Είμαστε «σαρ-
κικοί, πουλημένοι κάτω από την εξουσία της αμαρτίας» (Ρωμ. 7/ζ’ 
14, 15-20). Η υπερηφάνεια και άλλα αμαρτωλά κίνητρα συχνά μο-
λύνουν τις καλές μας πράξεις.  Όμως, η φύση του Ιησού δεν αμαυ-
ρώθηκε από την αμαρτία. Έτσι έπρεπε να είναι. Αν ο Ιησούς ήταν 
«σαρκικός, πουλημένος κάτω από την εξουσία της αμαρτίας» ό-
πως εμείς, θα χρειαζόταν και Αυτός έναν Σωτήρα. Αντιθέτως, ο 
Ιησούς ήρθε ως Σωτήρας και πρόσφερε τον Εαυτό Του θυσία 
«χωρίς ψεγάδι» στον Θεό για μας  (Εβρ. 7/ζ’ 26-28,  9/θ’ 14). Τότε 
ο Ιησούς κατέστρεψε τη δύναμη του σκότους πεθαίνοντας ως Αμό-
λυντη Θυσία για τις αμαρτίες μας, ώστε να είναι εφικτή η συγχώρε-
σή μας και η συμφιλίωσή μας με τον Θεό (Εβρ. 2/β’ 14-17). Επί-
σης, ο Ιησούς έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας δίνοντάς μας τη δύ-
ναμη να ζήσουμε μια ζωή δικαιοσύνης μέσα από την εκπλήρωση 
της υπόσχεσής Του για μια νέα διαθήκη, γράφοντας τον νόμο στην 
καρδιά μας (Εβρ. 8/η’ 10). Έτσι, ο Ιησούς νίκησε τον εχθρό και μας 
απελευθέρωσε για να μπορούμε τώρα να λατρεύουμε τον Ζωντανό 
Θεό (Εβρ. 9/θ’ 14). Εντωμεταξύ, η οριστική καταστροφή του Σατα-
νά θα έρθει με την τελική κρίση (Αποκ. 20/κ’ 1-3, 10/ι’). 
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ΣΚΕΨΗ: Εφόσον έχουμε την υπόσχεση της νίκης μέσω του Ιησού, 
γιατί πολλοί από μας παλεύουμε ακόμα με την αμαρτία; Τι κάνουμε 
λάθος, και πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να ζούμε σύμφωνα με 
την υψηλή κλήση που έχουμε εν Χριστό;  
 
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 

«ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ» 
Διαβάστε Εβρ. 2/β’ 10, 17, 18 και 5/ε’ 8, 9. Ποιος ήταν ο ρόλος των 
παθημάτων στη ζωή του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο απ. Παύλος λέει ότι ο Θεός έκανε τον Ιησού «Τέλειον διαμέσου 
των παθημάτων». Αυτή η φράση είναι εκπληκτική! Ο συγγραφέας 
έχει πει ότι Ιησούς είναι «το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτή-
ρας της υπόστασής Του» (Εβρ. 1/α’ 3), ότι είναι Όσιος, Άκακος, 
Αμόλυντος και Άγιος (Εβρ. 4/δ’ 15,  7/ζ’ 26-28,  9/θ’ 14,  10/ι’ 5-10). 
Ο Ιησούς δεν χρειαζόταν να ξεπεράσει κανενός είδους ηθική ατέ-
λεια. Ήταν Τέλειος! Στην προς Εβραίους ωστόσο, βλέπουμε ότι ο 
Ιησούς πέρασε από μια διαδικασία «τελειοποίησης» η οποία Του 
προμήθευσε τα μέσα για να μας λυτρώσει. Ο Χριστός τελειοποιή-
θηκε με την έννοια ότι προετοιμάστηκε να είναι ο Σωτήρας μας.  
Ο Ιησούς τελειοποιήθηκε μέσω των παθημάτων για να γίνει ο Αρ-
χηγός της σωτηρίας μας (Εβρ. 2/β’ 10). Έπρεπε να πεθάνει ως 
θυσία στον σταυρό, ώστε ο Πατέρας να έχει τα νόμιμα μέσα να μας 
σώσει. Ο Ιησούς ήταν η τέλεια και μοναδική προσφορά θυσίας. Ως 
Θεός, ο Ιησούς μπορούσε να μας καταδικάσει, αλλά λόγω της θυ-
σίας Του, (είναι ο Μόνος που) μπορεί επίσης και να μας λυτρώσει. 
Ο Ιησούς μέσω των παθημάτων διδάχθηκε την υπακοή (Εβρ. 5/ε’ 
8). Η υπακοή ήταν απαραίτητη για δύο λόγους. Πρώτον, η υπακοή 
έκανε τα παθήματά Του δεκτά (Εβρ. 9/θ’ 14, 10/ι’ 5-10). Δεύτερον, 
τα παθήματά Του έκαναν τον Ιησού παράδειγμά μας (Εβρ. 5/ε’ 9). 
Ο Ιησούς «έμαθε» να υπακούει επειδή ποτέ δεν είχε μια τέτοια  
εμπειρία. Ως Θεός, σε ποιον έπρεπε να υπακούσει; Ως ο Αιώνιος 
Υιός και ένα με τον Πατέρα, Τον υπάκουαν ως Ηγεμόνα. Επομέ-
νως, ο Ιησούς δεν πέρασε προοδευτικά από την ανυπακοή στην 
υπακοή, αλλά από την κυριαρχία και την εξουσία στην υποταγή και 
την υπακοή. Ο εξυψωμένος Υιός Του Θεού έγινε ο υπάκουος Υιός 
του ανθρώπου. 
Υποφέροντας πειρασμούς και νικώντας, ο Ιησούς έγινε Ελεήμων 
και Πιστός Αρχιερέας (Εβρ. 2/β 17, 18). Τα παθήματα δεν έκαναν 
τον Ιησού πιο Ελεήμονα. Αντιθέτως, λόγω του ελέους Του προ-
σφέρθηκε εξαρχής να πεθάνει στον σταυρό για να μας λυτρώσει 
(Εβρ. 10/ι’ 5-10,  Ρωμ. 5/ε’ 7, 8). Ωστόσο, μέσα από τα παθήματά 
Του εκφράστηκε και αποκαλύφθηκε η αδελφική αγάπη Του. 



35 

 

ΣΚΕΨΗ: Εφόσον ο Αναμάρτητος Ιησούς υπέφερε, σίγουρα θα  
υποφέρουμε κι εμείς ως αμαρτωλοί. Πώς μπορούμε να αντέχουμε 
τις τραγωδίες της ζωής αντλώντας ελπίδα και βεβαιότητα από τον 
Κύριο, που αποκάλυψε την αγάπη Του σε μας με τόσο ισχυρούς 
τρόπους; 
 
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 
Ένας ακόμα λόγος που ο Ιησούς υιοθέτησε την ανθρώπινη φύση 
μας και έζησε ανάμεσά μας, ήταν επειδή μπορούσε να γίνει το Πα-
ράδειγμά μας, ο Ένας και Μοναδικός που θα γινόταν το πρότυπο 
όσον αφορά τον σωστό τρόπο ζωής μας ενώπιον του Θεού.  
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 1-4. Σύμφωνα με τον απ. Παύλο, πώς μπο-
ρούμε να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της Χριστιανικής ζωής; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε αυτά τα εδάφια, ο Ιησούς είναι στην κορυφή μιας μεγάλης λί-
στας ανθρώπων που ο απ. Παύλος συστήνει  ως πρότυπα πίστης. 
Η περικοπή αυτή αποκαλεί τον Ιησού «Αρχηγό και Τελειωτή της 
πίστης». Η ελληνική λέξη αρχηγός μπορεί να μεταφραστεί και 
πρωτοπόρος. Ο Ιησούς είναι ο Πρωτοπόρος της ανθρώπινης φυ-
λής με την έννοια ότι προπορεύεται των πιστών. Στην πραγματικό-
τητα, στην Εβρ. 6/ς’ 20 ο Ιησούς αποκαλείται «Πρόδρομος». Η λέ-
ξη  «Τελειωτής», μας παραπέμπει στο ότι ο Ιησούς επέδειξε πίστη 
στον Θεό με την πιο αγνή, δυνατή μορφή. Αυτά τα εδάφια μας δι-
δάσκουν τόσο ότι ο Ιησούς είναι ο Πρώτος που έχει αγωνιστεί τον 
καλό αγώνα με επιτυχία, όσο και ότι είναι ο Μοναδικός που τελειο-
ποίησε το τι σημαίνει να ζει κάποιος με πίστη. 
Στην Εβρ. 2/β’ 13 διαβάζουμε: «Και πάλι: Εγώ θα έχω την πεποί-
θησή μου επάνω σ’ Αυτόν». «Δέστε, Εγώ, και τα παιδιά που μου 
έδωσε ο Θεός». Εδώ βλέπουμε τον Ιησού να εναποθέτει την εμπι-
στοσύνη Του στον Θεό. Αυτή η αναφορά είναι ένας υπαινιγμός 
που γίνεται στο Ησ. 8/η’ 17, 18. Ο Ησαΐας είπε αυτά τα λόγια όταν 
ήρθε αντιμέτωπος με την τρομερή απειλή της εισβολής από το βό-
ρειο Ισραήλ και τη Συρία (Ησ. 7/ζ’ 1, 2). Η πίστη του ήρθε σε αντί-
θεση με την έλλειψη πίστης του βασιλιά Άχαζ (Β’ Βασ. 16/ις’ 5-18). 
Ο Θεός είχε παροτρύνει τον Άχαζ να Του δείξει εμπιστοσύνη και να 
ζητήσει ένα σημάδι ότι θα τον ελευθέρωνε (Ησ. 7/ζ 1-11). Ο Κύριος 
του είχε ήδη υποσχεθεί, ως γιος του Δαβίδ, ότι θα προστάτευε τον 
Άχαζ σαν παιδί Του. Τώρα, ο Θεός γεμάτος ευσπλαχνία, πρόσφε-
ρε στον Άχαζ ένα σημείο που θα επιβεβαίωνε την υπόσχεσή Του. 
Όμως, ο Άχαζ αρνήθηκε να ζητήσει αυτό το σημείο και αντί γι’ αυ-
τό, έστειλε μηνυτές στον βασιλιά της Ασσυρίας, Θεγλάθ – φελα-
σάρ, λέγοντας: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου» (Β’ Βασ. 
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16/ις’ 7). Πόσο λυπηρό! Ο Άχαζ προτίμησε να γίνει γιος του Θε-
γλάθ – φελασάρ αντί γιος του Θεού.  
Ο Ιησούς, ωστόσο, εμπιστεύτηκε τον Θεό και την υπόσχεσή Του 
ότι θα έβαζε τους εχθρούς Του ως υποπόδιο των ποδιών Του.  
(Εβρ. 1/α’ 13,  10/ι’ 12, 13). Ο Θεός έχει δώσει την ίδια υπόσχεση 
και σε μας και πρέπει να Τον εμπιστευθούμε, όπως ο Ιησούς (Ρω-
μ. 16/ις’ 20).  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό 
μέσα από τις καθημερινές επιλογές μας που αντανακλούν αυτήν 
την εμπιστοσύνη; Ποια είναι η επόμενη σημαντική επιλογή που 
πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι φα-
νερώνει την εμπιστοσύνη μας στον Θεό; 
 
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου             Δύση ηλίου:17:35’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Η Εβρ. 2/β’ 13 περιλαμβάνει τα λόγια του Ιη-
σού στον Πατέρα Του, μιλώντας για τους αδελφούς Του: «Δέστε, 
Εγώ, και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Ο Πάτρικ Γκρέη ειση-
γείται ότι εδώ ο Ιησούς περιγράφεται ως Προστάτης των αδελφών 
Του. Το Ρωμαϊκό σύστημα tutela impuberum καθόρισε τον θάνατο 
του πατέρα, «ένας κηδεμόνας, συχνά ένας μεγαλύτερος αδελφός, 
ήταν υπεύθυνος για τη φροντίδα και για την κληρονομιά των μικρό-
τερων παιδιών μέχρι να φθάσουν στην ενηλικίωση, δηλαδή 18 ε-
τών, που ως τότε  το φυσικό καθήκον του μεγαλύτερου αδελφού 
ήταν να  αναλάβει τη φροντίδα των νεότερων.» -Godly Fear: The Epistle 

to the Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition (Atlanta: Society of 

Biblical Literature, 2003), p. 126. Έτσι εξηγείται γιατί η προς Εβραίους 
επιστολή αναφέρεται σε εμάς τόσο ως αδέλφια του Ιησού όσο και 
ως παιδιά Του. Ως Μεγαλύτερος Αδελφός μας, ο Ιησούς είναι ο 
Κηδεμόνας μας, ο Φρουρός και ο Προστάτης μας. 
«Ο Χριστός ήρθε στη γη, πήρε ανθρώπινη μορφή και έγινε αντι-
πρόσωπος του ανθρώπου, για να δείξει στη διαμάχη Του με τον 
Σατανά ότι ο άνθρωπος, ως δημιούργημα του Θεού, ενωμένος με 
τον Πατέρα και τον Υιό, μπορεί να υπακούσει σε κάθε Θεϊκή απαί-
τηση». Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 253. 

«Με τη ζωή Του και με τα μαθήματά Του ο Χριστός έδωσε ένα τέ-
λειο παράδειγμα της ανιδιοτελούς υπηρεσίας η οποία πηγάζει από 
τον Θεό. Ο Θεός δεν ζει για τον Εαυτό Του. Δημιουργώντας τον 
κόσμο και συντηρώντας τα πάντα, συνεχώς εξυπηρετεί τους άλ-
λους. “Αυτός ανατέλλει τον ήλιον Αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, 
και βρέχει επι δικαίους και αδίκους.” (Ματθ. 5/ε’ 45). Αυτή την ιδα-
νική υπηρεσία ο Θεός ανέθεσε στον Υιό Του. Ο Ιησούς προσφέρ-
θηκε να σταθεί επικεφαλής της ανθρωπότητας, ώστε με το παρά-
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δειγμά Του να διδάξει τι σημαίνει να υπηρετεί κανείς.» Ζ.Χ. σελ. 623, 

624. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Στην προς Εβραίους διαβάζουμε ότι ο Ιησούς έγινε Αδελφός 
μας για να μας σώσει. Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, στα 
πλαίσια του τι έκανε ο Θεός για να μας σώσει. Γιατί το να αρνού-
μαστε αυτήν την καταπληκτική αλήθεια είναι τόσο τραγικό λάθος; 
2.  Γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας το ότι ο Ιησούς δεν γεννήθη-
κε «πουλημένος κάτω από την εξουσία της αμαρτίας» όπως εμείς; 
(Ρωμ. 7/ζ’ 14). Γιατί ήταν σημαντικό για τους Ισραηλίτες το ότι ο 
Μωυσής δεν ήταν δούλος όπως αυτοί; Πώς η ιστορία του Μωυσή 
μας βοηθάει, εν μέρει, να κατανοήσουμε το έργο του Ιησού για μας; 
3.  Ας δούμε το ρόλο που παίζουν τα παθήματα στη ζωή μας. Γιατί 
δεν πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε ότι τα παθήματα από μόνα τους 
είναι καλά, ακόμα κι όταν κάτι καλό βγαίνει από αυτά; 
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22 Ιανουαρίου – 28 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

5.  Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επομένως, απομένει κατάπαυση στον λαό 
του Θεού.» Εβραίους 4/δ’ 9. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 15/ιε’ 13-21, 
Εβρ. 3/γ’ 12-19, 4/δ’ 6-11, 4/δ’ 1, 3, 5, 10, Δευτ. 5/ε’ 12-15, Εβρ. 
4/δ’ 8-11. 
 
Η προς Εβραίους 1/α’ και 2/β’ επικεντρώνεται στην ενθρόνιση του 
Ιησού ως τον Ηγεμόνα και τον Ελευθερωτή των ανθρώπων. Η 
προς Εβραίους 3/γ’ και 4/δ’ παρουσιάζει τον Ιησού ως τον Μοναδι-
κό που μπορεί να μας χαρίσει ανάπαυση. Στη διαθήκη προς τον 
Δαβίδ δόθηκε η υπόσχεση ότι ο Θεός θα έδινε ανάπαυση στον βα-
σιλιά και στο λαό από όλους τους εχθρούς τους (Β’ Σαμ. 7/ζ’ 10, 
11). Τώρα που ο Ιησούς κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα, 
αυτή η ανάπαυση προσφέρεται και σε μας. 
Η προς Εβραίους περιγράφει την ανάπαυση τόσο ως ανάπαυση 
που ανήκει στον Θεό, όσο και ως ανάπαυση του Σαββάτου (Εβρ. 
4/δ’ 1-11). Ο Κύριος δημιούργησε αυτή την ανάπαυση, η οποία 
ήταν δική Του, και την διέθεσε στον Αδάμ και στην Εύα. Το πρώτο 
Σάββατο ήταν η εμπειρία της τελειότητας με Εκείνον που την έκανε 
εφικτή. Ο Θεός υπόσχεται, επίσης, μια ανάπαυση Σαββάτου, επει-
δή η αληθινή τήρηση του Σαββάτου ενσαρκώνει την υπόσχεση Του 
Θεού, ότι θα επαναφέρει εκείνη την τελειότητα. 
Καθώς τηρούμε το Σάββατο, θυμόμαστε την τέλεια πρόνοια του 
Θεού για μας όταν δημιούργησε τον κόσμο και όταν τον εξαγόρασε 
στον Σταυρό. Παρόλα αυτά, η αληθινή τήρηση του Σαββάτου, αν 
και μας οδηγεί πίσω στην δημιουργία, ταυτόχρονα μας προσφέρει 
μια πρόγευση μέσα σε αυτόν τον ατελή κόσμο, του μέλλοντος που 
ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. 
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Κυριακή 23 Ιανουαρίου 
 

Η ΓΗ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
Διαβάστε Γεν. 15/ιε’ 13-21. Τι υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν ο Θεός απελευθέρωσε το Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύ-
πτου, σκοπός Του ήταν να φέρει τον λαό στη γη Χαναάν, όπου θα 
μπορούσαν να Τον υπηρετούν και να Τον υπακούν ελεύθερα (Έξ. 
8/η’ 1,  Ψαλμ. 105/ρε’ 43-45), συμπεριλαμβανομένης και της από-
λαυσης της ανάπαυσης του Σαββάτου που ο Φαραώ είχε απαγο-
ρεύσει (Έξ. 5/ε’ 5). Η γη Χαναάν ήταν η κληρονομιά την οποία  ο 
Κύριος είχε υποσχεθεί στον πατέρα τους Αβραάμ επειδή είχε υπα-
κούσει στη φωνή του Θεού και άφησε τον τόπο του για να πάει 
στην Γη της Επαγγελίας (Γεν. 11/ια’ 31 - 12/ιβ’ 4). Ο σκοπός του 
Θεού δεν ήταν απλώς να δώσει τη γη στον λαό για να την κατα-
κτήσουν. Ο Κύριος τους έλκυε προς Εκείνον (Έξ. 19/ιθ’ 4). Ο Θεός 
ήθελε να ζήσουν σε έναν τόπο όπου θα μπορούσαν να απολαύ-
σουν μια προσωπική σχέση μαζί Του, χωρίς εμπόδια, και θα ήταν 
μάρτυρες στον κόσμο για το Ποιος είναι ο Αληθινός Θεός και τι έχει 
προσφέρει στον λαό Του. Όπως το Σάββατο της Δημιουργίας, έτσι 
και η γη Χαναάν ήταν το πλαίσιο το οποίο πρόσφερε τη δυνατότη-
τα προσωπικής σχέσης με τον Λυτρωτή τους και συμμετοχής στο 
έλεός Του. Στο Δευτ. 12/ιβ’ 1-14, ο Κύριος λέει στον λαό ότι θα ει-
σέρχονταν στην ανάπαυση, όχι όταν έμπαιναν στη γη – αλλά όταν 
θα εξάγνιζαν τη γη από την ειδωλολατρία. Τότε, ο Κύριος θα έδει-
χνε στον εκλεκτό λαό Του το μέρος που θα κατοικούσε μαζί τους. 
Διαβάστε Έξ. 20/κ’ 8-11 και Δευτ. 5/ε’ 12-15. Ποια δύο γεγονότα 
υπενθυμίζει σε ανάμνηση του Σαββάτου, και πώς σχετίζονται μετα-
ξύ τους; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός συσχετίζει το Σάββατο της Δημιουργίας με την απελευθέ-
ρωση από την Αίγυπτο. Δίνει εντολή στον λαό να τηρεί το Σάββατο 
ως αναμνηστικό της Δημιουργίας και της απελευθέρωσής τους από 
την Αίγυπτο. Τόσο η Δημιουργία όσο και η Απολύτρωση κατοχυ-
ρώνονται στην εντολή του Σαββάτου. Όπως δεν δημιουργηθήκαμε 
αφ’ εαυτού μας, έτσι και δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. 
Είναι ένα έργο που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει, και μέσω της 
ανάπαυσης αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από Αυτόν, όχι μόνο 
για την ύπαρξή μας, αλλά και για τη σωτηρία μας. Η τήρηση του 
Σαββάτου είναι μια δυνατή έκφραση της σωτηρίας, μόνο μέσω πί-
στης. 
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ΣΚΕΨΗ: Πώς μας βοηθάει η τήρηση του Σαββάτου να καταλάβου-
με την πλήρη εξάρτησή μας από τον Θεό, όχι μόνο για την ύπαρξη, 
αλλά και για τη σωτηρία μας; 
 
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 
 

ΛΟΓΩ ΑΠΙΣΤΙΑΣ  
Διαβάστε Εβρ. 3/γ’ 12-19. Γιατί ο λαός Ισραήλ δεν κατάφερε να 
μπει στην γη της κατάπαυσης; 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι θλιβερό το ότι εκείνοι που απελευθερώθηκαν από την Αίγυ-
πτο στάθηκαν ανίκανοι να εισέλθουν στην ανάπαυση που ο Θεός 
τούς υποσχέθηκε. Όταν οι Ισραηλίτες έφθασαν στην Κάδης-βαρνή, 
στα σύνορα με την Γη της Επαγγελίας, έχασαν την πίστη που 
χρειάζονταν. Στους Αρ. 13/ιγ’ και 14/ιδ’ βλέπουμε ότι οι Ισραηλίτες 
κατάσκοποι «δυσφήμισαν τη γη, που κατασκόπευσαν, προς τους 
γιους Ισραήλ» (Αρ. 13/ιγ’ 32). Επιβεβαίωσαν ότι η γη ήταν καλή, 
αλλά προειδοποιήσαν ότι οι κάτοικοι ήταν δυνατοί και οι πόλεις 
οχυρωμένες και ότι δεν θα μπορούσαν να την κατακτήσουν.  
Ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλεβ συμφώνησαν ότι η γη ήταν αγαθή 
και δεν διαφώνησαν ότι οι άνθρωποι ήταν δυνατοί και οι πόλεις 
οχυρωμένες. Αλλά, είπαν ότι ο Θεός ήταν μαζί τους και ότι θα τους 
έφερνε σε αυτή τη γη (Αρ. 14/ιδ’ 7-9). Ωστόσο, ο λαός που είχε δει 
τον Θεό να καταστρέφει την Αίγυπτο με πληγές (Εξ. 7/ζ’-12/ιβ’), να 
αφανίζει τον στρατό του Φαραώ στην Ερυθρά Θάλασσα (Εξ. 
14/ιδ’), να τους στέλνει το μάννα από τον ουρανό (Εξ. 16/ις’), νερό 
από τον βράχο (Εξ. 17/ιζ’) και να εκδηλώνει τη συνεχή παρουσία 
και την καθοδήγησή Του μέσα από τη νεφέλη (Έξ. 40/μ’ 36-38), 
τώρα δεν Τον εμπιστεύτηκαν. Είναι τραγική ειρωνεία το ότι η γενιά 
που είδε τις τόσο θαυμαστές εκδηλώσεις της δύναμης του Θεού, 
έγινε σύμβολο απιστίας (Νεεμ. 9/θ’ 15-17,  Ψαλμ. 106/ρς’ 24-26,  
Α’ Κορ. 10/ι’ 5-10).  
Ο Θεός υπόσχεται στα παιδιά του δώρα που είναι πάνω από τις 
ανθρώπινες προσδοκίες. Γι’ αυτό βασίζονται στην χάρη και είναι 
προσβάσιμα μόνο μέσω πίστης. Η Εβρ. 4/δ’ 2 εξηγεί ότι η υπό-
σχεση που έλαβε ο λαός Ισραήλ «δεν τους ωφέλησε, δεδομένου 
ότι, δεν ήταν σ’ αυτούς που άκουσαν ενωμένος με πίστη». Οι Ισ-
ραηλίτες ταξίδεψαν ως σύνολο. Όταν αντιμετώπιζαν αντιφατικές 
αναφορές, ταυτίζονταν με εκείνους που είχαν έλλειψη πίστης. Η 
πίστη ή η έλλειψη πίστης είναι μεταδοτική. Γι’ αυτό η επιστολή 
προειδοποιεί τους αναγνώστες της «να προτρέπετε ο ένας τον άλ-
λον» (Εβρ. 3/γ’ 13), «ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρα-
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κινώντας σε αγάπη και καλά έργα» (Εβρ. 10/ι’ 24) και «παρατηρώ-
ντας μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού» (Εβρ. 12/ιβ’ 15). 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στην αύξηση 
της πίστης των αδελφών; Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι 
δεν θα πούμε ή δεν θα κάνουμε κάτι που να αποδυναμώσει την 
πίστη κάποιου; 
 
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 

«ΣΗΜΕΡΑ, ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ» 
Διαβάστε Εβρ. 4/δ’ 4-8. Ποιο είναι το νόημα του να εισέλθουμε 
στην κατάπαυση «σήμερα» σε σχέση με την τήρηση του Σαββά-
του; 
…………………………………………………………………………….. 
Η απιστία της γενιάς της ερήμου, στάθηκε εμπόδιο στο να εισέλ-
θουν στην κατάπαυση που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός. Αλλά ο 
Κύριος συνεχώς παρακινούσε τον λαό Του να μπουν σε αυτήν την 
κατάπαυση και να μη σκληρύνουν την καρδιά τους. Ο απ. Παύλος 
επαναλαμβάνει αρκετές φορές ότι η υπόσχεση του Θεού παραμέ-
νει. (Εβρ. 4/δ’ 1, 6, 9). Χρησιμοποιεί τα ρήματα καταλείπω και απο-
λείπω για να τονίζει ότι «μένει σε μας η υπόσχεση (του Θεού)»  
(Εβρ. 4/δ’ 1). Το γεγονός ότι η πρόσκληση για κατάπαυση επανα-
λαμβανόταν την εποχή του Δαβίδ (Εβρ. 4/δ’ 6, 7,  Ψαλμ. 95/ϟε’) 
σημαίνει ότι η υπόσχεση δεν είχε διεκδικηθεί και ότι ήταν ακόμα 
διαθέσιμη. Στην πραγματικότητα, ο απ. Παύλος λέει ότι η εμπειρία 
της αληθινής ανάπαυσης του Σαββάτου ήταν διαθέσιμη από την 
Δημιουργία (Εβρ. 4/δ’ 3, 4). 
Ο Θεός μας προσκαλεί «σήμερα» να εισέλθουμε στην κατάπαυση 
Του. Το «σήμερα» είναι ένα σημαντικό θέμα σε όλη την Αγία Γρα-
φή. Όταν ο Μωυσής ανανέωσε τη διαθήκη του λαού Ισραήλ με τον 
Θεό στα σύνορα της Γης της Επαγγελίας, τόνισε τη σημασία του 
«σήμερα» (Δευτ. 5/ε’ 3,  4/δ’ 8,  6/ς’ 6). Ήταν η στιγμή που έπρεπε 
να αναγνωρίσουν την πιστότητα του Θεού (Δευτ. 11/ια’ 2-7) και να 
αποφασίσουν να υπακούσουν στον Κύριο (Δευτ. 5/ε’ 1-3). Ομοίως, 
ο Ιησούς του Ναυή απευθύνθηκε στον τότε λαό: «Διαλέξτε σήμερα 
ποιον θέλετε να λατρεύετε» (Ναυή 24/κδ’ 15).  
Κατά τον ίδιο τρόπο, «σήμερα» είναι η στιγμή της δικής μας από-
φασης, είναι η στιγμή της ευκαιρίας ή η επικίνδυνη στιγμή, όπως 
ήταν πάντα για τον λαό του Θεού (Β’ Κορ. 6/ς’ 2). Η λέξη «σήμερα» 
εμφανίζεται πέντε φορές στην Εβρ. 3/γ’ και 4/δ’. Τονίζει τη σημασία 
του να ακούμε τη φωνή του Θεού (Εβρ. 3/γ’ 7, 15,  4/δ’ 7) επειδή 
όταν αποτυγχάνουμε στο να ακούμε τη φωνή του Κυρίου και να 
πιστεύουμε στον Λόγο Του, οδηγούμαστε σε παρακοή και σκλή-
ρυνση της καρδιάς μας. Θα μπορούσε ακόμα και να αναβάλει την 
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είσοδό μας στην ουράνια Χαναάν, όπως καθυστέρησε η γενιά της 
ερήμου να εισέλθει στην επίγεια Χαναάν. 
Όμως, ο Ιησούς νίκησε τους εχθρούς μας (Εβρ. 2/β’ 14-16) και   
εγκαινίασε μια νέα διαθήκη (Εβρ. 8/η’-10/ι’). Έτσι, μπορούμε να 
«πλησιάσουμε με παρρησία στον θρόνο της χάρης» (Εβρ. 4/δ’ 14-
16). Η κλήση «σήμερα» μας καλεί να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός 
υπήρξε Πιστός σε μας και μας έχει δώσει κάθε λόγο να δεχθούμε 
την πρόσκλησή Του τώρα αμέσως, χωρίς καθυστέρηση.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες πνευματικές αποφάσεις πρέπει να πάρουμε «σή-
μερα» που δεν παίρνουν αναβολή; Ποια ήταν η εμπειρία σας στο 
παρελθόν όταν καθυστερήσατε να κάνετε αμέσως το θέλημα του 
Θεού; 
 
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 
 

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ 
Διαβάστε Εβρ. 3/γ’ 11 και Εβρ. 4/δ’ 1, 3, 5, 10. Πώς χαρακτηρίζει ο 
Θεός την κατάπαυση στην οποία μας προσκαλεί να εισέλθουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
Τόσο η εντολή του Σαββάτου στην Έξ. 20/κ’ 8-11, όσο και η δήλω-
ση του Μωυσή στο Δευτ. 5/ε΄12-15, μας καλούν να θυμηθούμε τι 
έχει κάνει ο Θεός για μας. Όπως έχουμε δει, αυτά που έγραψε ο 
Κύριος στις λίθινες πλάκες μας παραπέμπουν στην ολοκλήρωση 
του έργου της Δημιουργίας Του (Εξ. 31/λα’ 18,  34/λδ’ 28). Στο 
Δευτερονόμιο, η εντολή που δίνεται στο Ισραήλ είναι να φυλάξει το 
Σάββατο εν όψει της ολοκλήρωσης του έργου του Θεού για την 
απελευθέρωσή τους από τον Αιγυπτιακό ζυγό. Η Έξοδος από την 
Αίγυπτο μας παραπέμπει στο τελικό έργο της απελευθέρωσης από 
την αμαρτία, το οποίο ο Χριστός ολοκλήρωσε στον Σταυρό όταν 
είπε: «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19/ιθ’ 30). Έτσι, το Σάββατο είναι διπλά 
ευλογημένο και, στην πραγματικότητα, έχει ιδιαίτερο νόημα για 
τους Χριστιανούς. 
Διαβάστε Εβρ. 4/δ’ 9-11, 16. Τι καλούμαστε να κάνουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
Η κατάπαυση του Σαββάτου γιορτάζει το γεγονός ότι ο Θεός ολο-
κλήρωσε το έργο της Δημιουργίας (Γεν. 2/β’ 1-3,  Εξ. 20/κ’ 8-11) ή 
της Απολύτρωσης (Δευτ. 5/ε’ 12-15). Ομοίως, η ενθρόνιση του Ιη-
σού στον ουράνιο ναό γιορτάζει την ολοκλήρωση της προσφοράς 
της τέλειας θυσίας για τη σωτηρία μας (Εβρ. 10/ι’ 12-14). 
Προσέξτε ότι ο Κύριος αναπαύεται μόνο αφότου έχει διασφαλίσει 
την ευημερία μας. Στη Δημιουργία, ο Θεός αναπαύεται αφού έχει 
ολοκληρώσει τη Δημιουργία του κόσμου. Αργότερα, αναπαύεται 
στον ναό μόνο αφότου ολοκληρώθηκε μέσα από νίκες του Δαβίδ, η 



43 

 

κατάκτηση της γης που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, και ο λαός 
Ισραήλ «κατοικούσε σε ασφάλεια» (Α’ Βασ. 4/δ’ 21-25,  Εξ. 15/ιε’ 
18-21,  Δευτ. 11/ια’ 24,  Β’ Σαμ. 8/η’ 1-14). Ο Θεός οικοδόμησε  
έναν οίκο γι’ Αυτόν, αφότου ο λαός Ισραήλ και ο βασιλιάς είχαν 
αποκτήσει δικές τους κατοικίες. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μπούμε, ακόμα και τώρα, στην κατά-
παυσή Του; Πώς μπορούμε, μέσω της πίστης, να αναπαυθούμε, 
στην βεβαιότητα της σωτηρίας που μπορούμε να έχουμε στον Χρι-
στό και όχι στον εαυτό μας; 
 
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 
 

ΜΙΑ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Συγκρίνετε Εξ. 20/κ’ 8-11, Δευτ. 5/ε’ 12-15 και Εβρ. 4/δ’ 8-11. Ποιες 
διαφορές βρίσκετε σχετικά με το νόημα της κατάπαυσης του Σαβ-
βάτου; 
……………………………………………………………………………. 
Όπως έχουμε ήδη δει, αυτά τα εδάφια στην Έξοδο και στο Δευτε-
ρονόμιο μας καλούν να ανατρέξουμε στο παρελθόν. Μας παρο-
τρύνουν να αναπαυθούμε το Σάββατο για να γιορτάσουμε την ολο-
κλήρωση της Δημιουργίας και το Απολυτρωτικό έργο του Θεού. 
Ωστόσο, η Εβρ. 4/δ΄9-11 μας καλεί να ατενίσουμε στο μέλλον. Μας 
λέει ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει μια ανάπαυση Σαββάτου που θα 
υπάρχει και στο μέλλον. Μας προτείνει μια νέα διάσταση της τήρη-
σης του Σαββάτου. Η κατάπαυση του Σαββάτου όχι μόνο υπενθυ-
μίζει τις νίκες του Κυρίου στο παρελθόν, αλλά γιορτάζει τις υπο-
σχέσεις του Θεού για το μέλλον.  
Η μελλοντική διάσταση για την τήρηση του Σαββάτου ήταν πάντα 
σε ισχύ, αλλά συχνά παραμελείται. Μετά την πτώση, ήρθε να υ-
πενθυμίσει την υπόσχεση ότι κάποια μέρα ο Θεός θα έδινε ξανά 
στη Δημιουργία την αρχική της δόξα, μέσω του Μεσσία. Ο Θεός 
μάς προστάζει να γιορτάζουμε το απολυτρωτικό Του έργο διαμέ-
σου της τήρησης του Σαββάτου, διότι το Σάββατο παραπέμπει 
στην κορύφωση της Απολύτρωσης μέσα από μια νέα δημιουργία. 
Η τήρηση του Σαββάτου είναι η προσμονή για τον Ουρανό σε αυ-
τόν τον αμαρτωλό κόσμο.  
Αυτό ήταν πάντα ξεκάθαρο στην Ιουδαϊκή παράδοση. Το βιβλίο   
“Η ζωή του Αδάμ και της Εύας” (in James H. Charlesworth, ed., The Old 

Testament Pseudepigrapha, vol. 2, [New Heaven, CT; London: Yale University 

Press, 1985], p. 18), ένα έργο μεταξύ του 100 π.Χ. και 200 μ.Χ. λέει: 
«Η έβδομη μέρα είναι το σημείο της Ανάστασης, η κατάπαυση της 
επερχόμενης εποχής». Μια αρχαία Ιουδαϊκή πηγή αναφέρει: Η κα-
τάπαυση της επερχόμενης εποχής είναι “η μέρα της αγίας κατά-
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παυσης του Σαββάτου για την αιωνιότητα” Jacob Neusner, The Mishnah, 

A New Translation (New Heaven, CT: Yale University Press, 1988), p. 873.  Μια 
άλλη, μεταγενέστερη πηγή (The Othiot of Rabbi Akiba) λέει: «Το Ισραήλ 
είπε ενώπιον του Μόνου Αγίου, Ευλογημένος να είναι, “Κύριε του 
κόσμου, αν φυλάξουμε τις εντολές Σου, ποια θα είναι η ανταμοιβή 
μας;” Και Εκείνος τους απάντησε: “Ο επερχόμενος κόσμος”. Και 
εκείνοι Του είπαν: “Δείξε μας με τι μοιάζει.” Και Εκείνος τους έδειξε 
το Σάββατο». – Theodore Friedman, “The Sabbath Anticipation of Redemption,” 

Judaism: A Quarterly Journal, vol. 16, pp. 443, 444. 

Το Σάββατο είναι για να γιορτάζουμε, να χαιρόμαστε και να δοξο-
λογούμε. Όταν φυλάττουμε το Σάββατο, δείχνουμε ότι πιστεύουμε 
στις υποσχέσεις του Θεού και ότι δεχόμαστε το δώρο της χάρης 
Του. Το Σάββατο είναι πίστη ζωντανή και λαμπρή. Όσον αφορά τις 
πράξεις, η τήρηση του Σαββάτου είναι ίσως η πληρέστερη έκφρα-
ση της πεποίθησής μας πως έχουμε σωθεί κατά χάριν μέσω της 
πίστης μας στον Ιησού. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να τηρούμε το Σάββατο με τέτοιον τρόπο 
που να δείχνει πραγματικά, ότι κατανοούμε τη σωτηρία μέσω πί-
στης, πέρα από το τι σημαίνουν τα έργα του νόμου; Πώς η κατά-
παυση του Σαββάτου είναι μια έκφραση της σωτηρίας κατά χάριν; 
 
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου             Δύση ηλίου:17:43’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο απ. Παύλος 
στην προς Εβραίους επιστολή χρησιμοποιεί την κατάπαυση του 
Σαββάτου και όχι της Κυριακής, ως σύμβολο της σωτηρίας μέσω 
της χάρης που ο Θεός προσφέρει σε μας. Η χρήση της κατάπαυ-
σης του Σαββάτου με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι το Σάββατο 
ήταν αποδεκτό και τηρούταν από τους πιστούς. Όμως, από τον 2ο 

μ.Χ. αιώνα και μετά, βρίσκουμε στοιχεία μιας καθοριστικής αλλαγής 
στην εκκλησία. Η τήρηση του Σαββάτου έπαψε να θεωρείται σύμ-
βολο σωτηρίας και, αντιθέτως, θεωρήθηκε σύμβολο υποταγής 
στον Ιουδαϊσμό και στην παλαιά διαθήκη, η οποία έπρεπε να απο-
φεύγεται. Η τήρηση του Σαββάτου ταυτίστηκε με τον «Ιουδαϊσμό». 
Για παράδειγμα, ο Ιγνάτιος της Αντιόχειας (γύρω στο 110 μ.Χ.) ε-
πισήμανε: «Εκείνοι που έζησαν σύμφωνα με τις παλαιότερες αρχές 
βρήκαν καινούρια ελπίδα. Δεν τηρούν πλέον το Σάββατο, αλλά την 
ημέρα του Κυρίου – την ημέρα που η ζωή μας αναστήθηκε με τον 
Χριστό.» - Jacques B. Doukhan, Israel and the Church: Two Voices for the Same 

God (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002), p. 42. Παρόμοια, ο Μαρ-
κίων υπέδειξε στους ακόλουθούς του να νηστέψουν το Σάββατο, 
ως ένα σημείο απόρριψης των Ιουδαίων και του Θεού τους, και ο 
Βικτωρίνος δεν ήθελε να γίνει αντιληπτό ότι «τηρούσε το Σάββατο 
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των Ιουδαίων» (Israel and the Church, pp. 41-45). Ήταν η έλλειψη κατα-
νόησης της τήρησης του Σαββάτου ως σύμβολο της σωτηρίας κατά 
χάριν, που οδήγησε στο τέλος του, μέσα στη Χριστιανική εκκλησία.  
«Το Σάββατο λοιπόν είναι ένα σημείο της δύναμης του Χριστού για 
να μας αγιάσει. Σαν σημείο της αγιαστικής Του δύναμης, το Σάββα-
το δίνεται σε όλους όσοι δια του Χριστού αποτελούν μέρος του 
[πνευματικού] Ισραήλ του Θεού… 
Το Σάββατο τους δείχνει τα έργα της δημιουργίας σαν μια απόδειξη 
της ισχυρής δύναμής Του για την απολύτρωση. Ενώ υπενθυμίζει 
τη χαμένη ειρήνη της Εδέμ, μιλά για την ειρήνη που ο Σωτήρας 
αποκαθιστά. Και κάθε αντικείμενο της φύσης επαναλαμβάνει την 
πρόσκλησή Του: “Έλθετε προς Με, πάντες οι κοπιώντες και πε-
φορτισμένοι, και Εγώ θέλω σας αναπαύσει.” (Ματθ. 11/ια’ 28)» Έ. 

Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 259. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τήρηση του Σαββάτου και στην 
δικαιοσύνη μέσω πίστης; 
2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής τήρησης του Σαβ-
βάτου, με μια νομικίστικη τήρησή του; Πώς μπορούμε όχι μόνο να 
γνωρίζουμε τη διαφορά, αλλά και να τη βιώσουμε στην προσωπική 
μας τήρηση του Σαββάτου;  
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29 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου          Σάββατο απόγευμα 
 

6. Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή, τέτοιου είδους Αρχιερέας έπρεπε σε 
μας: όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτω-
λούς, και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς.»  
Εβραίους 7/ζ’ 26.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 5/ε’ 1-10, 
Γεν. 14/ιδ’ 18-20, Α’ Πέτρ. 2/β’ 9, Εβρ. 7/ζ’ 1-3, 11-16, 22, 26. 
  
Το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ του Θεού και εμάς, ήταν  
εξαιτίας της αμαρτίας. Το πρόβλημα έγινε πιο σύνθετο επειδή η 
αμαρτία συνεπαγόταν την διαφθορά της φύσης μας. Ο Θεός είναι 
Άγιος και δεν μπορεί να υπάρχει αμαρτία στην παρουσία Του. Έ-
τσι, η δική μας αμαρτωλή φύση, μας χώρισε από τον Θεό, όπως 
δύο μαγνήτες απωθούνται μεταξύ τους όταν δεν προσανατολίζο-
νται. Επιπλέον, η αμαρτωλή μας φύση, έκανε αδύνατο για τους 
ανθρώπους να υπακούν στον νόμο του Θεού. Επίσης, η αμαρτία 
έχει να κάνει με την παρανόηση. Οι άνθρωποι έχασαν την εικόνα 
της αγάπης και του ελέους του Θεού και τον θεωρούν οργισμένο 
και απαιτητικό.  
Αυτήν την εβδομάδα θα μελετήσουμε τα υπέροχα πράγματα που 
έκανε ο Πατέρας και ο Υιός για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Η 
Εβρ. 5/ε’-7/ζ’ μας παρέχει μια προσεχτική ανάλυση της ιερατείας 
του Ιησού. Ο συγγραφέας αναλύει την προέλευση και τον σκοπό 
της (Εβρ. 5/ε’ 1-10), και έπειτα παροτρύνει τους αναγνώστες να 
μην τα παραβλέψουν (Εβρ. 5/ε’ 11 – 6/ς’ 8), αλλά να κρατηθούν 
από την βεβαιότητα της ελπίδας που παρέχει (Εβρ. 6/ς’ 9-20). Ε-
πίσης, εξηγεί τα χαρακτηριστικά της ιερατείας του Ιησού (Εβρ. 7/ζ’ 
1-10) και την επίδρασή της στη σχέση του Θεού με τους πιστούς. 
(Εβρ. 7/ζ’ 11-28). 
Αυτήν την εβδομάδα θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην Εβρ. 5/ε’ 1-
10 και Εβρ. 7/ζ’ 1-28.   
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Κυριακή 30 Ιανουαρίου 
 

ΕΝΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
Διαβάστε Εβρ. 5/ε’ 1-10. Ποιος είναι ο ρόλος της ιεροσύνης και 
πώς ο Ιησούς εκπληρώνει αυτόν τον σκοπό; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο βασικός σκοπός της Λευιτικής ιεροσύνης ήταν να μεσιτεύουν 
ανάμεσα στους αμαρτωλούς και στον Θεό. Οι ιερείς είχαν οριστεί 
από τον Θεό για να διακονούν για λογαριασμό των ανθρώπων. Γι’ 
αυτό έπρεπε να δείχνουν έλεος και κατανόηση στις ανθρώπινες 
αδυναμίες. Στην Εβρ. 5/ε’ 5-10 ο απ. Παύλος δείχνει ότι ο Ιησούς 
εκπληρώνει τέλεια αυτόν τον σκοπό: Τον διόρισε ο Θεός (Εβρ. 5/ε’ 
5, 6) και ο Ιησούς μας καταλαβαίνει επειδή και Αυτός υπέφερε (Ε-
βρ. 5/ε’ 7, 8). 
Όμως, υπάρχουν μερικές βασικές διαφορές. Ο Χριστός δεν «παίρ-
νεται από ανθρώπους» (Εβρ. 5/ε’ 1). Αντιθέτως, Εκείνος έλαβε 
ανθρώπινη φύση ώστε, μεταξύ άλλων, να υπηρετήσει ως Αρχιερέ-
ας υπέρ μας. Ο Ιησούς δεν πρόσφερε θυσίες για τις δικές Του α-
μαρτίες (Εβρ. 5/ε’ 3), αλλά μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, γιατί 
ήταν αναμάρτητος (Εβρ. 4/δ’ 15, Εβρ. 7/ζ’ 26-28). 
Η προς Εβραίους λέει ότι ο Ιησούς προσευχήθηκε «προς Εκείνον 
που μπορούσε να Τον σώσει από τον θάνατο, και εισακούστηκε» 
(Εβρ. 5/ε’ 7). Η επιστολή αναφέρεται στον δεύτερο θάνατο, από 
τον οποίο ο Θεός έσωσε τον Ιησού όταν Τον ανέστησε (Εβρ. 13/ιγ’ 
20). Βλέπουμε, επίσης, ότι ο Ιησούς «έμαθε την υπακοή από όσα 
έπαθε». Εβρ. 5/ε’ 8. Η υπακοή ήταν κάτι καινούριο για τον Ιησού, 
όχι γιατί ήταν ανυπάκουος, αλλά επειδή ήταν ο Ίδιος ο Θεός. Ως 
Ηγεμόνας όλου του σύμπαντος, ο Ιησούς δεν υπάκουε σε κανέναν. 
Αντιθέτως, όλοι υπάκουαν σε Αυτόν.  
Τα παθήματα και ο θάνατος του Ιησού στον σταυρό είναι ένα ου-
σιώδες μέρος της ιερατικής Του διακονίας. Τα παθήματα δεν τε-
λειοποίησαν τον Ιησού, με την έννοια ότι βελτίωσε την ηθική Του. 
Δεν Τον έκαναν Ελεήμονα. Απεναντίας, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη 
γη διότι πάντα ήταν Ελεήμων, και γι’ αυτό και είναι Οικτίρμων σε 
μας (Εβρ. 2/β’ 17). Αυτό που εννοεί η προς Εβραίους είναι ότι μέ-
σω των παθημάτων, η πραγματικότητα της αδελφικής αγάπης του 
Χριστού, η αυθεντικότητα της ανθρώπινης φύσης Του και το βάθος 
της υποταγής Του ως Αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας στο θέ-
λημα του Πατέρα, εκφράστηκαν και αποκαλύφθηκαν αληθινά. «Έ-
γινε Τέλειος» με την έννοια ότι τα παθήματά Του Τον αξίωναν να 
είναι ο Αρχιερέας μας. Η ζωή τέλειας υπακοής και ο θάνατός Του 
στον σταυρό αποτελούσαν την τέλεια προσφορά θυσίας που πα-
ρουσίασε ο Ιησούς ενώπιων του Πατέρα, ως Αρχιερέας μας. 
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ΣΚΕΨΗ: Στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 9 λέει ότι είμαστε «βασίλειο ιεράτευμα». 
Τι μας λέει η ζωή του Χριστού όσον αφορά το πώς πρέπει να είναι 
οι σχέσεις μας με τους άλλους, εφόσον έχουμε αυτόν τον ιερό 
σκοπό;  
 
Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 
Διαβάστε Γεν. 14/ιδ’ 18-20 και Εβρ. 7/ζ’ 1-3. Ποιος ήταν ο Μελχισε-
δέκ και πώς προεικονίζει τον Χριστό; 
…………………………………………………………………………… 
Ο Μελχισεδέκ ήταν τόσο βασιλιάς όσο και ιερέας. Ήταν, επίσης, 
ανώτερος του Αβραάμ, οπότε ο Αβραάμ Του έδωσε δέκατο. Επί-
σης, ο Ιησούς είναι Βασιλιάς και Αρχιερέας (Εβρ. 1/α’ 3). Σε αντί-
θεση με τον Μελχισεδέκ, ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος (Εβρ. 7/ζ’ 26-
28). Η Εβρ. 7/ζ’ 15 εξηγεί ότι ο Ιησούς ήταν αρχιερέας «σύμφωνα 
με την ομοιότητα του Μελχισεδέκ». Αυτό είναι το νόημα του εδαφί-
ου «σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ» (Εβρ. 5/ε’ 6). Ο Ιησούς δεν 
ήταν διάδοχος του Μελχισεδέκ, αλλά η ιερατεία Του ήταν παρόμοια 
με τη δική του.  
Για παράδειγμα, ο απ. Παύλος λέει ότι ο Μελχισεδέκ δεν είχε πατέ-
ρα, μητέρα, γενεαλογία, γέννηση και θάνατο. Κάποιοι υποστηρί-
ζουν ότι ο Μελχισεδέκ ήταν η ενσάρκωση του Ιησού τον καιρό του 
Αβραάμ. Αυτή, όμως, η σκέψη δεν ταιριάζει με το επιχείρημα της 
προς Εβραίους. Ο Μελχισεδέκ είναι «αφομοιωμένος» με τον Ιησού, 
που σημαίνει ότι ήταν διαφορετικός από τον Ιησού (Εβρ. 7/ζ’ 3).  
Έχει, επίσης, ειπωθεί ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ένα ουράνιο δημιούρ-
γημα, αλλά κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε τα επιχειρήματα της προς 
Εβραίους. Αν ο Μελχισεδέκ δεν είχε πατέρα, μητέρα, αρχή ή τέλος, 
θα ήταν ο Ίδιος ο Θεός. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Η ουράνια και 
πλήρως θεϊκή ιεροσύνη του Μελχισεδέκ  θα προηγούταν της δια-
κονίας του Ιησού. Αν συνέβαινε αυτό, όπως λέει η προς  Εβραίους: 
«Ποια ανάγκη ήταν πλέον να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας;» (Εβρ. 
7/ζ’ 11). Αντιθέτως, η επιστολή χρησιμοποιεί τη σιωπή των Γρα-
φών όσον αφορά την γέννηση, τον θάνατο και τη γενεαλογία του 
Μελχισεδέκ για να χτίσει μια τυπολογία, ένα σύμβολο για την αρ-
χιερατική διακονία του Ιησού (Γεν. 14/ιδ’ 18-20) και να αποκαλύψει 
ότι ο Ίδιος ο Ιησούς ήταν αιώνιος. Με λίγα λόγια, ο Μελχισεδέκ  
ήταν ένας Χαναναίος βασιλιάς – ιερέας που υπηρέτησε ως τύπος 
του Χριστού.  
«Ήταν ο Χριστός που μίλησε μέσω του Μελχισεδέκ, του ιερέα του 
Ύψιστου Θεού. Ο Μελχισεδέκ δεν ήταν ο Χριστός, αλλά ήταν η 
φωνή του Θεού στον κόσμο, ο αντιπρόσωπος του Πατέρα. Ο Χρι-
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στός είχε μιλήσει σε όλες τις γενιές του παρελθόντος. Ο Χριστός 
είχε οδηγήσει τον λαό Του και ήταν το φως του κόσμου.» Έ. Χουάιτ, 

Selected Messages, τομ. 1, σελ. 409. 

ΣΚΕΨΗ: Τι μας διδάσκει η αποκάλυψη για τον Μελχισεδέκ, σε ότι 
αφορά τον που εργάζεται ο Θεός ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι 
δεν είχαν ποτέ ιεραπόστολους να τους κηρύξουν; 
 
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 
«Αν, λοιπόν, η τελειότητα υπήρχε διαμέσου της Λευτικής ιεροσύ-
νης, (επειδή, ο λαός πήρε τον νόμο όταν αυτή υπήρχε), ποια ανά-
γκη ήταν πλέον να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας, σύμφωνα με την 
τάξη Μελχισεδέκ, και όχι να λέγεται σύμφωνα με την τάξη Ααρών;» 
(Εβρ. 7/ζ’ 11).  
Οι ιερείς είναι μεσίτες ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους.  
Ωστόσο, η προς Εβραίους λέει ότι οι Λευίτες ιερείς δεν μπορούσαν 
να προσφέρουν πλήρη και αξιόπιστη πρόσβαση στον Θεό επειδή 
δεν μπορούσαν να παρέχουν τελειότητα (Εβρ 7/ζ’ 11, 18, 19).   
Εξάλλου, οι ίδιοι δεν ήταν τέλειοι, οπότε, πώς θα μπορούσαν να 
απονέμουν τελειότητα σε άλλους; 
Ούτε οι θυσίες των ζώων μπορούσαν να καθαρίσουν την συνείδη-
ση του αμαρτωλού. Ο σκοπός τους ήταν να δείξουν προς τα ε-
μπρός, στη διακονία του Ιησού και στη θυσία Του, που μόνο αυτή 
μπορούσε να προσφέρει αληθινό καθαρισμό από την αμαρτία (Ε-
βρ. 9/θ’ 14,  10/ι’ 1-3,  10-14). Η λειτουργία των Λευιτών ιερέων και 
των θυσιών τους ήταν προσωρινή και ενδεικτική. Μέσω της διακο-
νίας τους, ο Θεός ήθελε να οδηγήσει την πίστη του λαού στην μελ-
λοντική διακονία του Ιησού, του Αμνού του Θεού, ο Οποίος σηκώ-
νει την αμαρτία του κόσμου!» (Ιωάν. 1/α’ 29).  
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 11-16. Γιατί υπήρχε ανάγκη αλλαγής του νόμου; 
…………………………………………………………………………….. 
Το Εβρ. 7/ζ’ 12 εξηγεί ότι η αλλαγή της ιεροσύνης έκανε απαραίτη-
τη και την αλλαγή του νόμου. Γιατί; Διότι υπήρχε ένας πολύ αυστη-
ρός νόμος που απαγόρευε στο άτομο που δεν ήταν από τη φυλή 
Λευί, από τον Ααρών, να διακονεί ως ιερέας (Αρ. 3/γ’ 10, 16/ις’ 39, 
40). Η Εβρ. 7/ζ’ 13, 14 εξηγεί ότι ο Ιησούς ήταν από τη φυλή του 
Ιούδα, και γι’ αυτό ο νόμος Τού απαγόρευε την Λευιτική ιεροσύνη. 
Έτσι, ο απ. Παύλος υποστηρίζει ότι ο διορισμός του Ιησού ως Αρ-
χιερέας σήμαινε ότι ο Θεός είχε αλλάξει τον νόμο της ιερατείας. 
Επίσης, ο ερχομός του Ιησού σήμαινε αλλαγή στον νόμο των θυ-
σιών. Οι αμαρτωλοί έπρεπε να φέρνουν διάφορα είδη θυσιών για 
να λάβουν εξιλέωση (Λευιτ. 1/α’ – 7/ζ’), τώρα όμως  που ήρθε ο 
Ιησούς, και πρόσφερε την τέλεια θυσία, ο νόμος της θυσίας των 



50 

 

ζώων έπρεπε να καταργηθεί (Εβρ. 10/ι’ 17, 18), ως αποτέλεσμα 
της νέας διαθήκης και της πλήρους αποκάλυψης του σχεδίου σω-
τηρίας. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε το πλήθος των ζώων που προσφέρθηκαν ως 
θυσία κατά την αρχαιότητα, δείχνοντας όλα στον Ιησού, όμως κα-
νένα από αυτά δεν μπορούσε να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. 
Γιατί μόνο ο θάνατος του Ιησού μπορούσε; 
 
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 
 

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 16. Με ποια κριτήρια έγινε ο Ιησούς Ιερέας; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς έλαβε την ιεροσύνη βάση της άφθαρτης ζωής Του και 
επειδή κατέχει μια αιώνια διακονία. Η σημασία αυτού του γεγονό-
τος είναι καταπληκτική! Σημαίνει ότι η διακονία του Ιησού δεν θα 
εκλείψει ποτέ. Ο Ιησούς σώζει, απόλυτα, αιώνια, ολοκληρωτικά 
(Εβρ. 7/ζ’ 25). Η σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός είναι πλήρης 
και τέλεια. Φθάνει ως τα βάθη της συνείδησης της ανθρώπινης φύ-
σης (Εβρ. 4/δ’ 12,  9/θ’ 14,  10/ι’ 1-4). Το διαμεσολαβητικό έργο του 
Ιησού ενώπιον του Θεού περιλαμβάνει όλα τα οφέλη που περιέχει 
η νέα διαθήκη. 
Περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την συγχώρεση των αμαρ-
τιών. Σημαίνει ότι βάζει τον νόμο στην καρδιά μας, μας κάνει νέο 
κτίσμα σε Αυτόν και μας οδηγεί στη διάδοση του ευαγγελίου στον 
κόσμο (Εβρ. 8/η’ 10-12). Καθώς ο Ιησούς είναι ένα με τον Θεό και 
με τους ανθρώπους, μας αντιπροσωπεύει ενώπιον του Πατέρα. Ως 
Εκείνος που πρόσφερε τη ζωή Του ως θυσία, ο Ιησούς έχει ακλό-
νητη εύνοια μπροστά στον Θεό. 
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 22. Ποια είναι η σχέση του Ιησού με την νέα 
διαθήκη; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς είναι η εγγύηση για την νέα διαθήκη διότι ο Θεός ορκί-
στηκε ότι Αυτός θα είναι Ιερέας «στον αιώνα» (Εβρ. 7/ζ’ 21). Είναι 
πολύ εύκολο να χάσουμε το νόημα αυτού του όρκου. Ο απ. Παύ-
λος έχει ήδη αναφερθεί στους όρκους που έκανε ο Κύριος στη γε-
νιά της ερήμου και στον Αβραάμ (Εβρ. 3/γ’ 7-11,  6/ς’ 13-15). Η 
διαφορά ανάμεσα σε αυτούς του όρκους και σε εκείνους που έδω-
σε ο Θεός στον Υιό Του, είναι ότι οι πρώτοι δόθηκαν σε ανθρώ-
πους. Οι όρκοι ισχύουν όσο οι δικαιούχοι είναι εν ζωή. Οι όρκοι του 
Θεού στη γενιά της ερήμου και στον Αβραάμ ήταν δεσμευτικοί για 
όσο θα υπήρχε αυτή η γενιά και οι απόγονοι του Αβραάμ (Γαλ. 3/γ’ 
29). 
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Στην περίπτωση του Υιού όμως, του Οποίου η ζωή είναι «άφθαρ-
τη», ο όρκος που έκανε ο Θεός σε Αυτόν θα είναι δεσμευτικός για 
πάντα. Κάποιος που δεσμεύθηκε ή εγγυήθηκε για κάποιον άλλον, 
υπόκειται στις ίδιες αμαρτίες με το άτομο για το οποίο εγγυήθηκε, 
συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου. Παρόλα αυτά, ο Πατέρας 
έθεσε τον Ιησού ως Εγγυητή σε μας, ώστε να μην αθετηθούν οι 
υποσχέσεις Του. Έτσι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τη σω-
τηρία που μας έχει δοθεί μέσω του Ιησού. 
 
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 
 

ΕΝΑΣ ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 26. Ποια είναι τα πέντε χαρακτηριστικά του Ιη-
σού σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς ήταν «Όσιος», δεν είχε ψεγάδι στη σχέση Του με τον Θεό 
(Εβρ. 2/β’ 18,  4/δ’ 15,  5/ε’ 7, 8). Το αρχαίο ελληνικό κείμενο της 
Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο για να προσδιορίσει 
εκείνους που διατηρούν τη δική τους σχέση διαθήκης με τον Θεό 
και με άλλους.  
Ο Ιησούς ήταν «Αμόλυντος». Παρέμεινε αγνός και ανέγγιχτος από 
τον Πονηρό, παρά του ότι πειράστηκε «καθ’ όλα» (Εβρ. 4/δ’ 15,  
2/β’ 18). Η τέλεια αγιοσύνη του Ιησού είναι σημαντική για την ιερα-
τεία Του. Η παλαιά διαθήκη όριζε ότι τα εξιλαστήρια θύματα έπρε-
πε να είναι «άμωμα» για να γίνουν αποδεκτά από τον Θεό (Λευιτ. 
1/α’ 3, 10). Η τέλεια υπακοή του Ιησού κατά τη διάρκεια της επί-
γειας ζωής Του, Του έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρει τον Εαυ-
τό Του ως αποδεκτή θυσία στον Θεό (Εβρ. 9/θ’ 14). 
Ο Ιησούς ήταν «Ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς» καθώς χω-
ρίστηκε όταν αναλήφθηκε στον ουρανό. Υπέμεινε την εχθρότητα 
των αμαρτωλών κατά τη διάρκεια της ζωής Του στη γη, αλλά 
θριάμβευσε και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα (Εβρ. 
12/ιβ’ 2. 3). Το ότι ο Ιησούς ήταν «Ξεχωρισμένος από τους αμαρ-
τωλούς» σημαίνει επίσης ότι ήταν απολύτως αναμάρτητος (Εβρ. 
4/δ’ 15). 
Ο Ιησούς «έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς». Αυτό σημαίνει 
ότι υψώθηκε πάνω από το καθετί και, ως εκ τούτου, είναι ένα με 
τον Θεό. Στους Ψαλμούς, ο Θεός είναι ο Μοναδικός που είναι υ-
ψωμένος «πιο πάνω από τους ουρανούς» (Ψαλμ. 57/νε’ 5, 11,  
108/ρη’ 5).  
Ο Ιησούς ήταν εξολοκλήρου άνθρωπος, αλλά δεν ήταν αμαρτωλός 
σαν κι εμάς (Εβρ. 2/β’ 14-16, Εβρ. 4/δ’ 15). Ήταν Τέλειος, όχι α-
πλώς επειδή δεν αμάρτησε ποτέ, αλλά επειδή δεν αλλοιώθηκε από 
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την αμαρτία, όπως εμείς. Όμως, επειδή ήταν καθ’ όλα άνθρωπος, 
είναι και το Παράδειγμά μας. Μας δείχνει πώς να αγωνιστούμε τον 
καλό αγώνα της ζωής (Εβρ. 12/ιβ’ 1-4). Αυτός είναι το παράδειγμα 
που πρέπει να ακολουθήσουμε (Α’ Πετρ. 2/β’ 21-23). Επειδή ο Ιη-
σούς είναι «όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους 
αμαρτωλούς» (Εβρ. 7/ζ’ 26), είναι ο Λυτρωτής μας και εμείς πρέπει 
να αντανακλούμε τον χαρακτήρα Του. 
ΣΚΕΨΗ: Αν και ο Ιησούς ήταν άνθρωπος σαν κι εμάς, δεν αμάρ-
τησε ποτέ. Πώς καλλιεργούμε στο νου μας αυτή την υπέροχη σκέ-
ψη; Ας αναλογιστούμε πόσο Άγιος είναι! Γιατί η υπόσχεση της Α-
γιοσύνης Του πρέπει να δίνεται σε μας δια πίστεως, για να έχουμε 
τη βεβαιότητα της σωτηρίας; 
 
Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 17:51’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: «Ο Χριστός βλέπει. Γνωρίζει τα πάντα για τα 
φορτία μας, τους κινδύνους και τις δυσκολίες μας. Είναι γεμάτος 
από επιχειρήματα για λογαριασμό μας. Προσαρμόζει τη διαμεσο-
λάβησή Του στις ανάγκες της κάθε ψυχής, όπως  έκανε στην περί-
πτωση του Πέτρου… Ο Συνήγορός μας είναι γεμάτος με επιχειρή-
ματα για να μας διδάξει τις δοκιμασίες Του, τους πειρασμούς Του 
όταν τάχθηκε εναντίον των πειρασμών του Σατανά. Εξηγεί κάθε 
κίνηση του εχθρού. Ελέγχει τα γεγονότα.»-Έ. Χουάιτ, The SDA Bible 

Commentary, vol. 7, p. 931 (letter 90, 1906). 
«Ο σκοπός του Σατανά ήταν να δημιουργήσει αιώνιο χωρισμό  
ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Χάρη στον Χριστό όμως, 
είμαστε περισσότερο ενωμένοι με τον Θεό, από ότι θα είμασταν αν 
δεν είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Παίρνοντας τη φύση μας, ο Σωτήρας 
μας συνέδεσε τον Εαυτό Του με την ανθρωπότητα με άρρηκτους 
δεσμούς… Αυτή είναι η εγγύηση ότι ο Θεός θα εκπληρώσει το λόγο 
Του. “Παιδίον εγεννήθει εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς· και η εξου-
σία θέλει είσθαι επί των ώμων Αυτού.” Ο Θεός υιοθέτησε την αν-
θρώπινη μορφή στο πρόσωπο του Υιού Του και αυτή την ανθρώ-
πινη μορφή έφερε στους ουρανούς. Είναι ο “Υιός του ανθρώπου” 
του οποίου το όνομα θα καλεσθεί “Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός 
Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.” (Ησ. 9/θ’ 
6). Ο ΩΝ είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, προσιτός και 
στους δύο. Αυτός ο οποίος είναι “όσιος, άκακος αμόλυντος, κεχω-
ρισμένος από των αμαρτωλών,” “δεν απαισχύνεται να μας αποκα-
λεί αδελφούς.” (Εβρ. 7/ζ’ 26, 2/β’ 11). Εν Χριστώ, η οικογένεια της 
γης και η οικογένεια του ουρανού ενώνονται. Ο δοξασμένος Χρι-
στός είναι αδελφός μας. Ο ουρανός περικλείσθηκε στην ανθρωπό-
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τητα και η ανθρωπότητα αγκαλιάσθηκε μέσα στο στήθος της Άπει-
ρης Αγάπης.» Έ. Χουάιτ Ζ.Χ., σελ. 7, 8. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Η παραπάνω δήλωση λέει ότι ο Ιησούς «είναι γεμάτος με επι-
χειρήματα για λογαριασμό μας». Τι σημαίνει αυτή η υπόσχεση για 
μας; Τι μας διδάσκει αυτό για την αγάπη του Θεού για μας; Γιατί 
αυτή η ιδέα είναι τόσο ενθαρρυντική; Γιατί χρειαζόμαστε κάποιον 
που να επιχειρηματολογεί υπέρ μας;  
2.  Η δεύτερη δήλωση λέει ότι «Χάρη στον Χριστό είμαστε περισ-
σότερο ενωμένοι με τον Θεό, από ότι θα είμασταν αν δεν είχαμε 
ποτέ αμαρτήσει.» Τι σημαίνει αυτό; Πώς μπορούμε να βιώσουμε 
αυτή την εγγύτητα και πόση σιγουριά μπορούμε να αντλήσουμε 
από αυτή την εμπειρία; Τι σημαίνει αυτή η εγγύτητα και πώς είναι 
όταν τη βιώνουμε; Πώς αυτά τα «επιχειρήματα για λογαριασμό 
μας» μας βοηθούν να λάβουμε αυτή την εμπειρία;  
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5 Φεβρουαρίου – 11 Φεβρουαρίου               Σάββατο απόγευμα 
 

7. Ο ΙΗΣΟΥΣ Η ΑΓΚΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Να κρατήσουμε την ελπίδα που βρίσκεται 
μπροστά μας, την οποία έχουμε, ως άγκυρα της ψυχής και ασφαλή 
και βέβαιη, και η οποία μπαίνει μέσα στο εσωτερικό του καταπετά-
σματος· όπου ο Ιησούς μπήκε μέσα ως πρόδρομος, για χάρη μας, 
καθώς έγινε Αρχιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχι-
σεδέκ.» Εβραίους 6/ς’ 18-20. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 6/ς’ 4-6, 
10/ι’ 26-29, 6/ς’ 9-13, 17-20, Ματθ. 16/ις’ 24, Ρωμ. 6/ς’ 6. 
 

Τα εδάφια της Εβρ. 5/ε’ 11 – 6/ς’ 20 διακόπτουν την θεολογική α-
νάλυση για την ιεροσύνη του Ιησού για λογαριασμό μας. Εδώ, ο 
απ. Παύλος εισάγει μια σοβαρή προειδοποίηση για τον κίνδυνο της 
απομάκρυνσης από τον Χριστό.  
Προφανώς, οι άνθρωποι διέτρεχαν αληθινό  κίνδυνο καθώς έπαιρ-
ναν τον κατήφορο της αυτολύπησης και της ολιγοπιστίας. Ο από-
στολος ανησυχεί μήπως οι πνευματικές αισθήσεις των αναγνω-
στών και των ακροατών του είχαν αμβλυνθεί εξαιτίας των δύσκο-
λων καταστάσεων που αντιμετώπιζαν, και έτσι έπαψαν να ανα-
πτύσσονται στην κατανόηση και την εμπειρία του ευαγγελίου. 
Δεν είναι η αποθάρρυνση, λόγω δοκιμασιών, ένας πιθανός κίνδυ-
νος για όλους μας να πέσουμε πνευματικά; Ωστόσο, η σοβαρή 
προειδοποίηση καταλήγει σε μια στοργική ενθάρρυνση. Ο απ. 
Παύλος εκφράζει την πίστη του στους αναγνώστες του και εξυψώ-
νει τον Ιησού ως την ενσάρκωση της άρρηκτης υπόσχεσης του 
Θεού για τη σωτηρία τους (Εβρ. 6/ς’ 9-20). Αυτή η αλληλουχία 
προειδοποιήσεων και ενθαρρύνσεων επαναλαμβάνεται στην Εβρ. 
10/ι’ 26-39. Ας μελετήσουμε αυτή την αλληλουχία και ας επικε-
ντρωθούμε στα δυνατά λόγια ενθάρρυνσης που ο Ιησούς μας πα-
ρέχει. 
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Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 
ΓΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΛΟΓΟ 

Διαβάστε Εβρ. 6/ς’ 4, 5. Τι ήταν αυτό που δόθηκε στους πιστούς 
μέσω του Χριστού, όσο ήταν πιστοί σε Αυτόν; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτοί που φωτίστηκαν σημαίνει ότι βίωσαν την αλλαγή. (Εβρ. 10/ι’ 
32). Αναφέρεται σε εκείνους που επέστρεψαν από το σκοτάδι της 
δύναμης του Σατανά, στο φως του Θεού (Πραξ. 26/κς’ 17, 18). Ση-
μαίνει απελευθέρωση από την αμαρτία (Εφεσ. 5/ε’ 11) και την   
άγνοια (Α’ Θεσ. 5/ε’ 4, 5). Τα λόγια του αποστόλου εννοούν ότι η 
φώτιση είναι μια ενέργεια που διενεργεί ο Θεός μέσω του Ιησού, 
που είναι «το απαύγασμα της δόξας» Του (Εβρ. 1/α’ 3). 
Οι φράσεις «γεύτηκαν την επουράνια δωρεά» και «έγιναν μέτοχοι 
του Αγίου Πνεύματος» είναι συνώνυμες.  Η δωρεά του Θεού  ίσως 
αναφέρεται στη χάρη Του (Ρωμ. 5/ε’ 15) ή στο Άγιο Πνεύμα, μέσω 
του οποίου ο Θεός μεταδίδει αυτή τη χάρη (Πραξ. 2/β’ 38). Όσοι 
γεύτηκαν το Άγιο Πνεύμα (Ιωάν. 7/ζ’ 37-39, Α’ Κορ. 12/ιβ’ 13) έ-
χουν βιώσει τη χάρη του Θεού, η οποία περιλαμβάνει τη δύναμη να 
εκπληρώσουμε το θέλημά Του (Γαλ. 5/ε’ 22, 23). Το να γευτούμε 
«τον καλό λόγο του Θεού» (Εβρ. 6/ς’ 5) σημαίνει να βιώσουμε 
προσωπικά την αλήθεια του ευαγγελίου (Α’ Πέτρ. 2/β’ 2, 3). Η 
φράση οι «δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα» αναφέρεται στα θαύματα 
που θα κάνει ο Θεός για τους πιστούς στο μέλλον: ανάσταση (Ιω-
άν. 5/ε’ 28, 29), μεταμόρφωση του σώματός μας και αιώνια ζωή. 
Ωστόσο, οι πιστοί αρχίζουν να τα γεύονται όλα αυτά, στο παρόν. 
Έχουν βιώσει μια πνευματική ανάσταση (Κολ. 2/β’ 12, 13), έναν 
ανακαινισμένο νου (Ρωμ. 12/ιβ’ 2) και την αιώνια ζωή εν Χριστώ 
(Ιωάν. 5/ε’ 24).  
Πιθανόν ο απ. Παύλος να είχε στο μυαλό του τη γενιά της ερήμου, 
που γνώρισε τη χάρη και τη σωτηρία του Θεού. Αυτή η γενιά «φω-
τίστηκε» από την στήλη της φωτιάς (Νεεμ. 9/θ’ 12, 19,  Ψαλμ. 
105/ρε’ 39), απόλαυσε το μάννα ως ουράνιο δώρο (Εξ. 16/ις’ 15), 
γνώρισε το Άγιο Πνεύμα (Νεεμ. 9/θ’ 20), γεύτηκε «τον καλό λόγο 
του Θεού» (Ναυή 21/κα’ 45) και τις «δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα» 
μέσα από «τέρατα και σημεία» που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο (Πράξ. 7/ζ’ 36). Όμως, ο απ. 
Παύλος λέει ότι όπως η γενιά της ερήμου αποστάτησε από τον Θε-
ό, παρά τις αποδείξεις που είχαν (Αρ. 14/ιδ’ 1-35), το ίδιο κινδύ-
νευαν να κάνουν και οι αναγνώστες της προς Εβραίους, παρόλες 
τις αποδείξεις που είχαν λάβει μέσω της χάρης του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία σε σχέση με τα 
παραπάνω εδάφια της προς Εβραίους; Πώς έχετε βιώσει αυτή τη 
Θεϊκή φώτιση;  
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Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 
 

ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΟΥΝ 
Συγκρίνετε Εβρ. 6/ς’ 4-6,  Ματθ. 16/ις’ 24,  Ρωμ. 6/ς’ 6,  Γαλ. 2/β’ 
20,  5/ε’ 24,  6/ς’ 14. Ποιο είναι το νόημα της σταύρωσης του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
Το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο τονίζει τη λέξη «αδύνατον». Είναι 
αδύνατον για τον Θεό να ανακαινίσει εκείνους που «παρέπεσαν… 
ανασταυρώνοντας στον εαυτό τους τον Υιό του Θεού» (Εβρ. 6/ς’ 
6). Ο απ. Παύλος θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει δια μέσου κανενός 
άλλου η σωτηρία παρά μόνο μέσω του Χριστού (Πράξ 4/δ’ 12). Η 
σωτηρία με κάποιον άλλον τρόπο είναι αδύνατη, όπως είναι αδύ-
νατον «να πει ψέματα ο Θεός» (Εβρ. 6/ς’ 18) ή να ευαρεστήσουμε 
τον Θεό «χωρίς πίστη» (Εβρ. 11/ια’ 6).  
Ξανασταυρώνοντας τον Υιό του Θεού είναι μια μεταφορική έκφρα-
ση που προσπαθεί να περιγράψει κάτι το οποίο συμβαίνει στην 
προσωπική σχέση μεταξύ Ιησού και πιστού. 
Όταν οι θρησκευτικοί ηγέτες σταύρωσαν τον Ιησού, το έκαναν   
επειδή ο Ιησούς αποτελούσε μια απειλή για την κυριαρχία και την 
αυτονομία τους. Έτσι, ήλπιζαν να εξαλείψουν τον Ιησού ως προ-
σωπικότητα και να καταστρέψουν έναν ισχυρό και επικίνδυνο ε-
χθρό. Ομοίως, το ευαγγέλιο είναι πρόκληση για την κυριαρχία και 
την αυτονομία του καθενός στο πιο θεμελιώδες επίπεδο. Η ουσία 
της Χριστιανικής ζωής είναι να σηκώσουμε τον σταυρό και να α-
παρνηθούμε τον εαυτό μας (Ματθ. 16/ις’ 24). Αυτό σημαίνει να 
σταυρώσουμε «τον κόσμο» (Γαλ. 6/ς’ 14), τον «παλιό άνθρωπο» 
(Ρωμ. 6/ς’ 6) και «τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες» 
(Γαλ. 5/ε’ 24). Ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής είναι ότι υφιστάμε-
θα ένα είδος θανάτου. Εάν δεν βιώσουμε αυτόν τον θάνατο προ-
σωπικά, δεν μπορούμε να λάβουμε την καινούρια ζωή που θέλει 
να μας δώσει ο Θεός (Ρωμ. 6/ς’ 1-11). 
Ο αγώνας μεταξύ του Ιησού και του εγώ είναι ένας αγώνας έως 
θανάτου (Ρωμ. 8/η’ 7, 8, Γαλ. 5/ε’ 17). Είναι μια δύσκολη μάχη που 
δεν νικάται μονομιάς. Αυτά τα εδάφια δεν αναφέρονται στο άτομο 
που κάποιες φορές πέφτει στην μάχη ενάντια του παλαιού ανθρώ-
που και της σάρκας. Αυτή η αμαρτία αναφέρεται στο άτομο που, 
αφότου βίωσε την αληθινή σωτηρία με όλη την έννοια, (Εβρ. 6/ς’ 4, 
5),  αποφάσισε ότι ο Ιησούς αποτελεί μια απειλή για το είδος της 
ζωής που θέλει να έχει και νεκρώνει τη σχέση του μαζί Του. Αυτό 
σημαίνει ότι, όσο ο άνθρωπος δεν επιλέγει να απομακρυνθεί τε-
λείως από τον Θεό, υπάρχει ακόμα ελπίδα για σωτηρία. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει να σταυρώσουμε τη «σάρκα» και να σηκώ-
σουμε τον σταυρό; Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει 
να παραδώσουμε στην εξουσία του Χριστού; 
 
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 
 

«ΔΕΝ ΑΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ» 

Η προειδοποίηση στην Εβρ. 6/ς’ 4-6 είναι παρόμοια με την προει-
δοποίηση που είδαμε στην Εβρ. 10/ι’ 26-29. Ο απ. Παύλος εξηγεί 
στους αναγνώστες ότι η απόρριψη της θυσίας του Ιησού ακυρώνει 
το μέσο της συγχώρεσης από την αμαρτία, διότι εκτός από τη συγ-
χώρεση του Ιησού δεν υπάρχει άλλο μέσο (Εβρ. 10/ι’ 1-14).  
Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 26-29. Με ποιους τρεις τρόπους περιγράφει ο 
απ. Παύλος την αμαρτία για την οποία δεν υπάρχει συγχώρεση; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο συγγραφέας δεν λέει ότι δεν υπάρχει εξιλέωση για μια αμαρτία 
που διαπράχθηκε αφότου λάβαμε γνώση της αλήθειας. Ο Θεός 
όρισε τον Ιησού ως τον Παράκλητό μας (Α’ Ιωάν. 2/β’ 1). Μέσω 
Αυτού λαμβάνουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών (Α’ Ιωάν. 1/α’ 9).  
Η αμαρτία για την οποία δεν υπάρχει θυσία ή εξιλέωση περιγράφε-
ται ως «αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού, και νόμισε κοινό 
το αίμα της διαθήκης… και έβρισε το Πνεύμα της Χάρης» (Εβρ. 
10/ι’ 29). Ας εξετάσουμε το νόημα αυτών εδαφίων. 
Η φράση «αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού» (Εβρ. 10/ι’ 
29) περιγράφει την απόρριψη του νόμου του Θεού. Ο τίτλος «Υιός 
του Θεού» θυμίζει στους πιστούς ότι ο Θεός έχει τοποθετήσει τον 
Ιησού στα δεξιά του θρόνου Του και υπόσχεται να κάνει τους ε-
χθρούς Του «ως υποπόδιο» των ποδιών Του (δείτε επίσης Εβρ. 
1/α’ 5-12, 14). Η καταπάτηση του Ιησού δείχνει ότι ο αποστάτης  
Τού φέρθηκε σαν να ήταν εχθρός του. Το πλαίσιο του εδαφίου  
Εβρ. 1/α’ 13, θα μπορούσε να εννοεί όσον αφορά τη ζωή του απο-
στάτη, ότι ο Ιησούς απομακρύνθηκε από τον θρόνο (τον οποίο κα-
ταλαμβάνει ο αποστάτης) και έγινε υποπόδιό του. Αυτό ακριβώς 
ήθελε να κάνει ο Εωσφόρος στον ουρανό (Ησ.  14/ιδ’ 12-14) και θα 
προσπαθήσει να κάνει ο «άνθρωπος της αμαρτίας» στο μέλλον (Β’ 
Θεσ. 2/β’ 3, 4). Η φράση «νόμισε κοινό το αίμα της διαθήκης»   
αναφέρεται στην απόρριψη της θυσίας του Ιησού (Εβρ. 9/θ’ 15-22). 
Σημαίνει ότι το αίμα του Χριστού δεν έχει εξαγνιστική δύναμη. Η 
φράση «έβρισε το Πνεύμα της Χάρης» είναι πολύ ισχυρή. Η ελλη-
νική λέξη έβρισε (πρόσβαλε, ντρόπιασε), αναφέρεται στη αυθάδεια 
ή στην αλαζονεία. Αυτός ο όρος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
περιγραφή του Αγίου Πνεύματος ως «το Πνεύμα της Χάρης». Ση-
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μαίνει ότι ο αποστάτης ανταποκρίθηκε στην προσφορά της Χάρης 
του Θεού προσβάλοντάς την. 
Ο αποστάτης εμμένει σε μια απαράδεκτη στάση. Απορρίπτει τον 
Ιησού, τη θυσία Του και το Άγιο Πνεύμα.  
 
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 
 

«ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» 
Μετά την ισχυρή και ειλικρινή προειδοποίηση στην Εβρ. 6/ς’ 4-8, ο 
απ. Παύλος εκφράζει την πεποίθησή του προς τους αναγνώστες 
ότι δεν απομακρύνθηκαν από τον Υιό, ούτε θα απομακρυνθούν 
στο μέλλον. Πιστεύει ότι οι ακροατές του θα λάβουν υπόψη τους 
την προειδοποίηση και θα φέρουν καλούς καρπούς. Οι πιστοί είναι 
σαν τη γη που καλλιεργείται από τον Θεό και παράγει τους καρ-
πούς που προσμένει. Αυτοί θα λάβουν την ευλογία από τον Θεό 
(Εβρ. 6/ς’ 7), η οποία είναι η σωτηρία (Εβρ. 6/ς’ 9). 
Διαβάστε Εβρ. 6/ς’ 9-12. Καταγράψτε τα καλά που έκανε και συνε-
χίζει να κάνει το ακροατήριο του απ. Παύλου και εξηγείστε τι ση-
μαίνουν. 
…………………………………………………………………………….. 
Οι πιστοί δείχνουν την αγάπη τους προς το όνομα του Θεού, δη-
λαδή στον Ίδιο τον Θεό, υπηρετώντας τους αγίους. Αυτές δεν ήταν 
μεμονωμένες πράξεις που έγιναν στο παρελθόν, αλλά συνεχείς 
πράξεις που επεκτάθηκαν στο παρόν. Οι πράξεις δεν αποκαλύ-
πτουν τον αληθινό χαρακτήρα του ατόμου. Η μεγαλύτερη απόδειξη 
της αγάπης προς τον Θεό δεν είναι οι θρησκευτικές πράξεις, αλλά 
οι πράξεις αγάπης προς τους συνανθρώπους, ιδιαίτερα σε εκεί-
νους που είναι αδύναμοι (Ματθ. 10/ι’ 42, 25/κε’ 31-46). Έτσι, ο απ. 
Παύλος παροτρύνει τους πιστούς, «μην λησμονάτε» την αγαθοερ-
γία (Εβρ. 13/ιγ’ 2, 16).  
Ας διαβάσουμε Εβρ. 6/ς’ 12. Ο απ. Παύλος προειδοποιεί «να μη 
γίνετε βραδυκίνητοι», το οποίο χαρακτηρίζει εκείνους που απέτυ-
χαν να ωριμάσουν και κινδυνεύουν να παραπέσουν (Εβρ. 5/ε’ 11, 
6/ς’ 12). Η ελπίδα δεν παραμένει ζωντανή με διανοητικές ασκήσεις 
πίστης, αλλά με πίστη που εκφράζεται μέσα από πράξεις αγάπης 
(Ρωμ. 13/ιγ’ 8-10).  
Ο απ. Παύλος θέλει οι αναγνώστες να μιμηθούν εκείνους που μέ-
σω της πίστης και της υπομονής κληρονόμησαν τις υποσχέσεις. 
Έχει ήδη παρουσιάσει τη γενιά της ερήμου ως αρνητικό παράδειγ-
μα εκείνων που λόγω έλλειψης πίστης και επιμονής, απέτυχαν να 
γίνουν κληρονόμοι της υπόσχεσης. Έπειτα, παρουσιάζει τον Α-
βραάμ (Εβρ. 6/ς’ 13-15), ως το παράδειγμα εκείνου που μέσω 
«πίστης και υπομονής» κληρονόμησε τις υποσχέσεις. Ο κατάλογος 
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των θετικών παραδειγμάτων επεκτείνεται με τους ανθρώπους της 
πίστης στην Εβρ. 11/ια’, και κλιμακώνεται με τον Ιησού στην Εβρ. 
12/ιβ’ ως το μεγαλύτερο παράδειγμα πίστης και υπομονής (Εβρ. 
12/ιβ’ 1-4). Στην Αποκάλυψη 14/ιδ’ 12, η πίστη, η υπομονή και η 
τήρηση των εντολών είναι τα χαρακτηριστικά των αγίων των εσχά-
των ημερών. 
ΣΚΕΨΗ: Μερικές φορές πρέπει να προειδοποιούμε εκείνους που 
αγαπάμε. Τι μαθήματα μπορούμε να μάθουμε από τον απ. Παύλο   
όσον αφορά την προειδοποίηση και την ενθάρρυνση των άλλων; 
…………………………………………………………………………….. 
 
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ Η ΑΓΚΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
Ο απ. Παύλος ολοκληρώνει την προειδοποίησή του κατά της απο-
στασίας και ενθαρρύνει προς την αγάπη και την πίστη παρουσιά-
ζοντας με όμορφο τρόπο τη σπουδαιότητα της βεβαιότητας εν Χρι-
στώ. 
Διαβάστε Εβρ. 6/ς’ 17-20. Πώς ο Θεός εγγυάται την υπόσχεσή 
Του; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός εγγυάται τις υποσχέσεις Του για μας με διάφορους τρό-
πους. Πρώτον, ο Κύριος δίνει έναν όρκο (Εβρ. 6/ς’ 17). Σύμφωνα 
με τις Γραφές, οι όρκοι του Θεού προς τον Αβραάμ και τον Δαβίδ 
έγιναν η απόλυτη βάση εμπιστοσύνης στη μόνιμη εύνοια του Θεού 
προς το Ισραήλ. Όταν ο Μωυσής ικέτευσε τον Θεό ώστε να δια-
σφαλίσει τη συγχώρεση για τον λαό μετά την αποστασία με το 
χρυσό μοσχάρι, αναφέρθηκε στους όρκους που είχε δώσει ο Θεός 
στον Αβραάμ (Εξ. 32/λβ’ 11-14, Γεν. 22/ιβ’ 16-18). Η σιωπηρή δύ-
ναμη της παράκλησής του ήταν ότι οι όρκοι του Θεού ήταν αμετά-
κλητοι (Ρωμ. 9/θ’ 4,  11/ια’ 28, 29).  
Ομοίως, όταν ο ψαλμωδός μεσολάβησε ενώπιον Κυρίου για το 
Ισραήλ, επικαλέστηκε τον όρκο που είχε κάνει ο Θεός στον Δαβίδ. 
Ο Κύριος είχε πει: «Δεν θα παραβώ τη διαθήκη Μου ούτε θα αθε-
τήσω ό,τι βγήκε από τα χείλη Μου. Μία φορά ορκίστηκα στην αγιό-
τητά Μου, ότι δεν θα ψευστώ στον Δαβίδ. Το σπέρμα του θα πα-
ραμένει στον αιώνα, και ο θρόνος του όπως ο ήλιος μπροστά Μου· 
θα στερεωθεί στον αιώνα όπως το φεγγάρι, και μάρτυρας πιστός 
στον ουρανό» (Ψαλμ. 89/πθ’ 34-37). Σύμφωνα με την Καινή Δια-
θήκη, και οι δύο όρκοι εκπληρώθηκαν στον Ιησού, τον απόγονο 
του Αβραάμ, ο Οποίος αναλήφθηκε και κάθισε στον θρόνο του Δα-
βίδ (Γαλ. 3/γ’ 13-16,  Λουκ. 1/α’ 31-33, 54, 55). 
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Δεύτερον, ο Θεός εγγυήθηκε σε μας τις υποσχέσεις του μέσω του 
καθήμενου Ιησού στα δεξιά του θρόνου Του. Η ανάληψη του Ιησού 
επιβεβαιώνει την υπόσχεση που έδωσε στους πιστούς, επειδή ο 
Ιησούς αναλήφθηκε ως «Πρόδρομος, για χάρη μας» (Εβρ. 6/ς’ 20). 
Έτσι, η Ανάληψη μάς αποκαλύπτει την διαβεβαίωση του Θεού για 
την σωτηρία μας. Ο Θεός οδήγησε τον Ιησού στη δόξα μέσω «του 
παθήματος του θανάτου για χάρη κάθε ανθρώπου» ώστε να φέρει 
«στη δόξα Του πολλούς γιούς» (Εβρ. 2/β’ 9, 10). Η παρουσία του 
Ιησού ενώπιον του Πατέρα είναι «η άγκυρα της ψυχής» (Εβρ. 6/ς’ 
19), που είναι δεμένη στον θρόνο του Θεού. Το να αποδίδουμε 
τιμή στην Θεϊκή κυριαρχία έχει διεξαχθεί μέσα από την υπόσχεση 
που δόθηκε σε μας, μέσω του Ιησού. Πόση περισσότερη διαβε-
βαίωση χρειαζόμαστε; 
ΣΚΕΨΗ: Πώς νιώθετε για το γεγονός ότι ο Θεός μάς έχει δώσει 
έναν όρκο; Γιατί αυτός ο όρκος μάς δίνει την διαβεβαίωση της σω-
τηρίας, ακόμα κι όταν νιώθουμε ανάξιοι; 
 
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:59’  
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε από την Έ. Χουάιτ Π.Α., σελ. 476-482, Ζ.Χ., 

σελ. 686-693.  
 «Η πάλη κατά του εαυτού μας αποτελεί τη σκληρότερη μάχη που 
δόθηκε ποτέ. Η παραχώρηση του εγώ μας, η τέλεια υποταγή μας 
στο θέλημα του Θεού απαιτεί αγώνα. Όμως η καρδιά πρέπει πρώ-
τα να υποταχθεί στο Θεό πριν ανακαινισθεί με αγιοσύνη.» Έ. Χουάιτ 

Β.Χ., σελ. 43. 
«Ο Ιωάννης ποθούσε να γίνει όπως ο Ιησούς και με τη μεταπλα-
στική επιρροή της αγάπης του Χριστού έγινε πράος και ταπεινός. 
Το εγώ κρύφθηκε στον Ιησού. Περισσότερο ανεπιφύλακτα από 
όλους τους άλλους συντρόφους του, ο Ιωάννης παρεχώρησε τον 
εαυτό του στη δύναμη της θαυμαστής εκείνης ζωής… 
Η βαθιά αγάπη του Ιωάννη για το Χριστό τον έκανε να λαχταράει 
να βρίσκεται πάντοτε στο πλάι Του. Ο Σωτήρας αγαπούσε και τους 
δώδεκα, αλλά ο Ιωάννης είχε το πιο επιδεκτικό πνεύμα. Ήταν νεό-
τερος από τους άλλους και με παιδιάστικη σχεδόν εκμυστήρευση 
και εμπιστοσύνη άνοιγε την καρδιά του στον Ιησού. Έτσι, συμπά-
θησε περισσότερο τον Ιησού και μέσω αυτού η βαθύτερη πνευμα-
τική διδαχή του Σωτήρα μεταδόθηκε στον κόσμο… 
Η ομορφιά της αγιοσύνης που τον είχε μεταβάλει, έλαμπε με μία 
χριστόμορφη ακτινοβολία πάνω στο παρουσιαστικό του. Με λα-
τρεία και με αγάπη παρατηρούσε τον Σωτήρα μέχρι που η ομοιότη-
τα με το Χριστό και η επικοινωνία με Αυτόν έγιναν η μοναδική του 
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επιθυμία. Ο χαρακτήρας του αντανακλούσε τον χαρακτήρα του 
Κυρίου του.» Π.Α., σελ. 480, 481. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Η ζωή του Ιωάννη, του αγαπητού μαθητή, και του Ιούδα του Ι-
σκαριώτη έχουν μια σημαντική αντίθεση. Όταν ο Ιησούς είδε τον 
Ιωάννη και τον αδελφό του, τους ονόμασε Βοανεργές, «υιοί βρο-
ντής». Ο Ιωάννης είχε σοβαρά ελαττώματα. Και ο Ιούδας είχε ελατ-
τώματα και δεν ήταν χειρότεροι από του Ιωάννη. Γιατί ο Ιωάννης 
μεταμορφώθηκε σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού, ενώ ο Ιούδας 
διέπραξε την αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος; Ποια είναι η δια-
φορά; 
2. Ο Ιησούς καλεί τους πιστούς να σηκώσουν τον σταυρό τους και 
να Τον ακολουθήσουν. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο να ση-
κώσουμε τον σταυρό και στο να δεχόμαστε την κακοποίηση από 
τους άλλους; διαφορά; 
3. Γιατί ο Θεός ζητάει την ολοκληρωτική παραχώρηση της ζωής 
μας σε Αυτόν; Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση 
και την σωτηρία; 
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12 Φεβρουαρίου – 18 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 
 

8.  Ο ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΜΕΣΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τώρα, όμως, ο Χριστός έλαβε μία εξοχότερη 
υπηρεσία, καθόσον είναι και Μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης, που 
νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις.» Εβραίους 8/η’ 6. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 7/ζ’ 11-19, 
8/η’ 10-12, 8/η’ 1-6, Ιερ. 31/λα’ 31-34, Έξ. 24/κδ’ 1-8,  Ιεζ. 36/λς’ 
26, 27.  
 

Αφότου έζησε μια τέλεια ζωή και πέθανε παίρνοντας τη θέση μας, 
ο Ιησούς μεσολάβησε για μια νέα καλύτερη διαθήκη μεταξύ εμάς 
και του Θεού. Διαμέσου του θανάτου Του, ο Ιησούς ακύρωσε το 
αντίτιμο του θανάτου που απαιτούταν για τις παραβάσεις μας και 
έκανε εφικτή τη νέα διαθήκη. 
Αυτή η αλήθεια εξηγείται στην Εβρ. 10/ι’ 5-10, και προσδιορίζει ότι 
ο Ιησούς εκδήλωσε την τέλεια υπακοή που απαιτεί η διαθήκη.   
Αναφέρεται στον Ψαλμό 40/μ’, για την επιθυμία του Μεσσία να α-
ποδώσει στον Θεό πλήρη υπακοή: «Νάμαι, έρχομαι· στον τόμο του 
βιβλίου είναι γραμμένο για μένα. Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το 
θέλημά Σου· και ο νόμος Σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου.» 
(Ψαλμ. 40/μ’ 7, 8). «Στο πρωτότυπο κείμενο η φράση “να εκτελώ 
το θέλημά Σου” περιγράφει την ηθική υπακοή στο θέλημα του Θε-
ού. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής χρησιμοποιεί 
αυτή τη φράση για να δείξει ότι η θυσία του Χριστού εκπλήρωσε το 
θέλημα του Θεού, προσφέροντας μια αποδεκτή εξιλέωση, που οι 
θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να προσφέρουν». The SDA Bilble 

Commentary, vol. 7, p. 460. 

Για τον απ. Παύλο, αυτός ο ψαλμός απέκτησε ιδιαίτερη σημασία με 
την ενσάρκωση του Ιησού. Ο Ιησούς ενδύθηκε την υπακοή της νέ-
ας διαθήκης. Αυτός είναι το Παράδειγμά μας. Δεν έχουμε σωθεί 
μόνο λόγω του θανάτου Του, αλλά και λόγω της τέλειας υπακοής 
Του.
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Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 11-19. Γιατί ήταν απαραίτητη μια νέα διαθήκη; 
…………………………………………………………………………… 
Σύμφωνα με την προς Εβραίους, το γεγονός ότι ο Ιησούς χρίστηκε 
Ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, δείχνει ότι μια νέα διαθήκη εγκαι-
νιάστηκε. Η παλαιά διαθήκη είχε δοθεί με βάση τη Λευιτική ιεροσύ-
νη (Εβρ. 7/ζ’ 11). Οι Λευίτες ιερείς διακονούσαν ως μεσίτες μεταξύ 
Θεού και Ισραήλ, και ο νόμος απέκλειε οποιονδήποτε άλλον από 
την ιεροσύνη. Έτσι, ο συγγραφέας καταλήγει στο ότι η αλλαγή της 
ιεροσύνης συνεπάγεται αλλαγή του νόμου της, όπως και αλλαγή 
της διαθήκης (Εβρ. 7/ζ’ 12, 18, 19). 
Το θέμα με την παλαιά διαθήκη ήταν πως δεν μπορούσε να παρέ-
χει τελειότητα (Εβρ. 7/ζ’ 11). Ο απ. Παύλος μιλάει για την Λευιτική 
ιεροσύνη και τη διακονία της (θυσίες, γιορτές, κλπ.). Οι προσφορές 
θυσίας των ζώων δεν μπορούσαν να παρέχουν την αλήθεια, τον 
πλήρη καθαρισμό των αμαρτιών ή πρόσβαση στον Θεό (Εβρ. 10/ι’ 
1-4, 9/θ’ 13, 14, 10/ι’ 19-23). 
Το γεγονός ότι η νέα διαθήκη ήταν απαραίτητη δεν σημαίνει ότι ο 
Θεός ήταν άδικος με το Ισραήλ όταν τους έδωσε την παλαιά διαθή-
κη. Η Λευιτική διακονία και οι υπηρεσίες του αγιαστηρίου δημιουρ-
γήθηκαν για να τους προστατεύσουν από την ειδωλολατρία και να 
τους δείξουν την μελλοντική διακονία του Ιησού. Η προς Εβραίους 
τονίζει ότι οι θυσίες ήταν «σκιά των μελλοντικών αγαθών» (Εβρ. 
10/ι’ 1). 
Με το να δείχνουν στον Ιησού, οι θυσίες θα βοηθούσαν τους αν-
θρώπους να έχουν την ελπίδα και την πίστη τους στον «Αμνό του 
Θεού, ο Οποίος σηκώνει την αμαρτία του κόσμου» (Ιωάν. 1/α’ 29,  
δείτε επίσης Ησ. 53/νγ’). Ο απ. Παύλος θίγει το ίδιο θέμα όταν λέει 
ότι «ο νόμος έγινε παιδαγωγός μας στον Χριστό» (Γαλ. 3/γ’ 24) ή 
ότι «το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη σε κάθε 
έναν που πιστεύει» (Ρωμ. 10/ι’ 4). 
Με άλλα λόγια, ακόμα και οι Δέκα Εντολές, όσο τέλειες κι αν είναι, 
δεν μπορούν να προσφέρουν σωτηρία (Ρωμ. 3/γ’ 20-28, 7/ζ’ 12-
14). Παρέχουν ένα τέλειο πρότυπο δικαιοσύνης, άλλα δεν μπορούν 
να παρέχουν δικαιοσύνη, όπως το να κοιτάζεις στον καθρέφτη δεν 
μπορεί να σβήσει τις ρυτίδες της ηλικίας. Για τέλεια δικαιοσύνη 
χρειαζόμαστε τον Ιησού ως Αντικαταστάτης μας. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί δεν μπορεί ο νόμος να μας σώσει; Έστω και, αν τη-
ρούμε όλες τις εντολές σωστά – ακόμα και τέλεια – γιατί αυτό δεν 
μας σώζει;  
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Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 
 

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ 
Συγκρίνετε Εβρ. 8/η’ 10-12 με Δευτ. 6/ς’ 4-6,  30/λ’ 11-14 και Ιερ. 
31/λα’ 31-34. Τι διδασκόμαστε για τη φύση της νέας διαθήκης; 
…………………………………………………………………………….. 
Η υπόσχεση μιας νέας διαθήκης στην προς Εβραίους, αναφέρεται 
πίσω στον Ιερεμία, όπου η υπόσχεση του Θεού για μια νέα διαθή-
κη ήταν στην πραγματικότητα μια ανανέωση της διαθήκης που είχε 
κάνει αρχικά με το Ισραήλ, μέσω του Μωυσή (Ιερ. 31/λα’ 31-34). 
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι στο Ιερεμία λα/31’ δεν μιλά-
ει ξεκάθαρα για μια «νέα» διαθήκη, αλλά για μια «ανανεωμένη» 
διαθήκη σε σχέση με την πρωταρχική που δόθηκε στο Ισραήλ. 
Στην πραγματικότητα, η Εβραϊκή λέξη hadashah που αποδίδεται 
για τον όρο «νέα», μπορεί να σημαίνει «ανανεωμένη» ή και «ολο-
καίνουρια». 
Το θέμα με την παλαιά διαθήκη ήταν ότι οι άνθρωποι την αθέτησαν 
(Εβρ. 8/η’ 8, 9). Δεν ήταν η διαθήκη ατελής, αλλά οι άνθρωποι. Αν 
ο λαός Ισραήλ είχε δει μέσα από τα σύμβολα τον ερχομό του Μεσ-
σία και είχε πιστέψει σε Αυτόν, η διαθήκη δεν θα είχε παραβιαστεί. 
Βέβαια, υπήρχαν πολλοί πιστοί σε όλη την ιστορία του Ισραήλ, και 
είχαν τον νόμο στην καρδιά τους, και στους οποίους οι σκοποί της 
διαθήκης εκπληρώθηκαν (Ψαλμ. 37/λζ’ 31, 40/μ’ 8, 119/ριθ’ 11,  
Ησ. 51/να’ 7). 
Ενώ η νέα διαθήκη είναι μια ανανέωση της παλαιάς, κατά μία έν-
νοια είναι πραγματικά καινούρια. Η υπόσχεση του Ιερεμία για μια 
«νέα διαθήκη» δεν οραματιζόταν απλώς μια ανανέωση των όρων 
που υπήρχαν πριν την εξορία, οι οποίοι είχαν παραβιαστεί και α-
νανεωθεί αρκετές φορές επειδή το έθνος έπεφτε συχνά σε απο-
στασία. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι ήταν απλώς απρόθυμοι να τη-
ρήσουν μέχρι το τέλος τη διαθήκη τους με τον Θεό (Ιερ. 13/ιγ’ 23). 
Αντιθέτως, ο Θεός υποσχέθηκε να κάνει ένα «νέο πράγμα» (Ιερ. 
31/λα’ 22). Η διαθήκη δεν θα ήταν σαν εκείνη που είχε κάνει με 
τους πατέρες τους (Ιερ. 31/λα’ 32). Εξαιτίας της απιστίας του λαού, 
οι υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στα πλαίσια της Μωσαϊκής δια-
θήκης, δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Τώρα, λόγω της εγγύησης που 
έδωσε μέσω του Υιού (Εβρ. 7/ζ’ 22), ο Θεός θα εκπλήρωνε τον 
σκοπό της διαθήκης Του. Ο Κύριος δεν άλλαξε τον νόμο Του και 
δεν υποβίβασε τα ιδεώδη Του. Αντιθέτως, έστειλε τον Υιό Του ως 
εγγύηση των υποσχέσεων της διαθήκης (Εβρ. 7/ζ’ 22,  6/ς’ 18-20). 
Γι’ αυτό, η διαθήκη αυτή δεν έχει κατάρες. Έχει μόνο ευλογίες, διότι 
ο Χριστός την εκπλήρωσε τέλεια, έχοντας γίνει Αυτός κατάρα για 
χάρη μας (Γαλ. 3/γ’ 13).  
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Τιμ. 2/β’ 13. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από 
τη πιστότητα του Θεού στον λαό Του και στα σχέδιά Του, καθώς 
σκεφτόμαστε τις σχέσεις μας με τους άλλους και τα δικά μας σχέ-
δια;  
 
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕΣΙΤΗ 
Διαβάστε Εβρ. 8/η’ 1-6. Γιατί ο Ιησούς είναι ο ανώτερος Μεσίτης 
της διαθήκης; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο όρος μεσίτης αναφέρεται στον μεσολαβητή μεταξύ δύο πλευρών, 
είτε για επιχειρηματικό σκοπό, είτε για συμφιλίωση, είτε για εγγύη-
ση σε κάποια συμφωνία. Η προς Εβραίους τονίζει την έννοια του 
εγγυητή. Ο Ιησούς δεν εκλαμβάνεται ως μεσολαβητής με την έν-
νοια ότι διευθετεί μια διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπων ή ως 
ειρηνοποιός που συμφιλιώνει τα μέρη που βρίσκονται σε διάσταση 
ή ως μάρτυρας που επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας σύμβασης ή την 
ικανοποίηση της. Αντιθέτως, όπως εξηγεί η  προς Εβραίους, ο Ιη-
σούς είναι ο Εγγυητής της διαθήκης (Εβρ. 7/ζ’ 22). Στην επιστολή, 
ο όρος «Μεσίτης» είναι ισότιμος με τον όρο «Εγγυητής». Ο Ιησούς 
εγγυάται ότι οι υποσχέσεις της διαθήκης θα εκπληρωθούν.  
Ο θάνατος του Ιησού καθιστά δυνατή τη θεσμοθέτηση της νέας 
διαθήκης επειδή ικανοποιεί τους όρους της πρώτης διαθήκης με το 
Ισραήλ (ακόμα και με τους πρώτους ανθρώπους στην Εδέμ), η 
οποία είχε παραβιαστεί (Εβρ. 9/θ’ 15-22). Με αυτή την έννοια, ο 
Ιησούς είναι ο Εγγυητής που πήρε επάνω Του όλες τις νομικές  
υποχρεώσεις της διαθήκης που είχε παραβιαστεί. Με άλλα λόγια, η 
ανάληψη του Χριστού στον ουρανό εγγυάται ότι οι υποσχέσεις του 
Θεού προς τους ανθρώπους θα εκπληρωθούν (Εβρ. 6/ς’ 19, 20). 
Ο Ιησούς εγγυάται για τη διαθήκη διότι έχει αποδείξει ότι οι υπο-
σχέσεις του Θεού είναι αληθινές. Με την ανάσταση του Χριστού και 
θέτοντάς Τον στα δεξιά του θρόνου Του, ο Πατέρας έδειξε ότι θα 
αναστήσει και εμάς και θα μας φέρει κοντά Του.  
Ο Ιησούς είναι μεγαλύτερος Μεσίτης από τον Μωυσή επειδή δια-
κονεί στο Ουράνιο Αγιαστήριο και πρόσφερε τον Εαυτό Του ως 
τέλεια θυσία για μας (Εβρ. 8/η’ 1-5, 10/ι’ 5-10). Το πρόσωπο του 
Μωυσή αντανακλούσε τη δόξα του Θεού (Εξ. 34/λδ’ 29-35), αλλά ο 
Ιησούς είναι η δόξα του Θεού (Εβρ. 1/α’ 3, Ιωάν. 1/α’ 14). Ο Μωυ-
σής μίλησε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο (Εξ. 33/λγ’ 11), ο 
Ιησούς όμως, είναι ο προσωποποιημένος Λόγος του Θεού (Εβρ. 
4/δ’ 12, 13, Ιωάν. 1/α’ 1-3, 14). 
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ΣΚΕΨΗ: Πράγματι, ο Χριστός ικανοποίησε τις απαιτήσεις της δια-
θήκης για υπακοή. Υπό αυτό το πρίσμα, ποιος είναι ο σκοπός της 
υπακοής στη ζωή μας, και γιατί είναι τόσο σημαντική; 
 

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
Μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να σκεφτούμε ότι η νέα διαθήκη 
έχει «ανώτερες υποσχέσεις», με την έννοια ότι έχει μεγαλύτερες 
ανταμοιβές από ότι η παλαιά διαθήκη (μια ουράνια πατρίδα, αιώνια 
ζωή κλπ.). Η αλήθεια είναι ότι Θεός πρόσφερε την ίδια ανταμοιβή 
στους πιστούς της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και σε μας (Εβρ. 11/ια’ 
10, 13-16). Στην Εβρ. 8/η’ 6, οι «ανώτερες υποσχέσεις» αναφέρο-
νται σε διάφορα είδη υποσχέσεων. 
Η διαθήκη μεταξύ Θεού και Ισραήλ ήταν μια τυπική ανταλλαγή  
υποσχέσεων μεταξύ Θεού και λαού. Ο Θεός ελευθέρωσε τους Ισ-
ραηλίτες από την Αίγυπτο, δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι θα τους 
οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. 
Συγκρίνετε Εξ. 24/κδ’ 1-8 και Εβρ. 10/ι’ 5-10. Ποιες είναι οι ομοιό-
τητες και ποιες οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο υποσχέσεις; 
…………………………………………………………………………….. 
Η διαθήκη μεταξύ Θεού και λαού Ισραήλ επικυρώθηκε με αίμα. 
Αυτό το αίμα ραντιζόταν (πάνω και γύρω) από το θυσιαστήριο. Ο 
λαός υποσχέθηκε να υπακούσει σε όλα όσα ο Κύριος είχε πει. 
«Οι όροι που εξασφαλίζουν την αιώνια ζωή είναι και σήμερα οι ίδιοι 
που ίσχυαν άλλοτε – στον Παράδεισο πριν ακόμα αμαρτήσουν οι 
προπάτορές μας – τέλεια δηλαδή υπακοή στον νόμο του Θεού, 
τέλεια δικαιοσύνη. Αν η αιώνια ζωή προσφερόταν κάτω από ο-
ποιουσδήποτε διαφορετικούς όρους, τότε η ευτυχία σε όλο το σύ-
μπαν θα διακινδύνευε. Ο δρόμος θα άνοιγε για την αμαρτία που θα 
διαιωνιζόταν με όλα τα θλιβερά επακόλουθα της συμφοράς και α-
θλιότητας.» Ε. Χουάιτ, Β.Χ. σελ. 59. 

Ο Θεός ικανοποιεί τις απόλυτες απαιτήσεις της νέας διαθήκης για 
εμάς, επειδή έδωσε τον Υιό Του που έζησε μια τέλεια ζωή, ώστε οι 
υποσχέσεις της διαθήκη να εκπληρωθούν σε Αυτόν, και να προ-
σφερθούν σε εμάς μέσω της πίστης μας στον Ιησού. Η υπακοή του 
Ιησού εγγυάται τις υποσχέσεις της διαθήκης (Εβρ. 7/ζ’ 22). Πρώ-
τον, ο Θεός απαιτεί να δώσει στον Ιησού τις ευλογίες της διαθήκης, 
οι οποίες κατόπιν θα δοθούν και σε μας. Πράγματι, όσοι είναι εν 
Χριστώ θα απολαύσουν αυτές τις υποσχέσεις μαζί Του. Δεύτερον, 
ο Θεός μάς δίνει το Άγιο Πνεύμα Του για να μας ενδυναμώσει στο 
να τηρήσουμε τον νόμο Του. 
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ΣΚΕΨΗ: Ο Χριστός έχει ικανοποιήσει τους όρους της διαθήκης. Για 
αυτό, η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού σε μας είναι α-
διαμφισβήτητη. Πώς μας βοηθάει αυτό να καταλάβουμε το νόημα 
της Β’ Κορ. 1/α’ 20-22; Ποια υπέροχη ελπίδα υπάρχει εδώ για μας; 
 
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 
 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΛΥΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ  

Συγκρίνετε τις υποσχέσεις της νέας διαθήκης στον Ιερ. 31/λα’ 33 
και Ιεζ. 36/λς’ 26, 27. Πώς σχετίζονται μεταξύ τους; 
…………………………………………………………………………….. 
Η πρώτη διαθήκη γράφτηκε από τον Θεό επάνω σε λίθινες πλάκες 
και τοποθετήθηκε στην κιβωτό της διαθήκης, ως σημαντική μαρτυ-
ρία της διαθήκης του Θεού με τον λαό Του (Εξ. 31/λα’ 18, Δευτ. 
10/ι’ 1-4). Όμως, μια διαθήκη χαραγμένη σε πέτρα θα μπορούσε 
να σπάσει. Και αν ήταν γραμμένη σε πάπυρο, όπως στην περί-
πτωση του Ιερεμία, θα μπορούσε να σχιστεί και να καεί (Ιερ. 36/λς’ 
23). 
Αλλά, στη νέα διαθήκη, ο Θεός θα γράψει τον νόμο Του στην καρ-
διά των ανθρώπων. Η καρδιά αναφέρεται στο νου, το όργανο της 
μνήμης και της κατανόησης (Ιερ. 3/γ’ 15,  Δευτ. 29/κθ’ 4) και ιδιαί-
τερα στο μέρος όπου λαμβάνονται οι συνειδητές αποφάσεις (Ιερ. 
3/γ’ 10,  29/κθ’ 13). 
Αυτή η υπόσχεση δεν διασφάλισε απλώς την πρόσβαση και τη 
γνώση του νόμου για όλους, αλλά το σημαντικότερο, επρόκειτο να 
φέρει μια αλλαγή στην καρδιά του έθνους. Το πρόβλημα του Ισρα-
ήλ ήταν ότι η αμαρτία τους χαράκτηκε «με σιδερένια γραφίδα…με 
αδαμάντινο νύχι…στην πλάκα της καρδιάς τους» (Ιερ. 17/ιζ’ 1). 
Είχαν μια ισχυρογνώμονα καρδιά (Ιερ. 13/ιγ’ 10,  23/κγ’ 17). Έτσι, 
ήταν αδύνατο γι’ αυτούς να πράξουν το σωστό (Ιερ. 13/ιγ’ 23). 
Ο Ιερεμίας δεν ανακοίνωσε αλλαγή του νόμου, επειδή το πρόβλη-
μα του λαού δεν ήταν ο νόμος, αλλά η καρδιά. Ο Θεός ήθελε ο λα-
ός να ανταποκριθεί με ευγνωμοσύνη, δείχνοντας πίστη σε ό,τι είχε 
κάνει γι’ αυτούς. Έτσι, τους έδωσε τις Δέκα Εντολές με έναν ιστορι-
κό πρόλογο, εκφράζοντας την αγάπη και τη φροντίδα Του για τα 
παιδιά Του (Εξ. 20/κ’ 1, 2). Ο Θεός ήθελε ο λαός να υπακούει 
στους νόμους Του ως αναγνώριση στο ότι ήθελε το καλύτερο για 
τα παιδιά Του, μια αλήθεια που αποκαλύφθηκε κατά την απελευ-
θέρωσή τους από την Αίγυπτο. Η υπακοή τους έπρεπε να αποτελεί 
μια έκφραση ευγνωμοσύνης, εκδήλωση της πραγματικότητας της 
σχέσης τους μαζί Του.  
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Η ίδια αλήθεια ισχύει και για μας σήμερα. Η αγάπη και η φροντίδα 
του Ιησού δίνοντας τη ζωή Του για μας, είναι ο πρόλογος της νέας 
διαθήκης (Λουκ. 22/κβ’ 20). Η αληθινή υπακοή πηγάζει από την 
καρδιά ως έκφραση αγάπης (Ματθ. 22/κβ’ 34-40). Αυτή η αγάπη 
είναι το διακριτικό γνώρισμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος 
στη ζωή του πιστού. Ο Θεός διαχέει την αγάπη Του σε μας μέσω 
του Αγίου Πνεύματος (Ρωμ. 5/ε’ 5) του Οποίου ο καρπός εκφράζε-
ται μέσα από την αγάπη (Γαλ. 5/ε’ 22). 
ΣΚΕΨΗ: Αν το αρχαίο Ισραήλ έπρεπε να αγαπάει τον Θεό, ακόμα 
και χωρίς την κατανόηση της θυσίας του Χριστού, δεν θα έπρεπε 
εμείς να Τον αγαπάμε σαφώς περισσότερο από αυτούς; Πώς η  
υπακοή φανερώνει την πραγματικότητα αυτής της αγάπης; 
 
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:06’  
 
Περαιτέρω μελέτη: «Αν οι καρδιές μας ξαναβρούν την  ομοιότητα 
του Θεού και η Θεϊκή αγάπη εμφυτευθεί στην ψυχή, δε θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την εκτέλεση των εντολών του Θεού στην καθημερινή 
ζωή; Όταν η αρχή της αγάπης εμφυτευθεί στην καρδιά, όταν ο άν-
θρωπος ανακαινισθεί κατά την εικόνα του Δημιουργού του, τότε η 
υπόσχεση της νέας διαθήκης βρίσκει την εκπλήρωσή της: “Θέλω 
δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών, και θέλω γράψει 
αυτούς επί των διανοιών αυτών.” (Εβρ. 10/ι’ 16). Και όταν ο νόμος 
είναι γραμμένος στην καρδιά δε θα διαπλάσσει τη ζωή; Το πραγ-
ματικό τεκμήριο της μαθητείας είναι η υπακοή, δηλαδή η υπηρεσία 
και η υποταγή με κίνητρο την αγάπη. Γι’ αυτό και η Γραφή λέει: 
“Αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς Αυ-
τού.” “Όστις λέγει ότι εγνώρισα Αυτόν και τας εντολάς Αυτού δεν 
φυλάττει, ψεύστης είναι και εν αυτώ η αλήθεια δεν υπάρχει.” (Α’ 
Ιωάν. 5/ε’ 3,  2/β’ 4). Η πίστη δεν απαλλάσσει τον άνθρωπο από 
την υπακοή, αλλά αυτή και μόνο μας καθιστά ικανούς να μετέχουμε 
στη χάρη του Χριστού και μας δίνει τη δύναμη για υπακοή... 
Όσο περισσότερο πλησιάζεις στο Χριστό, τόσο καθαρότερα θα 
βλέπεις την ενοχή σου, γιατί τώρα τα μάτια σου διακρίνουν καλύτε-
ρα και οι ατέλειές σου παρουσιάζονται σε χτυπητή αντίθεση πλάι 
στον τέλειο χαρακτήρα Του. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι τα τεχνά-
σματα του Σατανά έχασαν τη δύναμή τους και ότι τώρα σε αφυπνί-
ζει η ζωοδότρια επιρροή του Αγίου Πνεύματος.  
Στην καρδιά η οποία δε συναισθάνεται την αμαρτωλότητά της, δεν 
μπορεί να κατοικηθεί βαθιά ριζωμένη η αγάπη για το Χριστό. Η 
ψυχή που έχει μεταβληθεί με τη χάρη του Χριστού, θα βλέπει με 
θαυμασμό τον Άγιο χαρακτήρα Του. Αν όμως δε διακρίνουμε τη 
δυσμορφία του χαρακτήρα μας, αυτό είναι αλάνθαστο τεκμήριο ότι 
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δεν παρατηρήσαμε ακόμη την ωραιότητα και το μεγαλείο του Χρι-
στού.» Έ. Χουάιτ. Β.Χ., σελ. 58, 62. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Ας διαβάσουμε ξανά τις δηλώσεις της Έ. Χουάιτ. Τι μας λέει το 
γεγονός ότι όσο πιο κοντά ερχόμαστε στον Χριστό τόσο πιο αμαρ-
τωλοί νιώθουμε, και ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε η πραγματικό-
τητα των ελαττωμάτων μας να μας απομακρύνει από την πίστη; 
2. Ο νόμος γράφτηκε στην καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό για την 
πνευματική ζωή ενός Χριστιανού; Πώς η κατανόηση και η εμπειρία 
αυτής της αλήθειας μας βοηθάει να αποφύγουμε το είδος της «υ-
πακοής» που δεν είναι άλλο παρά νομικισμός, μια υπακοή που 
θεωρείται «νεκρά έργα»; (Εβρ. 9/θ’ 14). 
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19 Φεβρουαρίου – 25 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 
 

9.  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΤΕΛΕΙΑ ΘΥΣΙΑ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή, με μία προσφορά τελειοποίησε για 
πάντα αυτούς που αγιάζονται.» Εβραίους 10/ι’ 14 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 9/θ’ 15,  
7/ζ’ 27,  9/θ’ 22-28,  10/ι’ 10,  Γεν. 15/ιε’ 6-21,  Ιερ. 34/λδ’ 8-22,  
Εφεσ. 3/γ’ 14-19.   
 
Η ιδέα ότι ένας άνθρωπος που κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε 
σε σταύρωση, θα λατρευόταν ως Θεός, θα ήταν προσβλητική για 
τον αρχαίο κόσμο. Στη Ρωμαϊκή λογοτεχνία, οι λιγοστές αναφορές 
για τη σταύρωση δείχνουν την αποστροφή τους γι’ αυτό το θέμα. 
Για τους Ιουδαίους, ο νόμος δήλωνε ότι ένας άνθρωπος που ήταν 
κρεμασμένος σε ένα ξύλο, ήταν καταραμένος από τον Θεό (Δευτ. 
21/κα’ 23) 
Έτσι, τα πρώτα μοτίβα που βρίσκουμε σε χριστιανικές τοιχογραφί-
ες στις κατακόμβες, ήταν το παγώνι (που υποτίθεται συμβόλιζε την 
αθανασία), το περιστέρι, το στεφάνι της νίκης, και το ψάρι. Αργότε-
ρα εμφανίστηκαν και άλλες απεικονίσεις: η κιβωτός του Νώε, ο 
Αβραάμ να θυσιάζει το κριάρι αντί για τον Ισαάκ, ο Δανιήλ στον 
λάκκο των λεόντων, ο Ιωνάς να βγαίνει από το στόμα του κήτους, 
ένας βοσκός να κουβαλάει ένα αρνί, ή παραστάσεις με θαύματα 
όπως η θεραπεία του παραλυτικού και η ανάσταση του Λάζαρου. 
Αυτά ήταν σύμβολα σωτηρίας, νίκης και φροντίδας. Ο σταυρός 
αντιθέτως, εξέφραζε την αίσθηση της ήττας και της ντροπής. Ω-
στόσο, ο σταυρός έγινε το έμβλημα του χριστιανισμού. Στην πραγ-
ματικότητα, ο απ. Παύλος αποκάλεσε το ευαγγέλιο «ο λόγος του 
σταυρού» (Α’ Κορ. 1/α’ 18). 
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε τον σταυρό, όπως παρουσιάζεται 
στην προς Εβραίους επιστολή.  
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Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 
 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ; 
Η Εβρ. 9/θ’ 15 εξηγεί ότι ο θάνατος του Ιησού ως θυσία, είχε σκο-
πό να προσφέρει «απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη 
διαθήκη» ώστε τα παιδιά του Θεού «να πάρουν την υπόσχεση της 
αιώνιας κληρονομιάς». 
Στην Εγγύς Ανατολή, η διαθήκη μεταξύ δύο ατόμων ή δύο κρατών 
ήταν σοβαρό ζήτημα. Αφορούσε την ανταλλαγή υποσχέσεων με 
ορκωμοσία. Υποτίθεται ότι οι θεοί θα τιμωρούσαν όσους είχαν αθε-
τήσει τον όρκο. Συχνά, αυτές οι διαθήκες επικυρώνονταν με τη θυ-
σία ενός ζώου. 
Για παράδειγμα, όταν ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, στο 
τελετουργικό έπρεπε να τεμαχίζουν τα ζώα στη μέση (Γεν. 15/ιε’ 6-
21). Οι συμβαλλόμενοι έπρεπε να περάσουν ανάμεσα από τα τε-
μαχισμένα μέλη των ζώων αναγνωρίζοντας ότι αυτά αντιπροσώ-
πευαν την κατάληξη του ατόμου που είχε αθετήσει τη διαθήκη.  
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι μόνο ο Θεός πέρασε ανάμε-
σα στα ζώα, με σκοπό να δηλώσει στον Αβραάμ ότι Αυτός δεν θα 
αθετούσε την υπόσχεσή Του. 
Συγκρίνετε Γεν. 15/ιε’ 6-21 και Ιερ. 34/λδ’ 8-22. Τι μας λένε αυτά τα 
εδάφια για τη διαθήκη; 
…………………………………………………………………………….. 
Η διαθήκη με τον Θεό έδωσε στο λαό Ισραήλ πρόσβαση στην Γη 
της Επαγγελίας, ως κληρονομιά τους. Παρόλα αυτά, περιλάμβανε 
πληθώρα διαταγμάτων και το ράντισμα του αίματος στο θυσιαστή-
ριο. Αυτό το ράντισμα έδειχνε το τέλος εκείνου που παραβίασε τη 
διαθήκη. Γι’ αυτό η Εβραίους λέει ότι «χωρίς χύση αίματος δεν γί-
νεται άφεση» (Εβρ. 9/θ’ 22). 
Όταν ο λαός Ισραήλ αθέτησε τη διαθήκη, ο Θεός βρέθηκε μπροστά 
σε ένα οδυνηρό δίλλημα. Η διαθήκη απαιτούσε τον θάνατο του 
παραβάτη, όμως ο Θεός αγαπούσε τον λαό Του. Αν ο Κύριος   
απλώς έκλεινε τα μάτια Του ή αρνούνταν να τιμωρήσει τους παρα-
βάτες, οι εντολές Του δεν θα ήταν εφαρμόσιμες και αυτός ο κόσμος 
θα βυθιζόταν στο χάος. 
Ο Υιός του Θεού, όμως, πρόσφερε τον Εαυτό Του ως Αντικατα-
στάτη. Πέθανε στη θέση μας ώστε να λάβουμε «την υπόσχεση της 
αιώνιας κληρονομιάς» (Εβρ. 9/θ’ 15, 26,  Ρωμ. 3/γ’ 21-26). Αυτό 
σημαίνει ότι θα τηρούσε την ιερότητα του νόμου Του, σώζοντας 
ταυτόχρονα εκείνους που παραβίασαν τον νόμο. Και αυτό θα μπο-
ρούσε να το κάνει μόνο μέσω του Σταυρού. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο νόμος είναι τόσο κεντρικό θέμα στο μήνυμα του 
ευαγγελίου; 
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Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 
 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΘΥΣΙΩΝ 
Ο θάνατος του Ιησού μας πρόσφερε συγχώρεση, άφεση των α-
μαρτιών μας. Ωστόσο, η άφεση των αμαρτιών μας περιλαμβάνει 
πολύ περισσότερα από την παραγραφή του χρέους για την παρά-
βαση της διαθήκης. περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα που είναι εξί-
σου σημαντικά. Γι’ αυτό το τελετουργικό σύστημα των Ισραηλιτών 
είχε πέντε διαφορετικά είδη. Το καθένα από αυτά ήταν απαραίτητο 
για να εκφράσει το βαθύ νόημα του Σταυρού του Χριστού. 
Διαβάστε Εφεσ. 3/γ’ 14-19. Ποιο ήταν το αίτημα της προσευχής 
του απ. Παύλου για τους πιστούς; 
…………………………………………………………………………….. 
Η προσφορά του ολοκαυτώματος απαιτούσε όλο το ζώο να κατα-
ναλωθεί στο θυσιαστήριο (Λευιτ. 1/α’). Αντιπροσώπευε τον Ιησού, 
του   Οποίου η ζωή καταναλώθηκε για μας. Αν και ήταν Ίσος με τον 
Θεό, «κένωσε τον εαυτό Του, παίρνοντας δούλου μορφή» (Φιλιπ. 
2/β’ 5-8).  
Η προσφορά των απαρχών ήταν ένα δώρο ευγνωμοσύνης για την 
παροχή τροφής στον λαό Του (Λευιτ. 2/β’). Επίσης, αντιπροσώ-
πευε τον Ιησού «τον άρτο της ζωής» (Ιωάν. 6/ς’ 35, 48), μέσω του 
Οποίου έχουμε αιώνια ζωή. 
Η προσφορά της ειρήνης περιλάμβανε ένα οικογενειακό γεύμα με 
φίλους για να γιορτάσουν την ευημερία που τους είχε χαρίσει ο 
Θεός (Λευιτ. 3/γ’). Αντιπροσώπευε τον Χριστό, που η θυσία Του 
μας έφερε ειρήνη (Ησ.  53/νε’ 5,  Ρωμ. 5/ε’ 1,  Εφεσ. 2/β’ 14). Τονί-
ζει, επίσης, ότι χρειάζεται να συμμετέχουμε στη θυσία του Ιησού, 
τρώγοντας τη σάρκα Του και πίνοντας το αίμα Του (Ιωάν. 6/ς’ 51-
56).  
Η προσφορά περί αμαρτίας πρόσφερε εξιλέωση για τις αμαρτίες 
(Λευιτ. 4/δ’ 1 – 5/ε’ 13). Αυτή η θυσία έδινε έμφαση στη σημασία 
του αίματος του ζώου – που αντιπροσώπευε τη ζωή του – ώστε να 
προσφέρει απελευθέρωση από τις αμαρτίες (Λευιτ. 17/ιζ’ 11) και 
παρέπεμπε στο αίμα του Ιησού, το οποίο μας λυτρώνει από τις 
αμαρτίες μας (Ματθ. 26/κς’ 28,  Ρωμ. 3/γ’ 25,  Εβρ. 9/θ’ 14). 
Η προσφορά περί ανομίας ή αποκατάστασης (Λευιτ. 5/ε’ 14 – 6/ς’ 
7) πρόσφεραν συγχώρεση σε περιπτώσεις που ήταν εφικτή η α-
ποκατάσταση. Εδώ βλέπουμε ότι η συγχώρεση του Θεού δεν μας 
απαλλάσσει από την ευθύνη της αποκατάστασης, όπου είναι δυνα-
τό, σε εκείνους που έχουμε βλάψει. 
Οι θυσίες του αγιαστηρίου, μας διδάσκουν ότι η εμπειρία της σω-
τηρίας είναι κάτι περισσότερο από την αποδοχή απλώς του Ιησού 
ως Αντικαταστάτη μας. Πρέπει να «τρεφόμαστε» από Αυτόν, να 
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μοιραζόμαστε τα οφέλη Του με τους άλλους και να αποκαθιστούμε 
τις σχέσεις με όσους έχουμε βλάψει. 
 
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 
 

Η ΤΕΛΕΙΑ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
Διαβάστε Εβρ. 7/ζ’ 27, 10/ι’ 10. Πώς περιγράφεται η θυσία του Ιη-
σού σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι Λευίτες ιερείς, καθώς εμποδίζονταν από τον θάνατο να παραμέ-
νουν» (Εβρ. 7/ζ’ 23), έρχονται σε αντίθεση με τον Ιησού, ο Οποίος 
ζει αιώνια και έχει αιώνια ιερατεία (Εβρ. 7/ζ’ 24, 25). Οι ιερείς κα-
θημερινά (Εβρ. 7/ζ’ 27) και ετησίως (Εβρ. 9/θ’ 25) έκαναν προσφο-
ρές και θυσίες «οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη 
συνείδηση εκείνον που λάτρευε» (Εβρ. 9/θ’ 9,  10/ι’ 1-4).  
Ο Ιησούς ωστόσο, πρόσφερε τον Εαυτό Του θυσία «που έγινε μια 
φορά για πάντα» (Εβρ. 10/ι’ 10, 12-14), η οποία καθαρίζει τη συ-
νείδησή μας (Εβρ. 9/θ’ 14, 10/ι’ 1-10) και απομακρύνει την αμαρτία 
(Εβρ. 9/θ’ 26). Η θυσία του Ιησού είναι ανώτερη από τις θυσίες των 
ζώων, διότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού (Εβρ. 7/ζ’ 26-28), ο 
Οποίος εκπλήρωσε τέλεια το θέλημα του Πατέρα (Εβρ. 10/ι’ 5-10). 
Η περιγραφή της θυσίας του Ιησού που έγινε «μια φορά για πά-
ντα» έχει διάφορες σημαντικές παραμέτρους. 
Πρώτον, η θυσία του Ιησού είναι πλήρως αποτελεσματική και δεν 
μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί. Οι θυσίες των ιερέων ήταν επαναλαμ-
βανόμενες επειδή δεν ήταν αποτελεσματικές. Αλλιώς, «θα έπαυαν 
να προσφέρονται· οι λατρευτές, αφού καθαρίστηκαν μία φορά, δεν 
θα είχαν πλέον καμία συνείδηση αμαρτιών» (Εβρ. 10/ι’ 2). 
Δεύτερον, όλα τα διαφορετικά είδη θυσιών στην Παλαιά Διαθήκη 
βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στον Σταυρό. Έτσι, ο Ιησούς όχι 
μόνο μας καθαρίζει από την αμαρτία (Εβρ. 9/θ’ 14), αλλά μας προ-
σφέρει επίσης αγιασμό (Εβρ. 9/θ’ 26). Προτού οι ιερείς πλησιάσουν 
τον Θεό στο αγιαστήριο και διακονήσουν για λογαριασμό των αν-
θρώπων, έπρεπε να καθαριστούν, και να αγιαστούν ή να χριστούν 
(Λευιτ. 8/η’, 9/θ’). Η θυσία του Ιησού μας καθαρίζει και μας αγιάζει 
(Εβρ. 10/ι’ 10-14) ώστε να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό με 
παρρησία (Εβρ. 10/ι’ 19-23) και να Τον υπηρετήσουμε ως «βασί-
λειο ιεράτευμα» (Εβρ. 9/θ’ 14,  Α’ Πέτρ. 2/β’ 9). 
Τέλος, η θυσία του Ιησού μας παρέχει τροφή για την πνευματική 
μας ζωή. Αποτελεί το παράδειγμα που χρειάζεται να ακολουθούμε. 
Έτσι, η Εβραίους μας καλεί να αποβλέπουμε στον Χριστό, και   
ιδιαίτερα στον Σταυρό, και να Τον ακολουθούμε (Εβρ. 12/ιβ’ 1-4,  
13/ιγ’ 12, 13). 
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ΣΚΕΨΗ: Ο Σταυρός είναι η βάση για όλα τα οφέλη που μας προ-
σφέρει ο Θεός. Μας προσφέρει καθαρισμό από τις αμαρτίες, αγια-
σμό για να υπηρετούμε, και φροντίδα για να αναπτυχθούμε. Πώς 
μπορούμε να βιώσουμε καλύτερα ό,τι μας έχει δοθεί εν Χριστώ; 
 
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ 
Διαβάστε Εβρ. 9/θ’ 22-28. Τι λένε αυτά τα εδάφια για το έργο του 
Χριστού στο Ουράνιο Αγιαστήριο; 
…………………………………………………………………………….. 
Το γεγονός ότι το Ουράνιο Αγιαστήριο χρειάζεται καθαρισμό, είναι 
λογικό στα πλαίσια του αγιαστηρίου της Παλαιάς Διαθήκης. Το    
αγιαστήριο είναι ένα σύμβολο της διακυβέρνησης του Θεού (Α’ 
Σαμ. 4/δ΄4, Β’ Σαμ. 6/ς’ 2), και ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος 
διαχειρίζεται την αμαρτία του λαού Του, επηρεάζει την κοινή γνώμη 
για τη δικαιοσύνη της διακυβέρνησής Του (Ψαλμ. 97/ϟζ’ 2). Ως Η-
γεμόνας, ο Κύριος είναι ο Κριτής του λαού Του, και πρέπει να είναι 
Δίκαιος, υπερασπίζοντας τον αθώο και καταδικάζοντας τον ένοχο. 
Έτσι, όταν ο Θεός συγχωρεί τον αμαρτωλό, φέρει νομική ευθύνη. 
Το αγιαστήριο, που αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα και τη διοίκη-
ση του Θεού, είναι μολυσμένο. Αυτό εξηγεί το γιατί ο Θεός σηκώνει 
τις αμαρτίες μας όταν μας συγχωρεί (Εξ. 34/λδ’ 7, Αρ. 14/ιδ’ 17-
19,) ή στο αρχαίο Εβραϊκό κείμενο η λέξη συγχώρεση σε αυτά τα 
εδάφια, σημαίνει μεταφέρει – φέρει.   
Αυτό το θέμα απεικόνιζε το σύστημα των θυσιών στο αγιαστήριο. 
Όταν κάποιος άνθρωπος ζητούσε συγχώρεση, έφερνε ένα ζώο ως 
θυσία, εξομολογούταν τις αμαρτίες του επάνω σε αυτό και έπειτα 
το θανάτωνε. Το αίμα του ζώου ριχνόταν στα κέρατα του θυσια-
στηρίου ή ραντιζόταν μπροστά από το καταπέτασμα, στο πρώτο 
τμήμα του διαμερίσματος. Έτσι, η αμαρτία μεταφερόταν συμβολικά 
στο αγιαστήριο. Ο Θεός έπαιρνε τις αμαρτίες του λαού και τις ανα-
λάμβανε ο Ίδιος. 
Ο καθαρισμός ή η εξιλέωση για τις αμαρτίες, πραγματοποιούνταν 
σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι μετανοημένοι αμαρ-
τωλοί έφερναν θυσίες στο αγιαστήριο, οι   οποίες τους καθάριζαν 
από τις αμαρτίες, αλλά τις μετέφεραν στο αγιαστήριο, στον Ίδιο τον 
Θεό. Στο τέλος του έτους, την ημέρα του Εξιλασμού, που ήταν η 
μέρα της κρίσης, ο Θεός καθάριζε το αγιαστήριο, απαλλάσσοντας 
την δικαστική Του ευθύνη, μεταφέροντας τις αμαρτίες από το αγια-
στήριο στον αποδιοπομπαίο τράγο, τον Αζαζήλ, που αντιπροσώ-
πευε τον Σατανά (Λευιτ. 16/ις’ 15-22). 
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Αυτό το διφασικό σύστημα, που αντιπροσωπευόταν από δύο δια-
μερίσματα στο επίγειο αγιαστήριο, τα οποία ήταν αντίτυπος του 
Ουράνιου Αγιαστηρίου (Εξ. 25/κε’ 9,  Εβρ. 8/η’ 5), έδινε το δικαίω-
μα στον Θεό να κάνει έλεος και κρίση την ταυτόχρονα. Εκείνοι που 
ομολογούσαν τις αμαρτίες τους κατά τη διάρκεια του έτους, έδει-
χναν αφοσίωση στον Θεό τηρώντας την Αγία ανάπαυση, ταπεινώ-
νοντας τους εαυτούς τους την ημέρα του Εξιλασμού (Λευιτ. 16/ις’ 
29-31). Όσοι δεν έδειχναν αφοσίωση θα εξολοθρεύονταν (Λευιτ. 
23/κγ’ 27-32). 
ΣΚΕΨΗ: Τι θα αντιμετωπίζαμε αν έπρεπε να τιμωρηθούμε δικαίως 
για τις αμαρτίες μας; Πώς αυτή η αλήθεια μας βοηθάει να καταλά-
βουμε τι έχει κάνει ο Χριστός για μας; 
  
 Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 
 

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Ρωμ. 1/α’ 16, 17, 3/γ’ 21-26, 5/ε’ 8. Τι μας αποκαλύπτει 
για τον Θεό το απολυτρωτικό έργο του Σταυρού για τις αμαρτίες 
μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Η συγχώρεση για τις αμαρτίες μας έχει δύο φάσεις στη διαμεσολα-
βητική διακονία του Ιησού, στο Ουράνιο Αγιαστήριο. Στην πρώτη, ο 
Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας και τις επωμίστηκε ο Ίδιος στον 
σταυρό, για να χαρίσει συγχώρεση στον καθένα που πιστεύει σε 
Αυτόν (Πραξ. 2/β’ 38,  5/ε’ 31). Στον σταυρό, ο Ιησούς κέρδισε το 
δικαίωμα να συγχωρεί οποιονδήποτε πιστεύει σε Αυτόν, επειδή 
επωμίστηκε τις αμαρτίες του. Επίσης, εγκαινίασε μια νέα διαθήκη, 
μέσω της οποίας μπορεί να βάλει τον νόμο του Θεού στην καρδιά 
των πιστών διαμέσου του Αγίου Πνεύματος (Εβρ. 8/η’ 10-12, Ιεζ. 
36/λς’ 25-27). 
Στη δεύτερη φάση, η διακονία του Ιησού αποτελείται από μια κρί-
ση, την κρίση πριν την Έλευση, η οποία ήταν ακόμα μελλοντική 
κατά την άποψη των Εβραίων (Εβρ. 2/β’ 1-4, 6/ς’ 2, 9/θ’ 27, 28, 
10/ι’ 25). Αυτή η κρίση ξεκινάει με τον λαό του Θεού και περιγράφε-
ται στο Δαν. 7/ζ’ 9-27, στο Ματθ. 22/κβ’ 1-14, και στην Αποκ. 14/ιδ’ 
7. Ο σκοπός της είναι να δείξει τη δικαιοσύνη του Θεού καθώς 
συγχωρεί τον λαό Του. Σε αυτή την κρίση τα καταγεγραμμένα το 
βιβλίο της ζωής τους θα ανοιχτούν για να τα δει όλο το σύμπαν. Ο 
Κύριος θα δείξει τι συνέβη στην καρδιά των πιστών και το πώς δέ-
χθηκαν τον Ιησού ως Σωτήρα τους και το Άγιο Πνεύμα Του στη 
ζωή τους. 
Σχετικά με την κρίση αυτή η Έ. Χουάιτ έγραψε: «Ένας άνθρωπος 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες μόνος του. Στο 



76 

 

κηλιδωμένο από την αμαρτία ένδυμά του, ομολογώντας την ενοχή 
του, στέκεται ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Ιησούς ο Συνήγορός μας, 
παρουσιάζει μια αποτελεσματική υπεράσπιση για λογαριασμό ό-
λων όσων με μετάνοια και πίστη ανέθεσαν τη διαφύλαξη της ψυχής 
τους σε Αυτόν. Συνηγορεί στην υπόθεσή τους και κατατροπώνει 
τον κατήγορο με τα ισχυρά επιχειρήματα του Γολγοθά. Η τέλεια 
υπακοή Του στον νόμο του Θεού, ακόμη και ως τον θάνατο στο 
σταυρό, Του έδωσε όλη την εξουσία σε γη και ουρανό, και διεκδικεί 
το έλεος του Πατέρα Του και τη συμφιλίωση για τον ένοχο… Αλλά 
ενώ συνειδητοποιούμε την αμαρτωλή μας κατάσταση, πρέπει να 
στηριχθούμε στον Χριστό ως την δικαιοσύνη μας, τον αγιασμό και 
την απολύτρωσή μας. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στις κατη-
γορίες του Σατανά εναντίον μας. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει 
μια αποτελεσματική υπεράσπιση για εμάς. Είναι σε θέση να απο-
στομώσει τον κατήγορο με επιχειρήματα που δεν βασίζονται στα 
δικά μας προσόντα, αλλά στα δικά Του.» Testimonies for the Church, vol. 

5, pp. 471, 472. 

ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο Σταυρός και η διακονία του Ιησού για λογαριασμό 
μας, συνιστά να βλέπουμε με σιγουριά, αλλά και με ταπεινότητα 
και μετάνοια την κρίση; 
 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου                        Δύση ηλίου: 18:14’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ., σελ. 714-730 και 
σελ. 731-739. 
Ο καθηγητής Jiri Moskala εξήγησε τη φύση της κρίσης πριν την 
Έλευση. Ο Θεός «δεν είναι εδώ για να παρουσιάσει τις αμαρτίες 
μου σαν σε μια βιτρίνα καταστήματος. Αντιθέτως, θα δείξει πρώτα 
την καταπληκτική, μεταμορφωτική ισχυρή χάρη Του, και μπροστά 
σε όλο το σύμπαν θα εξηγήσει, ως αληθινός Μάρτυρας ολόκληρης 
της ζωής, τη στάση μου απέναντι στον Θεό, τα βαθύτερα κίνητρά 
μου, τις σκέψεις μου, τις πράξεις μου, τον προσανατολισμό μου και 
την πορεία της ζωής μου. Θα παρουσιάσει τα πάντα. Ο Ιησούς θα 
καταθέσει ότι έκανα πολλά λάθη, ότι παρέβηκα τον άγιο νόμο Του, 
αλλά και ότι μετανόησα, ζήτησα συγχώρεση και με τη χάρη Του 
άλλαξα. Θα δηλώσει: “Το αίμα μου είναι αρκετό για τον αμαρτωλό 
Moskala, ο προσανατολισμός της ζωής του είναι προς Εμένα, η 
συμπεριφορά του σε Μένα και στους άλλους ανθρώπους είναι ανι-
διοτελής, είναι αξιόπιστος, είναι ο καλός και πιστός δούλος Μου». 
“Toward a Biblical Theology of God’s Judgment,” Journal of the Adventist Theologi-
cal Society 15 (Spring 1004) p. 155. 
«Οι λυτρωμένοι άνθρωποι καθώς και αναμάρτητες υπάρξεις θα 
βρουν στο σταυρό του Χριστού την επιστήμη και τον ύμνο τους. Θα 
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γίνει φανερό ότι η δόξα που λάμπει στο πρόσωπο του Χριστού 
είναι η δόξα της αυτοθυσιαζόμενης αγάπης. Στο φως που πηγάζει 
από το Γολγοθά, θα φανερωθεί ότι ο νόμος της αυταπαρνούμενης 
αγάπης, είναι ο νόμος της ζωής για τη γη και τον ουρανό· ότι η α-
γάπη, η οποία “δεν ζητεί τα εαυτής” πηγάζει από την καρδιά του 
Θεού· και ότι στον ταπεινό και πράο Ιησού εκδηλώνεται ο χαρα-
κτήρας Εκείνου που κατοικεί σε φως απρόσιτο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 1. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Οι άνθρωποι είχαν πάντα την τάση να προσφέρουν διαφορετι-
κά ήδη θυσίας στον Θεό, ως αντάλλαγμα για τη συγχώρεση ή τη 
σωτηρία. Μερικοί προσφέρουν στον Κύριο ηρωικές πράξεις μετά-
νοιας, άλλοι προσφέρουν μια ζωή υπηρεσίας, ή πράξεις αυτοστέ-
ρησης κλπ. Πώς θεωρούνται αυτές οι ενέργειες, υπό το φως της 
θυσίας του Ιησού και τον ισχυρισμό της Αγίας Γραφής ότι ο Σταυ-
ρός έθεσε ένα τέλος σε όλες τις θυσίες; (Δαν. 9/θ’ 27, Εβρ. 10/ι’ 18)  
2.  Ποια είναι η σημασία της θυσίας στη ζωή ενός πιστού; Τι εννο-
ούσε ο Ιησούς όταν είπε ότι πρέπει να σηκώσουμε τον σταυρό μας 
και να Τον ακολουθήσουμε (Ματθ. 16/ις’ 24), ή ο απ. Παύλος όταν 
δήλωσε ότι πρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας «ως θυσία 
ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό»; (Ρωμ. 12/ιβ’ 1). Πώς σχετίζο-
νται οι συμβουλές του Ιησού με τις συμβουλές του Παύλου και της 
Εβρ. 13/ιγ’ 15, 16; 
  



78 

 

26 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου                        Σάββατο απόγευμα 
 

10. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΧΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε χειρο-
ποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, 
για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μας.»  
Εβραίους 9/θ’ 24 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 9/θ’ 24, 
12/ιβ’ 18-21, 10/ι’ 19-22, Εξ. 19/ιθ’ 3, 4, Λευιτ. 16/ις’ 1, 2, Κολ. 3/γ’ 
1.  
 

Όταν οι μαθητές επέστρεψαν από το Όρος των Ελαιών, αμέσως 
μετά την ανάληψη του Ιησού στον ουρανό, ήταν γεμάτοι χαρά και 
θριαμβολογούσαν. Ο Διδάσκαλος και Φίλος τους είχε ανέλθει σε 
μια θέση εξουσίας πάνω στον κόσμο, και τους είχε καλέσει να 
πλησιάσουν τον Θεό στο όνομά Του με την απόλυτη βεβαιότητα 
ότι Εκείνος θα απαντούσε ευχαρίστως στις προσευχές τους (Ιωάν. 
14/ιδ’ 13, 14). Αν και συνέχιζαν να ζουν στον κόσμο δεχόμενοι επι-
θέσεις από τις δυνάμεις του σκότους, η ελπίδα τους έμενε ασάλευ-
τη. Ήξεραν ότι ο Ιησούς είχε αναληφθεί για να ετοιμάσει γι’ αυτούς 
τόπο (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3). Ήξεραν ότι ο Ιησούς ήταν ο Αρχηγός της 
σωτηρίας τους και ότι είχε ανοίξει τον δρόμο για την Ουράνια Πα-
τρίδα, μέσω του αίματός Του.  
Η ανάληψη του Ιησού στον ουρανό είναι το βασικό θέμα της θεο-
λογίας της προς Εβραίους επιστολής. Επισημαίνει την έναρξη της 
κυριαρχίας του Ιησού και την αρχιερατική Του διακονία για χάρη 
μας. Και το πιο σημαντικό, η ανάληψη του Ιησού σηματοδοτεί τη 
στιγμή που εγκαινιάζεται η νέα διαθήκη, η οποία μας παρέχει τα 
μέσα με τα οποία μπορούμε να πλησιάσουμε με θάρρος τον Θεό 
διά πίστεως. Είναι προνόμιο για μας να μπορούμε να πλησιάσουμε 
τον Θεό με σιγουριά, μέσω του Ιησού και των δώρων της δικαιο-
σύνης Του.   
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Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 
Διαβάστε Εβρ. 9/θ’ 24. Σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, ποιος ήταν ο 
σκοπός της ανάληψης του Ιησού στον ουρανό;  
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός έδωσε εντολή στον λαό Ισραήλ να πηγαίνουν οι άντρες 
τρεις φορές τον χρόνο στην Ιερουσαλήμ και να «εμφανίζονται 
μπροστά στον Θεό» με μια θυσία. Οι προκαθορισμένες γιορτές 
ήταν: η γιορτή του Πάσχα (γιορτή των αζύμων), η γιορτή των Ε-
βδομάδων (Πεντηκοστή) και η γιορτή της Σκηνοπηγίας (Εξ. 23/κγ’ 
14-17,  Δευτ. 16/ις’ 16). Κατά τη γιορτή του Πάσχα, γιόρταζαν την 
απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο. Στην Πεντηκοστή γιόρταζαν 
τη συγκομιδή των σιτηρών και, την εποχή της Καινής Διαθήκης, 
ήταν συνδεδεμένη με την παράδοση του νόμου στο Σινά. Κατά τη 
γιορτή της Σκηνοπηγίας γιορταζόταν η φροντίδα του Θεού για τον 
λαό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην έρημο. Σύμφωνα 
με την Καινή Διαθήκη, όλες οι γιορτές της Παλαιάς είχαν προφητική 
σημασία.  
Η Εβρ. 9/θ’ 24 περιγράφει την ανάληψη του Ιησού στην παρουσία 
του Πατέρα, ο Οποίος έφθασε στο Ουράνιο Αγιαστήριο, αντίτυπο 
των αληθινών, για να εμφανιστεί μπροστά στον Πατέρα με μια  
ανώτερη θυσία (Εβρ. 9/θ’ 23, 24), το δικό Του το αίμα.  
Ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητική σημασία των εορτών προ-
σκυνήματος με εκπληκτική ακρίβεια. Πέθανε τη μέρα της προετοι-
μασίας του Πάσχα, την ένατη ώρα, τη στιγμή που θα θυσιάζονταν 
οι αμνοί της γιορτής  (Ιωάν. 19/ιθ’ 14, Ματθ. 27/κζ’ 45-50). Ο Ιη-
σούς αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στον ουρανό για 
να πιστοποιηθεί ότι η θυσία Του έγινε αποδεκτή (Ιωάν. 20/κ’ 17, Α’ 
Κορ. 15/ιε’ 20), όταν ο ιερέας κινούσε το χειρόβολο – το δράγμα 
των πρωτογεννημάτων του θερισμού μπροστά στον Κύριο (Λευιτ. 
23/κγ’ 10-12). Έπειτα, αναλήφθηκε 40 μέρες αργότερα για να κα-
θίσει στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα και να εγκαινιάσει τη νέα 
διαθήκη την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ. 1/α’, 2/β’).  
Ο σκοπός της προσκύνησης στο αρχαίο Ισραήλ ήταν για να έρ-
θουν μπροστά στον Θεό (Ψαλμ. 42/μβ’ 2), κάτι που σήμαινε ότι θα 
ένιωθαν την εύνοιά Του (Ψαλμ. 17/ιζ’ 15). Ομοίως, η φράση στην 
προς Εβραίους «και εκζητήσουν το πρόσωπό του Θεού», σήμαινε 
να ζητήσουν τη βοήθειά Του (Β’Χρον. 7/ζ’ 14, Ψαλμ. 27/κζ’ 8, 
105/ρε’ 4). Εδώ βλέπουμε την έννοια της ανάληψης του Ιησού. Ο 
Ιησούς αναλήφθηκε στον Θεό με την τέλεια θυσία και ως ο Πρό-
δρομός μας στην παρουσία του Θεού (Εβρ. 6/ς’ 19, 20). Έκανε την 
υπόσχεση πραγματικότητα για τους πιστούς που ταξιδεύουν «επι-
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θυμούν μια καλύτερη, δηλαδή, επουράνια πατρίδα, την πόλη… της 
οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός» (Εβρ. 11/ια’ 10, 13-
16). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η πραγματικότητα του τι έχει κάνει ο Χριστός, όχι 
μόνο στον σταυρό αλλά τώρα στον ουρανό μας δίνει τη βεβαιότητα 
της σωτηρίας; 
 

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου  
 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 18-21. Ποια ήταν η εμπειρία του λαού Ισραήλ 
στο όρος Σινά; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν ο Θεός κάλεσε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, το σχέδιό 
Του ήταν να δημιουργήσει μια προσωπική, οικεία σχέση μαζί τους. 
Τους είπε: « Εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και σας 
σήκωσα σαν επάνω σε φτερούγες αετού, και σας έφερα προς τον 
Εαυτό Μου» (Έξ. 19/ιθ’ 3, 4). Έτσι, μέσω του Μωυσή, ο Θεός έ-
δωσε απαραίτητες οδηγίες για να προετοιμαστεί ο λαός να Τον 
συναντήσει. Οι άνθρωποι έπρεπε πρώτα να καθαριστούν (Εξ. 
19/ιθ’ 10-15). Όσοι ανέβαιναν στους πρόποδες του βουνού χωρίς 
προετοιμασία, θα πέθαιναν. Όταν ο λαός προετοιμάστηκε για δύο 
μέρες, με τον ήχο της σάλπιγγας την τρίτη μέρα, ο Θεός έδωσε 
εντολή να ανέβουν στο βουνό (Έξ. 19/ιθ’ 13). Ο Κύριος ήθελε να 
έχουν και οι υπόλοιποι ηγέτες την εμπειρία που είχε ο Μωυσής, 
όταν κατέβηκαν από το όρος και «είδαν τον Θεό, και έφαγαν και 
ήπιαν» στην παρουσία Του (Έξ. 24/κδ’ 9-11). Αργότερα, ο λαός 
αναγνώρισε ότι είχαν δει τη δόξα του Θεού και ότι Εκείνος «μιλάει 
με τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος ζει» (Δευτ. 5/ε’ 24). Εκείνη τη 
στιγμή όμως έχασαν την πίστη τους. Μερικά χρόνια μετά, ο Μωυ-
σής τούς εξήγησε: «Ήσασταν φοβισμένοι εξαιτίας της φωτιάς, και 
δεν ανεβήκατε στο βουνό» (Δευτ. 5/ε’ 5). Αντιθέτως, ζήτησαν από 
τον Μωυσή να γίνει ο διαμεσολαβητής τους (Δευτ. 5/ε’ 25-27 συ-
γκρίνετε με Έξ. 20/κ’ 18-21). 
Η εκδήλωση της αγιότητας του Θεού στο Όρος Σινά ήταν για να 
διδάξει στον λαό να Τον «φοβάται» ή να Τον σέβεται. Ο «φόβος 
του Κυρίου» οδηγεί στη ζωή, στη σοφία, στην τιμή και στον αίνο 
(Δευτ. 4/δ’ 10 συγκρίνετε με Ψαλμ. 111/ρια’ 10,  Παρ. 1/α’ 7,  9/θ’ 
10,  10/ι’ 27) – και στην επίγνωση του ελέους και της χάρης Του 
(Έξ. 34/λδ’ 4-8). Έτσι, ενώ ο Θεός ήθελε το Ισραήλ να έρθει σε Αυ-
τόν, οι άνθρωποι φοβήθηκαν και ζήτησαν από τον Μωυσή να γίνει 
ο διαμεσολαβητής τους. Η περιγραφή της προς Εβραίους για τα 
γεγονότα στο Σινά συνεχίζει, αρχικά, με την υπενθύμιση του Μωυ-
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σή στο λαό γύρω από την έλλειψη πίστης τους, την αποστασία 
τους με το χρυσό μοσχάρι και τον φόβο τους να συναντήσουν τον 
Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους (Δευτ. 9/θ’ 19). Η αντίδρασή τους 
δεν ήταν το σχέδιο του Θεού γι’ αυτούς. Ήταν το αποτέλεσμα της 
απιστίας τους. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί, λόγω του Ιησού, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να 
πλησιάσουμε τον Άγιο Θεό; Ωστόσο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
ώστε να μπορούμε να Τον προσεγγίσουμε; 
 

Τρίτη 1 Μαρτίου 
 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 
Τα καταπετάσματα έχουν διπλή λειτουργία. Ο όρος που χρησιμο-
ποιεί η προς Εβραίους για το καταπέτασμα μπορεί να αναφέρεται 
στην πύλη της αυλής (Έξ. 38/λη’ 18), στην θύρα της σκηνής του 
εξωτερικού διαμερίσματος του αγιαστηρίου (Έξ. 36/λς’ 37), ή στο 
εσωτερικό καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγί-
ων (Έξ. 26/κς’ 31-35). Αυτά τα τρία καταπετάσματα ήταν είσοδοι 
και διαχωριστικά που μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούσαν 
να περάσουν. 
Διαβάστε Λευιτ. 16/ις’ 1, 2 και 10/ι’ 1-3. Ποιες προειδοποιήσεις 
βλέπουμε σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Το καταπέτασμα ήταν μια προστασία για τους ιερείς καθώς διακο-
νούσαν μπροστά στον Άγιο Θεό. Μετά την αμαρτία με το χρυσό 
μοσχάρι, ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι δεν θα τους συνόδευε ως τη 
Γη της Επαγγελίας για να μην τους εξολοθρεύσει επειδή ήταν «λα-
ός σκληροτράχηλος» (Έξ. 33/λγ’ 3). Έτσι, ο Μωυσής μετέφερε τη 
Σκηνή του Μαρτυρίου μακριά, έξω από το στρατόπεδο (Έξ. 33/λγ’ 
7). Αφότου, όμως, ο Μωυσής μεσολάβησε για τον λαό, ο Θεός 
συμφώνησε να είναι ανάμεσά τους (Έξ. 33/λγ’ 12-20), αλλά έθεσε 
διάφορα μέτρα για να προστατέψει τον λαό καθώς θα κατοικούσε 
μεταξύ τους. 
Για παράδειγμα, ο λαός κατασκήνωσε με μια συγκεκριμένη διάτα-
ξη, σχηματίζοντας ένα κενό τετράγωνο στη μέση, όπου είχε τοπο-
θετηθεί η Σκηνή του Μαρτυρίου. Επιπροσθέτως, οι Λευίτες έπρεπε 
να κατασκηνώσουν γύρω από τη σκηνή για να προστατέψουν το 
αγιαστήριο και τα έπιπλά του από πιθανή καταπάτηση ξένων (Αρ. 
1/α’ 51,  3/γ’ 10). Στην ουσία ήταν ένα ανθρώπινο καταπέτασμα 
που προστάτευε τον λαό Ισραήλ: «Οι Λευίτες, όμως, θα στρατοπε-
δεύσουν ολόγυρα στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μη είναι οργή 
επάνω στη συναγωγή των γιών Ισραήλ· και οι Λευίτες θα εκτελούν 
τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου» (Αρ. 1/α’ 53). 
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Ο Ιησούς, ως ο Αρχιερέας μας, είναι επίσης, το καταπέτασμά μας. 
Μέσω της ενανθρώπισής Του, ο Κύριος τοποθέτησε τη σκηνή Του 
ανάμεσά μας για να μπορούμε να ατενίζουμε τη δόξα Του (Ιωάν. 
1/α’ 14-18). Έκανε εφικτό για τον Άγιο Θεό να ζει ανάμεσα σε ατε-
λείς ανθρώπους. 
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει ότι ο Ύψιστος Θεός, ο Δημιουργός του σύ-
μπαντος, θα κατοικούσε ανάμεσα στον λαό Του, ένα περιπλανώ-
μενο πλήθος πρώην σκλάβων φυγάδων; Τι μας διδάσκει αυτό για 
το πόσο κοντά μας μπορεί να είναι ο Θεός;  
 

Τετάρτη 2 Μαρτίου 
 

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 

Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 19-22. Ποια πρόσκληση μας δίνεται μέσα από 
αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Η προς Εβραίους επιστολή αναφέρει ότι ο Ιησούς, ο «Αρχηγός» 
και «Πρόδρομος» των πιστών μπήκε στο Ουράνιο Αγιαστήριο και 
μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε (Εβρ. 2/β’ 10,  6/ς’ 19, 20,  12/ιβ’ 
2). Ο «νέος και ζωντανός δρόμος» είναι η νέα διαθήκη που ο Ιη-
σούς εγκαινίασε με την θυσία και την ανάληψή Του. Η φράση «νέ-
ος και ζωντανός» έρχεται σε αντίθεση με την περιγραφή της παλιάς 
διαθήκης ως «παλιώνει και γερνάει» (Εβρ. 8/η’ 13). Η νέα διαθήκη 
μας παρέχει συγχώρεση από την αμαρτία και έχει βάλει τον νόμο 
στην καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό με 
θάρρος, όχι επειδή είμαστε άξιοι ή λόγω των καλών μας πράξεων, 
αλλά μόνο επειδή ο Ιησούς έχει κάνει τόσα για μας, εκπληρώνο-
ντας όλες τις υποχρεώσεις της διαθήκης.  
Η Εβραίους τονίζει ότι τα εγκαίνια της παλαιάς διαθήκης αφορού-
σαν τα εγκαίνια του αγιαστηρίου και τον αγιασμό των ιερέων (Εβρ. 
9/θ’ 18-21 συγκρίνετε με ΄Εξ. 40/μ’,  Λευιτ. 8/η’, 9/θ’). Ο σκοπός της 
διαθήκης ήταν να δημιουργήσει μια στενή σχέση μεταξύ του Θεού 
και του λαού Του (Έξ. 19/ιθ’ 4-6). Όταν οι Ισραηλίτες δέχθηκαν αυ-
τήν τη σχέση, ο Θεός αμέσως πρόσταξε την κατασκευή του αγια-
στηρίου  ώστε να μπορεί να κατοικεί ανάμεσά τους. Τα εγκαίνια του 
αγιαστηρίου και η παρουσία του Θεού μεταξύ των ανθρώπων ση-
ματοδότησαν τη στιγμή της που η διαθήκη μεταξύ Θεού και Ισραήλ 
ολοκληρώθηκε. 
Το ίδιο ισχύει και για τη νέα διαθήκη, η οποία εγκαινιάζει την αρχιε-
ρατική διακονία του Ιησού για χάρη μας (Εβρ. 5/ε’ 1-10, 7/ζ’ 1 – 
8/η’ 13). 
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Η ανάληψη του Ιησού ενώπιον του Θεού εγκαινίασε μια νέα εποχή 
για τον λαό του Θεού. Στο Ζαχ. 3/γ’ αναφέρει ότι ο Σατανάς στάθη-
κε μπροστά στον Θεό για να κατηγορήσει τον λαό Του, ο οποίος 
εκπροσωπούνταν από τον Αρχιερέα Ιησού. Είναι ο ίδιος κατήγορος 
που έθεσε ερωτηματικά για την πίστη του Ιώβ στον Θεό (Ιώβ 1/α’, 
2/β’). Παρόλα αυτά, με τη θυσία του Ιησού, ο Σατανάς εκδιώχθηκε 
από τον ουρανό (Αποκ. 12/ιβ’ 7-12,  Ιωάν. 12/ιβ’ 31, 16/ις’ 11). 
Τώρα ο Ιησούς μεσιτεύει για εμάς, και μέσω της θυσίας και της πι-
στότητάς Του, διεκδικεί τη σωτηρία μας! 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες κατηγορίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Σα-
τανάς εναντίον μας, μπροστά στον Θεό, αν του επιτρεπόταν; Πα-
ρότι είναι ψεύτης, πόσο θα χρειαστεί να ψεύδεται για την καταδίκη 
μας; Ποια είναι η μόνη μας ελπίδα; 
 

Πέμπτη 3 Μαρτίου 
 

ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 22-24. Με ποια έννοια έχουμε φθάσει στην 
Ουράνια Ιερουσαλήμ, στην παρουσία του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Υποστηρίζεται ότι οι πιστοί έχουν προσέλθει στο Όρος Σιών, στην 
Ουράνια Ιερουσαλήμ, μέσω της πίστης. Με αυτήν την έννοια, η 
εμπειρία τους είναι μια πρόγευση για το μέλλον. Έτσι, η Ουράνια 
Πατρίδα ανήκει στην κατηγορία της πεποίθησης «για πράγματα 
που δεν βλέπονται», αλλά, παρόλα αυτά, επιβεβαιώνονται σε μας 
μέσω της πίστης (Εβρ. 11/ια΄1). 
Αν και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι το όλο νόημα του εδαφίου. Έ-
χουμε φθάσει, επίσης, στο Όρος Σιών, στην ίδια την παρουσία του 
Κυρίου, μέσω του Αντιπροσώπου μας του Ιησού (Εφεσ. 2/β’ 5, 6, 
Κολ. 3/γ’ 1). Η ανάληψη του Ιησού δεν είναι θέμα πίστης, αλλά 
πραγματικότητας. Η ιστορική διάσταση της ανάληψης του Ιησού 
μας παρέχει εκπληκτική δύναμη μέσω της παρότρυνσης της προς 
Εβραίους, να κρατάμε την ομολογία μας (Εβρ. 4/δ’ 14, 10/ι’ 23). Ο 
απ. Παύλος λέει: «Έχοντας, λοιπόν, έναν μεγάλο Αρχιερέα που 
έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς… ας πλησιάζουμε με παρ-
ρησία» (Εβρ. 4/δ’ 14, 16).  
Έτσι, έχουμε ήδη φθάσει, μέσω του Αντιπρόσωπού μας και γι’ αυ-
τό, πρέπει να φερόμαστε ανάλογα. Μέσω Εκείνου, γευτήκαμε «την 
ουράνια δωρεά… τον καλό λόγο του Θεού, και τις δυνάμεις του 
μέλλοντα αιώνα» (Εβρ. 6/ς’ 4, 5). Η πραγματικότητα της ανάληψης 
και της διακονίας του Ιησού στο Ουράνιο Αγιαστήριο είναι «άγκυρα 
της ψυχής και ασφαλής και βέβαιη» (Εβρ. 6/ς’ 19), η εγγύηση ότι οι 
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υποσχέσεις Του έχουν υπόσταση και είναι αξιόπιστες (Εβρ. 7/ζ’ 
22). Για μας η πίστη είναι μια ιστορική άγκυρα.  
Ο σκοπός του Θεού θα εκπληρωθεί, όχι μόνο στον Ιησού και σε 
μας. Είπαμε ότι η ανάληψη του Ιησού εκπλήρωσε την τυπολογία 
του Πάσχα και της Πεντηκοστής, των δύο πρώτων ετήσιων γιορ-
τών του Ισραήλ. Σύμφωνα με την προς Εβραίους και την Αποκά-
λυψη, η τελευταία γιορτή, η γιορτή της Σκηνοπηγίας, δεν έχει εκ-
πληρωθεί ακόμα. Θα την γιορτάσουμε με τον Χριστό όταν θα είμα-
στε στην «πόλη… της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θε-
ός» (Εβρ. 11/ια’ 10, 13-16). Δεν θα στήσουμε σκηνές, αλλά η σκη-
νή του Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και θα ζήσουμε με αυτόν 
αιώνια (Αποκ. 7/ζ’ 15-17, 21/κα’ 1-4,  22/κβ’ 1-5,  Αρ. 6/ς’ 24-26). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βιώσουμε την αλήθεια των υποσχέσε-
ων για αιώνια ζωή, σε έναν κόσμο γεμάτο πόνο και δυστυχία; Τι 
απάντηση μπορούμε να δώσουμε σε εκείνους που λένε ότι όλα 
αυτά είναι απλώς στη σφαίρα της φαντασίας, πιστεύοντας ότι έτσι 
θα ζήσουμε καλύτερα τη ζωή μας εδώ στη γη; 
 

Παρασκευή 4 Μαρτίου                       Δύση ηλίου: 18:21’  
 

Περαιτέρω μελέτη: «Η ανάληψη του Χριστού στον ουρανό ήταν το 
σύνθημα ότι οι οπαδοί Του θα λάβαιναν την υποσχεμένη ευλογία. 
Αυτή έπρεπε να περιμένουν πριν αναλάβουν το έργο τους. Όταν 
πέρασε από τις ουράνιες πύλες ο Χριστός, κάθησε στο θρόνο Του 
περιβαλλόμενος από τη λατρεία των αγγέλων. Μόλις συμπληρώ-
θηκε η τελετή αυτή, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με ορμητικά ρεύματα 
επάνω στους μαθητές, και τότε πράγματι ο Χριστός δοξάσθηκε με 
τη δόξα την οποία είχε από τον Πατέρα από χρόνων αιωνίων. Η 
έκχυση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η κοινο-
ποίηση του Ουρανού ότι η ενθρόνιση του Λυτρωτή είχε πραγματο-
ποιηθεί. Σύμφωνα με την υπόσχεσή Του έστελνε τώρα το Άγιο 
Πνεύμα από τον ουρανό στους οπαδούς Του σε ένδειξη ότι σαν 
ιερέας και βασιλιάς είχε λάβει την πλήρη εξουσία στον ουρανό ό-
πως και στη γη, γινόμενος ο Κεχρισμένος του λαού Του… 
Μπορούσαν να αναφέρουν με βεβαιότητα το όνομα του Χριστού. 
Δεν ήταν μήπως Αυτός ο Φίλος τους και ο Πρεσβύτερός τους Αδε-
φός; Είχαν φερθεί σε στενή επαφή με τον Χριστό και βρίσκονταν 
μαζί Του “εν τοις επουρανίοις”. Με τι φλογερή γλώσσα περιέβαλ-
λαν τις αντιλήψεις τους όταν έκαναν μνεία γι’ Αυτόν κατά τη μαρτυ-
ρία τους!» Ε. Χουάιτ, Π.Α., σελ. 27, 33. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Ο ψαλμωδός λέει: «Διψάει η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό τον 
ζωντανό· πότε θα ’ρθώ, και πότε θα φανώ μπροστά στον Θεό;» 
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(Ψαλμ. 42/μβ’ 2). Πώς μπορούμε να έχουμε την ίδια δίψα να έρ-
θουμε στην παρουσία του Θεού; Αν δεν χαιρόμαστε τώρα στην 
παρουσία Του καθώς Τον λατρεύουμε και καθώς ερχόμαστε 
μπροστά Του με πίστη, θα χαιρόμαστε στο μέλλον; Ποιοι παράγο-
ντες μας οδηγούν να χαιρόμαστε ενώπιον του Θεού; 
2.  Πώς μπορούμε να είμαστε προσεχτικοί να μην ενεργούμε σαν 
το Ισραήλ στην έρημο που ζήτησε μεσολαβητές μεταξύ αυτών και 
του Θεού; Τείνουμε να επιτρέπουμε σε άλλους να διαβάζουν την 
Αγία Γραφή για λογαριασμό μας και να βρίσκουν τα μαργαριτάρια 
της αλήθειας μέσα σε αυτήν. Μερικοί άνθρωποι μπαίνουν στον 
πειρασμό να νομίζουν ότι οι προσευχές των άλλων γι’ αυτούς έ-
χουν περισσότερη αξία στον Θεό από ό,τι οι δικές τους. Γιατί πρέ-
πει να αποφύγουμε αυτή την πνευματική παγίδα; Γιατί, μέσω του 
Ιησού, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό χωρίς την ανάγκη κα-
νενός; 
3.  Η προς Εβραίους πραγματεύεται την βεβαίωση της σωτηρίας. 
Πώς όμως, πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε λάθος υποθέ-
σεις γύρω από αυτήν τη βεβαιότητα; 
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5 Μαρτίου – 11 Μαρτίου                                Σάββατο απόγευμα 
 

11. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και 
τελειωτή της πίστης, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπρο-
στά Του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας τη ντροπή, και κάθησε 
στα δεξιά του θρόνου του Θεού.» Εβρ. 12/ιβ’ 2 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 10/ι’ 35-39, 
11/ια’, 12/ιβ’ 1-3, Ρωμ. 1/α’ 17,  Ναυή 2/β’ 9-11. 
 
Τα κεφάλαια 11/ια’ και 12/ιβ’ της προς Εβραίους είναι ίσως τα πιο 
αγαπημένα όλης της επιστολής. Περιγράφουν τη χριστιανική ζωή 
σαν έναν αγώνα, στον οποίο όλοι συμμετέχουμε και όσοι παραμεί-
νουν πιστοί θα λάβουν το βραβείο. Περιγράφουν, επίσης, την Απο-
λύτρωση σαν έναν αγώνα στον οποίο οι πιστοί στο παρελθόν επέ-
μεναν, παρά τις δοκιμασίες, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα το βρα-
βείο.  
Κι αυτό επειδή η ιστορία τελειώνει και με μας και όχι μόνο με εκεί-
νους. Είμαστε η τελευταία πράξη. Το δράμα κορυφώνεται με τη 
δική μας είσοδο να τρέχουμε το τελευταίο μέρος του αγώνα, και με 
τον Ιησού να κάθεται στο τέρμα, στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. 
Ως υπέρτατο παράδειγμα του πώς διεξάγεται αυτός ο  αγώνας, ο 
Χριστός είναι η έμπνευσή μας. Είναι ο απόλυτος Μάρτυρας ότι το 
βραβείο είναι αληθινό και πως Αυτός είναι ο Πρόδρομος που ανοί-
γει τον δρόμο για μας (Εβρ. 6/ς’ 19, 20,  10/ι’ 19-23).  
Η Εβρ. 11/ια’ εξηγεί ότι η πίστη είναι η εμπιστοσύνη στις υποσχέ-
σεις του Θεού, έστω και αν δεν μπορούμε να δούμε την εκπλήρω-
σή τους ακόμα. Σε αυτό το μάθημα θα ερευνήσουμε τι είναι η πίστη 
και πώς αποκτάται μέσα από παραδείγματα του παρελθόντος και, 
ειδικά, διαμέσου του παραδείγματος του Ιησού, «του Αρχηγού και 
Τελειωτή της πίστης μας» (Εβρ. 12/ιβ’ 2).   
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Κυριακή 6 Μαρτίου 
 

«Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ» 
Διαβάστε Εβρ. 10/ι’ 35-39. Τι μας λέει ο Θεός σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Η υπομονή είναι ένα χαρακτηριστικό των πιστών των εσχάτων  
ημερών, οι οποίοι χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουν να λάβουν τις 
υποσχέσεις (Αποκ. 13/ιγ’ 10,  14/ιδ’ 12). Όμως, για να έχουν οι 
πιστοί υπομονή, πρέπει να κρατάνε την ομολογία της πίστης (Εβρ. 
10/ι’ 23,  4/δ’ 14). Ο απ. Παύλος δείχνει ότι η γενιά της ερήμου δεν 
κατάφερε να λάβει τις υποσχέσεις, επειδή έχασαν την πίστη τους 
(Εβρ. 3/γ’ 19). Η προς Εβραίους αναφέρει για τους πιστούς ότι 
βρίσκονται στο κατώφλι της εκπλήρωσης των υποσχέσεων (Εβρ. 
9/θ’ 28, 10/ι’ 25,  36-38) και ότι χρειάζεται να εξασκούμε την πίστη 
αν θέλουμε να γευτούμε τις υποσχέσεις (Εβρ. 10/ι’ 39). 
Ο απ. Παύλος εισάγει την άποψή του για την πίστη με μια αναφορά 
στο Αββ. 2/β’ 2-4. Ο Αββακούμ ρώτησε τον Θεό γιατί ανέχεται τους 
ασεβείς που καταδυναστεύουν τους δίκαιους (Αββ. 1/α’ 12-17). Ο 
προφήτης και ο λαός του υπέφεραν και ήθελαν ο Θεός να επέμβει. 
Ο Κύριος, όμως, απάντησε ότι υπήρχε προκαθορισμένος καιρός 
για την εκπλήρωση της υπόσχεσής Του και  έπρεπε να περιμένουν 
(Αββ. 2/β’ 2-4). Ο Αββακούμ και ο λαός του ζούσαν, όπως κι εμείς, 
μεταξύ του καιρού της υπόσχεσης και του καιρού της εκπλήρωσης. 
Το μήνυμα του Θεού συνεχίστηκε στην προς Εβραίους: «Και θάρ-
θει ο Ερχόμενος και δεν θα βραδύνει» (Εβρ. 10/ι’ 37,  Αββ. 2/β’ 3). 
Το μήνυμα αναφέρεται στον Ιησού. Αυτός είναι ο Δίκαιος, η ενσάρ-
κωση της πίστης, ο Οποίος ευαρεστεί τον Θεό και προσφέρει ζωή 
(Εβρ. 10/ι’ 5-10). Τότε γιατί καθυστερεί; Δεν καθυστερεί. Ήρθε ήδη 
και πέθανε για μας (Εβρ. 9/θ’ 15-26) και είναι βέβαιο ότι θα ξανάρ-
θει και στον καθορισμένο καιρό (Εβρ. 9/θ’ 27, 28,  10/ι’ 25). 
Το μήνυμα του Θεού συνεχίστηκε: «Ο δίκαιος, όμως, θα ζήσει με 
βάση την πίστη» (Εβρ. 10/ι’ 38). Ο απ. Παύλος δηλώνει το ίδιο στη 
Ρωμ. 1/α’ 17 και στη Γαλ. 3/γ’ 11. Η Ρωμ. 1/α’ 16, 17 είναι ιδιαίτερα 
διαφωτιστική επειδή εξηγεί ότι η δικαιοσύνη του Θεού «αποκαλύ-
πτεται από πίστη σε πίστη». Αυτό που εννοεί ο απ. Παύλος είναι 
ότι πρώτα έρχεται η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις Του, και 
ως αποτέλεσμα φέρνει την δική μας πίστη και πιστότητα. Έτσι, ε-
πειδή ο Θεός παραμένει πιστός στις υποσχέσεις Του (Β’ Τιμ. 2/β’ 
13), ο δίκαιος σε απάντηση της πιστότητας του Θεού, θα παραμεί-
νει πιστός, επίσης. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι η πίστη μας 
έρχεται ως αποτέλεσμα και τροφοδοτείται από την πιστότητα του 
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Θεού; Πώς μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε περισσότε-
ρο την πιστότητά Του και τις υποσχέσεις που μας έχει δώσει; 
 
Δευτέρα 7 Μαρτίου 
 

«ΜΕ ΠΙΣΤΗ Ο ΑΒΡΑΑΜ…» 
Η προς Εβραίους ορίζει την πίστη ως «βεβαίωση για πράγματα 
που δεν βλέπονται» (Εβρ. 11/ια’ 1). Έπειτα, παραθέτει μια λίστα 
πιστών ανθρώπων από την ιστορία του Ισραήλ, οι οποίοι αποτε-
λούν παραδείγματα του τι είναι πίστη και δείχνει πώς εκδήλωσαν 
αυτήν την πίστη με τις πράξεις τους. 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 1-19. Τι έκαναν αυτοί οι ήρωες της πίστης 
ώστε η πίστη τους να είναι για εμάς παράδειγμα; Πώς σχετίζονται 
οι πράξεις τους με την ελπίδα για πράγματα που δεν είναι ορατά; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Αβραάμ είναι ίσως, ο πιο σημαντικός χαρακτήρας σε αυτό το 
κεφάλαιο. Η τελευταία πράξη του είναι ιδιαίτερα διδακτική όσον 
αφορά την πραγματική φύση της πίστης. 
Η προς Εβραίους τονίζει ότι οι οδηγίες του Θεού στον Αβραάμ να 
προσφέρει τον Ισαάκ ως θυσία, φαινομενικά ήταν αντιφατικές από 
τη μεριά Του (Εβρ. 11/ια’ 17, 18). Ο Ισαάκ δεν ήταν ο μοναδικός 
γιός του Αβραάμ. Ο Ισμαήλ ήταν ο πρωτότοκός του, αλλά ο Θεός 
είπε στον Αβραάμ ότι αποδέχεται το αίτημα της Σάρας να εκδιώξει 
τον Ισμαήλ και τη μητέρα του, επειδή Εκείνος θα τους φρόντιζε, και 
επειδή οι απόγονοι του Αβραάμ θα καλούνταν μέσω του Ισαάκ 
(Γεν. 21/κα’ 12, 13). Παρόλα αυτά, στο επόμενο κεφάλαιο, ο Κύ-
ριος ζητάει από τον δούλο του να θυσιάσει το παιδί του ως ολο-
καύτωμα. Οι οδηγίες που δίνει ο Θεός στο κεφ. 22/κβ’ έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις Του στη Γεν. 12/ιβ’ – 21/κα’. 
Η προς Εβραίους συμπεραίνει ότι ο Αβραάμ με θαυμαστό τρόπο 
διέλυσε αυτόν τον προβληματισμό, συμπεραίνοντας ότι ο Θεός θα 
ανέστηνε τον Ισαάκ μετά τη θυσία. Κάτι τέτοιο είναι καταπληκτικό 
γιατί μέχρι τότε κανείς δεν είχε αναστηθεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι η 
προηγούμενη εμπειρία του με τον Θεό, τον οδήγησε σε αυτό το 
συμπέρασμα. Η Εβρ. 11/ια’ 12 σημειώνει ότι η σύλληψη του Ισαάκ 
έγινε με τη δύναμη του Θεού «από έναν, μάλιστα νεκρωμένον». Ο 
απ. Παύλος τονίζει επίσης, πως παρά το ότι ο Αβραάμ  ήταν «νε-
κρωμένος» και η Σάρα στείρα, ο Αβραάμ «μη έχοντας ελπίδα, πί-
στεψε με την ελπίδα, ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας πολλών ε-
θνών» επειδή πίστεψε ότι ο Θεός «ζωοποιεί τους νεκρούς, και κα-
λεί τα μη υπάρχοντα ωσάν να υπάρχουν» (Ρωμ. 4/δ’ 17-20). Έτσι, 
ο Αβραάμ υπέθεσε ότι αν ο Θεός, κατά μία έννοια, έδωσε ζωή στον 
Ισαάκ από έναν νεκρωμένο, τότε θα μπορούσε να το ξανακάνει. 
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Στην καθοδήγηση του Θεού στο παρελθόν, ο Αβραάμ διέκρινε τι θα 
μπορούσε να κάνει ο Κύριος στο μέλλον. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η ανασκόπηση του πώς οδήγησε ο Θεός τη ζωή μας 
κατά το παρελθόν, είναι σημαντική στο να διατηρήσει την πίστη και 
την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν τώρα;  
 
Τρίτη 8 Μαρτίου 
 

ΜΩΗΣΗΣ: ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗ ΟΡΑΤΟ 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 20-28. Τι έκαναν αυτοί οι άντρες της πίστης; 
Πώς σχετίζονται οι πράξεις τους με την ελπίδα τους για πράγματα 
που δεν φαίνονται; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Μωυσής είναι το δεύτερο μεγαλύτερο παράδειγμα στο κεφάλαιο 
της πίστης. Η ζωή του Μωυσή εισάγεται και χαρακτηρίζεται από 
δύο ενέργειες ανυπακοής προς τον βασιλιά. Οι γονείς του τον έ-
κρυψαν όταν γεννήθηκε, γιατί «δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του 
βασιλιά» (Εβρ. 11/ια’ 23) και ο Μωυσής έφυγε από την Αίγυπτο 
«χωρίς να φοβηθεί τον θυμό του βασιλιά» (Εβρ. 11/ια’ 27). Όμως, 
η πιο σπουδαία πράξη του Μωυσή ήταν ότι «αρνήθηκε να λέγεται 
γιος της θυγατέρας του Φαραώ» (Εβρ. 11/ια’ 24). Η αναφορά στην 
θετή μητέρα του Μωυσή ως «θυγατέρα του Φαραώ» υποδηλώνει 
ότι ήταν υποψήφιος να γίνει ο επόμενος Φαραώ. Παρόλα αυτά, ο 
Μωυσής ήταν πρόθυμος να αφήσει την προοπτική να γίνει ο ηγε-
μόνας του πιο ισχυρού έθνους εκείνης της εποχής για να γίνει ο 
ηγέτης νέο απελευθερωμένων σκλάβων – για την ακρίβεια, προ-
σφύγων. 
Συγκρίνετε Εβρ. 11/ια’ 24-27 και 10/ι’ 32-35. Ποιες ήταν οι ομοιότη-
τες μεταξύ της κατάστασης των αρχικών αναγνωστών της προς 
Εβραίους επιστολής και της εμπειρίας του Μωυσή; 
…………………………………………………………………………….. 
Το μεγαλείο του Μωυσή ήταν ότι κατάφερε να κοιτάξει πέρα από 
τις υποσχέσεις του Φαραώ και να δει αυτά που δεν φαίνονται, τις 
υποσχέσεις του Θεού. Η προς Εβραίους λέει ότι το βλέμμα του 
Μωυσή ήταν προσηλωμένο «στο βραβείο» και όχι στα πλούτη της 
Αιγύπτου. Αυτό το βραβείο είναι το ίδιο βραβείο που αναφέρεται 
στην Εβρ. 10/ι’ 35, το οποίο ο Θεός υποσχέθηκε σε όσους πιστεύ-
ουν σε Αυτόν.  
Τα λόγια του απ. Παύλου σχετικά με την απόφαση του Μωυσή 
πρέπει να αντήχησαν δυνατά στην καρδιά των αναγνωστών της 
επιστολής. Είχαν υποστεί κατάκριση και προσβολές λόγω της πί-
στης τους στον Χριστό. Επίσης, είχαν ταλαιπωρηθεί και είχαν χάσει 
τα υπάρχοντά τους (Εβρ. 10/ι’ 32-24). Κάποιοι φυλακίστηκαν (Εβρ. 
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13/ιγ’ 3). Κατά μία έννοια, ο Μωυσής επέλεξε να κακοπάθει με τον 
λαό του Θεού, ανταλλάσσοντας τα πλούτη της Αιγύπτου και να 
δεχθεί τις προσβολές για τον Χριστό, επειδή πίστευε ότι το βραβείο 
του Χριστού ήταν μεγαλύτερο από οτιδήποτε μπορούσε να του 
προσφέρει η Αίγυπτος. 
ΣΚΕΨΗ: Τι είδους προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει λόγω της πί-
στης σας; Τι έπρεπε να αφήσετε γι’ αυτήν; Γιατί αξίζει, εν τέλει, το 
βραβείο, παρόλο που δεν μπορούμε να το δούμε τώρα; 
 
Τετάρτη 9 Μαρτίου 
 

ΜΕ ΠΙΣΤΗ Η ΡΑΑΒ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ… 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 31 και Ναυή 2/β’ 9-11. Γιατί μια ειδωλολά-
τρισσα πόρνη σαν τη Ραάβ, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο 
των ηρώων της πίστης στην Αγία Γραφή; 
……………………………………………………………………………..  
Η Ραάβ είναι, πιθανόν, το πιο απροσδόκητο πρόσωπο που βρί-
σκουμε στην Εβρ. 11/ια’. Είναι η μία από τις δύο γυναίκες που α-
ναφέρονται ονομαστικά. Είναι η δέκατη στη λίστα, καθώς οι πρώτοι 
είναι πρόγονοι και πατριάρχες του Ισραήλ και ο καθένας τους λογί-
στηκε δίκαιος. Εκείνη, όχι μόνο είναι γυναίκα, αλλά και εθνικής κα-
ταγωγής, και πόρνη. 
Το πιο αξιοσημείωτο είναι πως η Ραάβ είναι το κεντρικό πρόσωπο 
και ο κορυφαίος χαρακτήρας. Η λίστα είναι οργανωμένη με έναν 
μοναδικό τρόπο. Κάθε πρόσωπο εισάγεται με τη φράση «με πί-
στη», για κάτι που έκανε. Αυτό το επαναλαμβανόμενο μοντέλο αυ-
ξάνει την προσδοκία του αναγνώστη μέχρι να διαβάσει την απο-
κλιμάκωση της περικοπής που λέει: «με πίστη ο Ιησούς του Ναυή 
οδήγησε τον λαό στην Γη της Επαγγελίας». 
Αλλά το κείμενο δεν λέει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, ο Ιη-
σούς του Ναυή παραλείπεται και στη θέση του βρίσκεται μια πόρ-
νη. Μετά την αναφορά της Ραάβ, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
τελειώνει απότομα με τη φράση «Και τι να λέω ακόμα;» (Εβρ. 
11/ια’ 32). Έπειτα, ο απ. Παύλος αναφέρει συνοπτικά κάποια ονό-
ματα και γεγονότα για τα οποία δεν δίνει λεπτομέρειες. 
Η πράξη πίστης της Ραάβ ήταν ότι άκουσε, πίστεψε και υπάκουσε 
ακόμα και αν δεν είδε. Δεν είδε τις πληγές της Αιγύπτου ή την απε-
λευθέρωση στην Ερυθρά Θάλασσα ή το νερό από τον βράχο ή το 
μάννα από τον ουρανό, όμως πίστεψε. Ήταν ένα ισχυρό παρά-
δειγμα για τους αναγνώστες της επιστολής, που δεν άκουσαν τον 
Ιησού να κηρύττει, ούτε Τον είδαν να κάνει κάποιο θαύμα. Το ίδιο 
είναι και για μας που δεν Τον είδαμε να κάνει τίποτα από όλα αυτά.  
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«Η Ραάβ ήταν μια πόρνη που ζούσε στα τείχη της Ιεριχώ. Έκρυψε 
τους δύο Ισραηλίτες κατασκόπους που στάλθηκαν για να ελέγξουν 
την πόλη. Λόγω της καλοσύνης της σε αυτούς και της δήλωσης για 
την πίστη της στον Θεό, οι κατάσκοποι υποσχέθηκαν ότι η Ραάβ 
και η οικογένειά της θα γλίτωναν όταν ο εχθρός θα επιτιθόταν στην 
Ιεριχώ.» Ε. Χουάιτ, Daughters of God, p. 35. 

Ο απ. Παύλος συνεχίζει (Εβρ. 11/ια’ 35-38) με έναν κατάλογο των 
προκλήσεων που κάποιοι αντιμετώπισαν. Η φράση «χωρίς να δε-
χθούν την απολύτρωση» (Εβρ. 11/ια’ 35) δείχνει ότι είχαν τη δυνα-
τότητα να ξεφύγουν, αλλά διάλεξαν να μην το κάνουν επειδή το 
βλέμμα τους ήταν προσηλωμένο στο βραβείο του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Αν και δεν έχουμε δει τη Δημιουργία, την Έξοδο, τον 
Σταυρό του Χριστού, γιατί έχουμε σημαντικούς λόγους να πιστεύ-
ουμε ότι αυτά συνέβησαν;  
 
Πέμπτη 10 Μαρτίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ 
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 1-3. Τι ζητούν από μας αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Η κλιμάκωση της πίστης έρχεται με τον Ιησού, στην Εβρ. 12/ιβ’.    
Ο απ. Παύλος ξεκινάει την επιστολή με τον Ιησού που είναι «ο ερ-
χόμενος» που «δεν θα βραδύνει» (Εβρ. 10/ι’ 37) και καταλήγει με 
τον Ιησού ως «Τελειωτή» της πίστης μας (Εβρ. 12/ιβ’ 2). Ο Ιησούς 
είναι «ο Αρχηγός και Τελειωτής της πίστης». Είναι ο Μοναδικός 
που κάνει την πίστη εφικτή και είναι το Παράδειγμά μας που εν-
σαρκώνει τέλεια το τι σημαίνει ζωή πίστης. Με τον Ιησού, η πίστη 
φθάνει στην τελειότερη έκφρασή της. Ο Ιησούς είναι ο «Αρχηγός» 
(Εβρ. 12/ιβ’ 2), ή ο Θεμελιωτής, ή ο Πρόδρομος της πίστης μας.  
Πρώτον, είναι ο Μόνος που τελείωσε τον καλό αγώνα με την πλή-
ρη έννοια. Οι υπόλοιποι για τους οποίους μιλήσαμε στο προηγού-
μενο κεφάλαιο, δεν έχουν φθάσει ακόμα τον στόχο τους (Εβρ. 
11/ια’ 39, 40). Ο Ιησούς, ωστόσο έχει εισέλθει στην κατάπαυση του 
Θεού στον ουρανό και κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. 
Εμείς λοιπόν, μαζί με εκείνους θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού στον 
ουρανό (Αποκ. 20/κ’ 4). 
Δεύτερον, ήταν η τέλεια ζωή του Ιησού που έκανε εφικτό στους 
ήρωες της πίστης να τρέξουν τον καλό αγώνα (Εβρ. 10/ι’ 5-14). Αν 
δεν είχε έρθει ο Ιησούς, ο αγώνας θα ήταν μάταιος για όλους. 
Τέλος, ο Ιησούς είναι ο λόγος που έχουμε πίστη. Ως ένα με τον 
Θεό, εξέφρασε την πιστότητα του Θεού προς εμάς. Ο Θεός ποτέ 
δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειες Του για τη σωτηρία μας, και αυ-
τός είναι ο λόγος που στο τέλος θα λάβουμε το βραβείο, αν δεν 
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αποκάμουμε. Ο Ιησούς αγωνίστηκε με πίστη και παρέμεινε Πιστός, 
ακόμα και όταν εμείς ήμασταν απειθείς (Β’ Τιμ. 2/β’ 13). Η πίστη 
μας είναι μόνο μία ανταπόκριση στην πιστότητά Του. 
Εντέλει, ο Ιησούς είναι ο «Τελειωτής» της πίστης, επειδή δίνει το 
τέλειο παράδειγμα για να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της πίστης. 
Πώς αγωνίστηκε Εκείνος; Εκκένωσε τον Εαυτό Του, αφήνοντας τα 
πάντα για μας (Φιλιπ. 2/β’ 5-8). Ουδέποτε αμάρτησε. Ο Ιησούς 
επικεντρώθηκε στο βραβείο, το οποίο ήταν η χαρά που τέθηκε 
μπροστά Του, δηλαδή η απολύτρωση της ανθρωπότητας μέσω 
της χάρης Του. Έτσι, υπέμεινε τις παρανοήσεις και την κακοποίη-
ση, καταφρονώντας τη ντροπή του σταυρού (Εβρ. 12/ιβ’ 2, 3). 
Τώρα είναι η σειρά μας να αγωνιστούμε. Αν και ποτέ δεν θα μπο-
ρέσουμε να καταφέρουμε αυτό που έκανε ο Ιησούς με τη δική μας 
δύναμη, έχουμε το τέλειο παράδειγμά Του μπροστά μας, και έτσι 
μέσω της πίστης και της προσήλωσής μας σε Εκείνον προχωράμε 
μπροστά με πίστη, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις Του 
για ένα σπουδαίο βραβείο. 
 
Παρασκευή 11 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:28’  
 

Περαιτέρω μελέτη: «Η πίστη σε βοήθησε να γίνεις του Χριστού, 
και πάλι με την πίστη θα αυξηθείς στη χάρη Του παίρνοντας και 
δίνοντας. Όλα πρέπει να Του τα δώσεις – την καρδιά σου, τη θέ-
λησή σου, την υπηρεσία σου – να δώσεις τον εαυτό σου για να 
υπακούσεις σε όλα που θα σου ζητήσει. Και πρέπει να δεχθείς όλα 
– τον Χριστό, την πληρότητα της ευλογίας – για να κατοικεί στην 
καρδιά σου, να γίνει η δύναμή σου, η δικαιοσύνη σου, ο παντοτινός 
βοηθός σου, για να σου δώσει τη δύναμη της υπακοής…  
«Ο Θεός ποτέ δε ζητάει να πιστέψουμε χωρίς να δώσει επαρκείς 
αποδείξεις για να στηριχθεί η πίστη μας. Η ύπαρξή Του, ο χαρα-
κτήρας Του, η βεβαιότητα του λόγου Του, όλα βασίζονται σε μαρ-
τυρίες που ανταποκρίνονται στη λογική μας. Και τέτοιες μαρτυρίες 
αφθονούν. Ο Θεός όμως δεν απέκλεισε την ύπαρξη της αμφιβολί-
ας. Η πίστη μας πρέπει να βασίζεται επάνω σε αποδείξεις, όχι σε 
επιχειρηματολογίες. Αυτοί που θέλουν να αμφιβάλουν, θα βρουν 
ευκαιρία. Όσοι πραγματικά επιθυμούν να γνωρίσουν την αλήθεια, 
θα ανακαλύψουν άφθονες αποδείξεις για να στηρίξουν την πίστη 
τους.  
Είναι αδύνατον οι περιορισμένες διάνοιές μας να κατανοήσουν 
στην εντέλεια τον χαρακτήρα των έργων του Απείρου. Και για την 
οξυδερκή διάνοια, και για τον πιο καλλιεργημένο νου, η ύπαρξη του 
Θεού θα περιβάλλεται πάντοτε από ένα πέπλο μυστηρίου. “Δύνα-
σαι να εξιχνιάσης τα βάθη του Θεού; Δύνασαι να εξιχνιάσης του 
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Παντοδύναμου την εντέλειαν; Ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού. 
Τι δύνασαι να κάμης;” (Ιώβ 11/ια’ 7, 8)». Έ. Χουάιτ, Β.Χ. σελ. 65, 66, 99. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Ένας από τους πρώτους Χριστιανούς μελετητές έγραψε: «Cre-
do ut intelligam» το οποίο στα Λατινικά σημαίνει: «Πιστεύω για να 
καταλάβω». Στην Εβρ. 11/ια’ 3 λέει ότι «Διά μέσου της πίστης νο-
ούμε». Ποια είναι η σχέση μεταξύ πίστης και κατανόησης; Γιατί η 
πίστη έρχεται συχνά πριν την κατανόηση; Γιατί κάποιες φορές 
πρέπει να πλησιάζουμε με πίστη, τουλάχιστον στην αρχή, για 
πράγματα που δεν κατανοούμε, και έπειτα θα έρθει περισσότερη 
κατανόηση;  
2. Οι έννοιες πίστη και πιστότητα είναι ταυτόσημες. Γιατί και οι δύο 
είναι σημαντικές για να καταλάβουμε τι σημαίνει «δια πίστεως»; 
Πώς οι άνθρωποι στην Εβρ. 11/ια’ έδειξαν, μέσα από την πιστότη-
τά τους, την αληθινή πίστη τους; Πώς μπορούμε να κάνουμε κι ε-
μείς το ίδιο; 
3. Αν και καταλαβαίνουμε ότι η πίστη είναι χάρισμα από τον Θεό, 
(Ρωμ. 12/ιβ’ 3), ποια είναι η σημασία του να αποδεχθούμε και να 
διατηρήσουμε αυτό το δώρο;  
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12 Μαρτίου – 18 Μαρτίου                            Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΣΑΛΕΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Γι’ αυτό, παραλαμβάνοντας μία ασάλευτη 
βασιλεία, ας κρατάμε τη χάρη, διαμέσου της οποίας να λατρεύουμε 
ευάρεστα τον Θεό, με σεβασμό και ευλάβεια.» Εβραίους 12/ιβ’ 28 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 12/ιβ’ 18-
29,  13/ιγ’ 15, 16,  Έξ. 32/λβ’ 32,  Δαν. 7/ζ’ 9, 10, 13-22,  Αγγ. 2/β’ 
6-9, 20-22,  Ψαλμ. 15/ιε’ 5,  16/ις’ 8. 
 
Η προς Εβραίους 12/ιβ’ 18-29 είναι η κλιμάκωση της επιστολής, 
και ανακεφαλαιώνει το κύριο μέλημα, επαναλαμβάνοντας την ιδέα 
με την οποία ξεκίνησε: ο Θεός μίλησε σε μας διαμέσου του Υιού, 
και χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε Αυτόν (Εβρ. 1/α’ 
1, 2,  12/ιβ’ 25). Η περιγραφή του Ιησού στην Εβρ. 12/ιβ’ 22-24 
συνοψίζει τους ισχυρισμούς της επιστολής γι’ Αυτόν: ο Ιησούς είναι 
ο Μεσίτης της νέας διαθήκης και το αίμα Του χαρίζει σωτηρία 
στους πιστούς. Η ιερατική και βασιλική Του διακονία για εμάς απο-
τελεί λόγο εορτασμού για τις ουράνιες στρατιές. Και τέλος, η Εβρ. 
12/ιβ’ 25-29 περιέχει την τελική και κορυφαία ενθάρρυνση: Η κρίση 
του Θεού έρχεται. Θα φέρει καταστροφή στους εχθρούς Του – αλ-
λά δικαίωση και βασιλεία στον λαό Του (Εβρ. 12/ιβ’ 28, 29).  
Το τέλος πιστοποιεί την σπουδαιότητα των επιτευγμάτων του Ιη-
σού στον σταυρό και κατευθύνει τους πιστούς στην συντέλεση της 
νίκης Του κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο απ. Παύλος χρησιμοποιεί 
μια εικόνα από το Δαν. 7/ζ’ για να υπενθυμίσει στους αναγνώστες 
ότι ο Ιησούς έχει λάβει ένα βασίλειο από τον Θεό, την Κρίση (Δαν. 
7/ζ’ 9-14), και θα το μοιραστεί με τους πιστούς που είναι «οι άγιοι 
του Υψίστου», οι οποίοι θα το έχουν στους αιώνες (Δαν. 7/ζ’ 18). 
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Κυριακή 13 Μαρτίου 
«ΠΡΟΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΣΙΩΝ» 

Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 22-24. Τι μας περιγράφει εδώ ο Παύλος; 
…………………………………………………………………………….. 
Η προς Εβραίους επιβεβαιώνει ότι έχουμε προσέλθει στο όρος 
Σιών και συμμετέχουμε σε μια μεγάλη γιορτή. «Αλλά, προσήλθατε 
στο βουνό Σιών, και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια 
Ιερουσαλήμ, και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι» (Εβρ. 12/ιβ’ 
22, 23). Έχουμε έρθει διαμέσου της πίστης στο πρόσωπό του Α-
ντιπροσώπου μας, του Ιησού. Σε αυτήν τη γιορτή θα συναντήσου-
με ένα αναρίθμητο πλήθος αγγέλων, τον Ίδιο τον Θεό και τον Ιη-
σού, ο Οποίος είναι το κέντρο της γιορτής. Ερχόμαστε ως «εκκλη-
σία πρωτοτόκων, που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς» (Εβρ. 
12/ιβ’ 23). Τα ονόματά μας είναι καταχωρημένα στα βιβλία του Ου-
ρανού, όπου είναι καταγεγραμμένος ο εκλεκτός λαός του Θεού. 
(Έξ. 32/λβ’ 32, Ψαλμ. 56/νς’ 8, Δαν. 12/ιβ’ 1, Μαλ. 3/γ’ 16, Λουκ. 
10/ι’ 20, Αποκ. 13/ιγ’ 8,  17/ιζ’ 8). 
Είμαστε οι «πρωτότοκοι» επειδή μοιραζόμαστε την κληρονομιά με 
τον κατεξοχήν Πρωτότοκο, Ιησού (Εβρ. 1/α’ 6). Έτσι, δεν έχουμε 
έρθει ως καλεσμένοι, άλλα ως πολίτες (Φιλιπ. 3/γ’ 20). Θεωρούμα-
στε, επίσης, «πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα» 
(Εβρ. 12/ιβ’ 23). Αυτή η έκφραση είναι ένα σχήμα λόγου, μέσα από 
το οποίο η διάσταση της ανθρώπινης φύσης αντιπροσωπεύει το 
σύνολο. Είναι ανάλογο με την έκφραση «στον Πατέρα των πνευμά-
των» (Εβρ. 12/ιβ’ 9), η οποία αναφέρεται στον Θεό ως Πατέρα  
όλων των ανθρώπων που είναι πνευματική φύση.  
Αυτή η πανηγυρική συγκέντρωση γιορτάζει τα εγκαίνια της βασιλι-
κής κυριαρχίας του Ιησού, της ιερατικής διακονίας Του και της νέας 
διαθήκης. Στην προς Εβραίους, το όρος Σιών είναι το μέρος  όπου 
θα συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα. Τρία από τα διαψάλματα στην 
Εβρ. 1/α’ 5-14 περιγράφουν την ενθρόνιση του Υιού και παρουσιά-
ζουν το όρος Σιών ως το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί 
(Ψαλμ. 2/β’ 6, 7, 110/ρι’ 1, 2, 102/ρβ’ 21-27).  
Επιπροσθέτως, το όρος Σιών είναι το μέρος όπου ο Υιός ορίστηκε 
«Ιερέας στον αιώνα» (Εβρ. 5/ε’ 6), μια αναφορά από τον Ψαλμ. 
110/ρι’ 4. Σύμφωνα με αυτόν τον Ψαλμό, ο διορισμός του Υιού ως 
Αρχιερέας λαμβάνει χώρα στο όρος Σιών, επίσης (Ψαλμ. 110/ρι’ 
2). Τέλος, η επιστολή αναφέρει ότι η έναρξη της ιερατείας του Ιη-
σού σηματοδοτεί και τα εγκαίνια της νέας διαθήκης (Εβρ. 7/ζ’ 11-
22). Έτσι, το όρος Σιών είναι το μέρος όπου επικυρώθηκε η νέα 
διαθήκη. Η Εβρ. 12/ιβ’ 22-24 λοιπόν, περιγράφει την εορταστική 
συγκέντρωση που έγινε στον Ουρανό όταν ο Ιησούς αναλήφθηκε. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους πρακτικούς τρόπους μπορούμε να γιορτάσου-
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με την πραγματικότητα της αρχιερατικής διακονίας του Ιησού και τη 
νέα διαθήκη στη ζωή μας και στη λατρεία μας; Γιατί το να χαιρόμα-
στε γι’ αυτή την σπουδαία αλήθεια είναι επιβεβαίωση πίστης; 
 
Δευτέρα 14 Μαρτίου 
 

«ΠΡΟΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ ΟΛΩΝ»  
Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’ 12, 23. Εφόσον πρόκειται για γιορτή, γιατί ο 
Θεός περιγράφεται ως Κριτής; Πώς ένας κριτής μπορεί να είναι 
μέρος ή λόγος εορτασμού; Διαβάστε επίσης Δαν. 7/ζ’ 9, 10, 13-22. 
…………………………………………………………………………….. 
Η γιορτή που περιγράφεται στην Εβρ. 12/ιβ’ 22-24 αναφέρεται σε 
μια μελλοντική κρίση. Ο Θεός προεδρεύει ως Κριτής και ανοίγει τα 
βιβλία. Το αποτέλεσμα αυτής της μελλοντικής κρίσης είναι ότι ο 
λαός του Θεού θα λάβει τη βασιλεία (Εβρ. 12/ιβ’ 28). 
Αυτή η σκηνή φέρνει στο νου την μεγάλη κρίση πριν την Έλευση, 
όπως περιγράφεται στο Δαν. 7/ζ’, που απεικονίζει μια σκηνή κρί-
σης όπου ο Θεός «ο Παλαιός των Ημερών» κάθεται σε έναν θρόνο 
από φωτιά και πλαισιώνεται από «χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριά-
δες» αγγέλων (Δαν 7/ζ’ 9, 10). Τα βιβλία έχουν ανοιχθεί (Δαν. 7/ζ’ 
10) και η κρίση δίνεται «στους αγίους του Υψίστου», οι οποίοι κα-
τόπιν «πήραν τη βασιλεία» (Δαν. 7/ζ’ 22). 
Ομοίως και στην Εβρ. 12/ιβ’ 22-29 περιγράφεται μια σκηνή κρίσης 
στο όρος Σιών, την ουράνια Ιερουσαλήμ, όπου ο Θεός «ο Κριτής 
όλων» περιστοιχίζεται από «μυριάδες αγγέλων». Εδώ βλέπουμε 
μια πύρινη εικόνα (Εβρ. 12/ιβ’ 29). Περιλαμβάνει βιβλία επειδή σε 
αυτά είναι καταγεγραμμένοι οι άγιοι (Εβρ. 12/ιβ’ 23), που υποδη-
λώνει μια ευνοϊκή κρίση γι’ αυτούς. 
Ο Ιησούς είναι το επίκεντρο αυτής της σκηνής (Εβρ. 12/ιβ’ 24). Η 
Εβρ. 2/β’ Τον περιγράφει ως Υιό του ανθρώπου, που ήταν «στε-
φανωμένος με δόξα και τιμή» αφότου γεύτηκε «θάνατο» για χάρη 
μας (Εβρ. 2/β’ 9). Σύμφωνα με την Εβρ. 2/β’ 10, ο «γιός του αν-
θρώπου» (Εβρ.2/β’ 6) υπέφερε ώστε να φέρει «στη δόξα πολλούς 
γιούς». Αυτό σημαίνει ότι οι πιστοί θα μπορούν και αυτοί να είναι 
«στεφανωμένοι με δόξα και τιμή». Ο Υιός έχει φέρει τώρα τους πι-
στούς στη Σιών, την Ουράνια Ιερουσαλήμ, διαμέσου των οφελών 
της νέας διαθήκης (Εβρ. 12/ιβ’ 22-24), όπου θα λάβουν το βασίλειο 
που τους έχει υποσχεθεί (Εβρ. 12/ιβ’ 28). 
Άρα λοιπόν, αυτή η κρίση είναι καλά νέα για τους πιστούς, γιατί 
είναι μια κρίση που διεξάγεται για χάρη τους. Τους διεκδικεί. Είναι 
μια κρίση που διαψεύδει τον αντίδικό τους, τον δράκοντα, που είναι 
πίσω από το τρομερό θηρίο, το οποίο καταδίωκε τους πιστούς στο 
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παρελθόν (Δαν. 7/ζ’) και θα συνεχίσει να τους καταδιώκει και στο 
μέλλον (Αποκ. 13/ιγ’). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς αυτά που μελετήσαμε σήμερα μας βοηθούν να κα-
ταλάβουμε ότι η κρίση του Θεού στο μήνυμα της τριπλής αγγελίας 
είναι καλή είδηση για την εποχή μας; (Αποκ. 14/ιδ’ 6, 7, Δευτ. 
32/λβ’ 36, Α’ Χρον. 16/ις’ 33-35). 
 
Τρίτη 15 Μαρτίου 
 

«ΣΕΙΩ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» 
Μετά την εορταστική συγκέντρωση στον ουρανό, ο απ. Παύλος 
προειδοποιεί τους αναγνώστες να δώσουν την πρέπουσα προσο-
χή στη φωνή του Θεού, διότι ο Κύριος θα σείσει «Μία φορά ακό-
μα… όχι μονάχα τη γη, αλλά και τον ουρανό» (Εβρ. 12/ιβ’ 26). Ο 
απ. Παύλος λέει ότι παρότι ο Ιησούς έχει ενθρονιστεί στον ουρανό, 
η σωτηρία μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να είμαστε προσεχτι-
κοί, επειδή ένα σημαντικό γεγονός πρόκειται να συμβεί.  
Συγκρίνετε Αγγ. 2/β’ 6-9, 20-22,  Ψαλμ. 96/ϟς’ 9, 10, 99/ϟθ’ 1, και 
Εβρ. 12/ιβ’ 26, 27. Ποιος είναι ο σκοπός που ο Θεός σείει τον ου-
ρανό και τη γη; Τι σημαίνει αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, η γη που σείεται είναι μια συνηθισμένη εικό-
να για τη παρουσία του Θεού, ο Οποίος εμφανίζεται για να ελευθε-
ρώσει τον λαό Του. Όταν ο Βαράκ και η Δεβόρρα πολέμησαν ενα-
ντίον του Σισάρα, ο Θεός πολέμησε από τον ουρανό για λογαρια-
σμό τους (Κριτ. 5/ε’ 20). Περιγράφεται ένας ισχυρός σεισμός, όπου 
η γη και τα βουνά σείονται λόγω της παρουσίας του Θεού (Κριτ. 
5/ε’ 4, 5). Βλέπουμε ότι η ίδια εικόνα εμφανίζεται σε όλη την Παλαιά 
Διαθήκη όταν ο Θεός αρχίζει να απελευθερώνει τους καταπιεσμέ-
νους (Ψαλμ. 68/ξη’ 7, 8,  60/ξ’ 2,  77/οζ’ 17, 18). Έτσι, ένας σει-
σμός σηματοδοτεί την ημέρα της κρίσης του Θεού, καθώς επιβε-
βαιώνει την εξουσία Του σε όλη την ανθρωπότητα. Οι προφήτες 
προείπαν ότι αυτό θα συνέβαινε την ημέρα του Κυρίου (Ησ. 13/ιγ’ 
13, 24/κδ’ 18-23). 
Στην  προς Εβραίους, ο σεισμός του ουρανού και της γης αναφέρε-
ται στην καταστροφή των εχθρών του Θεού. Αυτό υποσχέθηκε ο 
Θεός κατά την ενθρόνιση του Ιησού. Ο Κύριος Του είπε: «Κάθησε 
από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου ως υποπό-
διο των ποδιών σου» (Εβρ. 1/α’ 13). Έτσι, ο Ιησούς νίκησε τον ε-
χθρό (Εβρ. 2/β’ 14-16) και κάθισε στον θρόνο (Εβρ. 1/α’ 5-14), αλ-
λά οι εχθροί δεν έχουν καταστραφεί ακόμα (Εβρ. 10/ι’ 11-14, Α’ 
Κορ. 15/ιε’ 23-25).  
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Όμως, στο μέλλον, ο Θεός θα καταστρέψει αυτούς τους εχθρούς, 
όταν θα σείσει τον ουρανό και τη γη. Αυτός ο σεισμός σηματοδοτεί 
την καταστροφή των επίγειων δυνάμεων που καταδιώκουν τον λαό 
του Θεού και, το σπουδαιότερο, την καταστροφή των πονηρών 
δυνάμεων (τον Σατανά και τους αγγέλους του) που βρίσκονται πί-
σω από τις επίγειες δυνάμεις και τις ελέγχουν. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η υπόσχεση ότι η κρίση θα επιτελεσθεί και ο Σατα-
νάς, που ήταν ο κυρίαρχος του κόσμου μας θα καταστραφεί, είναι 
μια τόσο ελπιδοφόρα υπόσχεση για όλους μας, ειδικά για όσους 
υπέφεραν από τον Διάβολο; 
 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 
 

ΕΝΑ ΑΣΑΛΕΥΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Ο Θεός προειδοποίησε ότι θα σείσει τον ουρανό και τη γη, που 
σημαίνει ότι θα καταστρέψει τα εχθρικά έθνη. Υπάρχουν, όμως, 
κάποια πράγματα που δεν θα σαλευτούν, που δεν θα καταστρα-
φούν. 
Συγκρίνετε Ψαλμ. 15/ιε’ 5, 16/ις’ 8, 21/κα’ 7, 62/ξβ’ 2, 112/ριβ’ 6 και 
Εβρ. 12/ιβ’ 27. Ποια είναι τα στοιχεία που δεν θα σαλευτούν; 
…………………………………………………………………………….. 
Πολλές σύγχρονες μεταφράσεις της Εβρ. 12/ιβ’ 27, υποστηρίζουν 
ότι ο σεισμός του ουρανού και της γης σημαίνει ότι θα μετατοπι-
σθούν και θα εξαφανιστούν για πάντα. 
Όμως, η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη, λέγοντας ότι ο Θεός θα δη-
μιουργήσει Νέα Γη και Νέους Ουρανούς (Ησ. 65/ξε’ 17,  Αποκ. 
21/κα’ 1-4), και ότι θα αναστηθούμε και θα έχουμε νέα σώματα σε 
αυτήν τη γη (Α’ Θεσ. 4/δ’ 13-17,  Φιλιπ. 3/γ’ 20). Έτσι, ο σεισμός 
αφορά τον καθαρισμό και την αναδημιουργία, και όχι την πλήρη 
μετατόπισή της. Ότι υπάρχει εδώ θα αναδημιουργηθεί, για να ζή-
σουν οι λυτρωμένοι. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα σαλευτούν 
συμπεριλαμβανομένων και των δικαίων. Δεν θα σαλευτούν επειδή 
εμπιστεύονται τον Θεό. Ο Δημιουργός τούς στηρίζει και εγγυάται 
την επιβίωσή τους.  
Παρατηρείστε ότι στην προς Εβραίους επιστολή, η μονιμότητά και 
η σταθερότητα συνδέονται με τον Ιησού. Στην Εβρ. 1/α’ 10-12 λέει 
για τον Ιησού: «Εσύ, Κύριε, καταρχάς, θεμελίωσες τη γη, και οι ου-
ρανοί είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα απολεσθούν, Εσύ όμως 
παραμένεις· και όλοι θα παλιώσουν σαν ιμάτιο, και θα τους τυλίξεις 
σαν περικάλυμμα, και θα αλλαχτούν· Εσύ, όμως, είσαι ο ίδιος, και 
τα χρόνια Σου δεν θα εκλείψουν». Η προς Εβραίους λέει επίσης  
ότι η ιεροσύνη του Ιησού είναι παντοτινή (Εβρ. 7/ζ’ 3, 24), όπως 
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και η κληρονομιά των λυτρωμένων (Εβρ. 10/ι’ 34). Στην τελική κρί-
ση, όσοι κρατούν την ομολογία του Ιησού, δεν θα σαλευτούν 
(Ψαλμ. 46/μς’ 5). 
Στην Εβρ. 12/ιβ’ 28 λέει επίσης ότι θα παραλάβουμε «μία ασάλευτη 
βασιλεία». Αυτό το εδάφιο είναι μια αναφορά στο Δαν. 7/ζ’ 18, ό-
που λέει ότι οι άγιοι «θα έχουν το βασίλειο στον αιώνα». Αυτό το 
βασίλειο «που δεν θα φθαρεί στον αιώνα» αναφέρεται στο Δαν. 
2/β’ 44 και ανήκει στον Υιό, ο Οποίος θα το μοιραστεί με μας. Στην 
Αποκ. 20/κ’ 4 λέει ότι θα κρίνουμε μαζί Του τις δυνάμεις του σκό-
τους που μας καταδιώκαν (Α’ Κορ. 6/ς’ 3). 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο ακλόνητοι είστε τώρα; Εάν όχι αρκετά, ποιες επιλο-
γές μπορείτε να κάνετε για να λάβετε βοήθεια σε αυτό το σημαντικό 
θέμα; (Εφεσ. 4/δ’ 14). 
 
Πέμπτη 17 Μαρτίου 
 

«ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ» 
Η προς Εβραίους συνοψίζει αυτό το θέμα τονίζοντας ότι η σωστή 
ανταπόκριση  προς τον Θεό για όλα τα υπέροχα πράγματα που 
έχει κάνει για μας, είναι δείχνοντας ευγνωμοσύνη και προσφέρο-
ντάς Του τον κατάλληλο τρόπο λατρείας. 
Συγκρίνετε Εβρ. 12/ιβ’ 28 και 13/ιγ’ 15, 16. Πώς μπορούμε να 
προσφέρουμε μια ευάρεστη λατρεία στον Θεό; 
…………………………………………………………………………….. 
Στο τελετουργικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης, το μέσο για να 
δείξουν οι άνθρωποι μετάνοια και ευγνωμοσύνη ήταν οι θυσίες των 
ζώων, αλλά αυτές οι θυσίες ήταν απλώς μια ένδειξη ευγνωμοσύνης 
και μετάνοιας στην καρδιά του πιστού. Έτσι, ο Θεός ξεκαθαρίζει 
στους Ψαλμούς και μέσω των προφητών ότι αυτό που πραγματικά 
Τον ευαρεστεί δεν ήταν το αίμα των ζώων, αλλά η ευγνωμοσύνη, 
οι αγαθές πράξεις και η δικαιοσύνη του πιστού (Ψαλμ. 50/ν’ 7-23, 
Ησ. 1/α’ 11-17). Έτσι, ο απ. Παύλος μας καλεί να λατρεύουμε τον 
Θεό στο Ουράνιο Αγιαστήριο προσφέροντας θυσίες δοξολογίας, 
εξομολόγησης, ευχαριστίας και καλών έργων, τα οποία είναι η α-
ληθινή λατρεία που Τον ευαρεστεί. Προσφέρουμε αυτές τις θυσίες 
στη γη, αλλά γίνονται αποδεκτές ως ευχαριστίες στον Θεό στον 
ουρανό. Αυτή η προτροπή εμπερικλείει όλες τις εκκλήσεις που έχει 
κάνει ο απ. Παύλος μέσα από την επιστολή για ομολογία του ονό-
ματος του Ιησού (Εβρ. 3/γ’ 1, 4/δ’ 14, 10/ι’ 23) και καλά έργα (Εβρ. 
6/ς’ 10-12, 13/ιγ’ 1, 2, 16). 
Η πρόσκληση του απ. Παύλου στο ακροατήριο να «λατρεύουμε 
ευάρεστα τον Θεό» (Εβρ. 12/ιβ’ 28), υποδηλώνει ότι οι πιστοί είναι 
τώρα ένα βασίλειο ιεράτευμα που έχουν τελειοποιηθεί και αγιαστεί 



100 

 

διαμέσου της θυσίας του Ιησού (Εβρ. 10/ι’ 10-14,  19-23). Αυτό 
εκπληρώνει τον αρχικό σκοπό του Θεού για το Ισραήλ, που θα 
ήταν ένα βασίλειο ιεράτευμα, μέσα από το οποίο Εκείνος θα μπο-
ρούσε να ανακοινώσει τα καλά νέα της σωτηρίας στον κόσμο (Έξ. 
19/ιθ’ 4-6, Α’ Πετ. 2/β’ 9, 10, Αποκ. 1/α’ 6, 5/ε’ 10). 
Η Εβρ. 13/ιγ’ 1-6 περιγράφει έμπρακτα, τι σημαίνει να κάνουμε το 
καλό και να μοιραζόμαστε όσα έχουμε. Σημαίνει να δείχνουμε α-
δελφική αγάπη, όπως έδειξε ο Ιησούς σε μας (Εβρ. 2/β’ 11, 12). 
Σημαίνει να είμαστε φιλόξενοι, να επισκεπτόμαστε τους φυλακι-
σμένους και τους ταλαιπωρημένους, και να απορρίπτουμε την μοι-
χεία και την απληστία. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να θεωρούμε μέρος της λατρείας 
μας τα καλά έργα και το να μοιραζόμαστε όσα έχουμε; Την ίδια 
στιγμή, πώς μπορεί να διαφθαρεί η πνευματική μας θυσία στον 
Θεό; (Ησ. 1/α’ 11-17). 
 
Παρασκευή 18 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:33’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: «Κατά τη διάρκεια των χιλίων ετών ανάμεσα 
στη πρώτη και στη δεύτερη ανάσταση, μεσολαβεί η κρίση των α-
σεβών. Ο απ. Παύλος αναφερόμενος στο γεγονός αυτό, το τοπο-
θετεί συνεχόμενο με τη Δευτέρα Παρουσία: “Ώστε μη κρίνετε μηδέν 
προ καιρού, έως αν έλθη ο Κύριος· όστις και θέλει φέρει εις το φως 
τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τας βουλάς των καρ-
διών” (Α’ Κορ. 4/δ’ 5). Ο Δανιήλ δηλώνει ότι όταν “ήλθε ο Παλαιός 
των ημερών… εδόθη η κρίση εις τους αγίους του Υψίστου” (Δαν 
7/ζ’ 22). Στο διάστημα αυτό οι δίκαιοι βασιλεύουν σαν βασιλείς και 
ιερείς του Θεού. Ο Ιωάννης λέγει στην Αποκάλυψη: “Είδον θρό-
νους· και εκάθισαν επ’ αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς.” “Θέ-
λουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύ-
ει μετ’ Αυτού χίλια έτη” (Αποκ. 20/κ’ 4, 6). Αυτός είναι ο καιρός για 
τον οποίο ο Παύλος προείπε ότι: “Oι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κό-
σμον” (Α’ Κορ. 6/ς’ 2). Μαζί με τον Χριστό διαδικάζουν τις υποθέ-
σεις των αμαρτωλών, αντιπαραβάλλοντας τις πράξεις τους με τον 
καταστατικό χάρτη, την Αγία Γραφή, και αποφαίνονται για την κάθε 
υπόθεση ξεχωριστά “κατά τα πεπραγμένα εν τω σώματι”. Τότε α-
πονέμεται η τιμωρία που αναλογεί στον καθένα, σύμφωνα με τα 
έργα του και καταχωρείται απέναντι στου καθενός το όνομα στο 
βιβλίο του θανάτου.  
Παράλληλα κρίνονται και ο Σατανάς και άγγελοί του από τον Χρι-
στό και τον λαό Του. Ο Παύλος λέει: “Δεν εξεύρετε ότι αγγέλους 
θέλομε κρίνει;” (Α’Κορ. 6/ς’ 3). Και ο Ιούδας επίσης τονίζει: “Αγγέ-
λους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το 
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ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υπακάτω 
του σκότους, δια την κρίσιν της μεγάλης ημέρας” (Ιούδα 6). Έ. Χου-

άιτ. Μ.Δ. σελ. 742, 743  
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Τι μας λέει για τον Θεό η συμμετοχή των αγίων στην κρίση των 
ασεβών (Α’ Κορ. 6/ς’ 3,  Ιούδα 6) και για το πόση διαφάνεια θα  
υπάρχει ώστε να μας δείξει την αγαθότητα και την δικαιοσύνη Του 
στο πώς αντιμετώπισε την αμαρτία και το κακό; 
2. Διαβάστε Έξ. 32/λβ’ 32, Ψαλμ. 56/νς’ 8, 69/ξς’ 28, 139/ρλθ’ 16, 
Ησ. 4/δ’ 3, Δαν. 12/ιβ’ 1, Μαλ. 3/γ’ 16, Λουκ. 10/ι’ 20, Αποκ. 13/ιγ’ 
8, 17/ιζ’ 8, τις αναφορές για τα βιβλία του Θεού στον ουρανό. Τι 
είδους πράγματα καταγράφονται σε αυτά τα βιβλία; Γιατί είναι ση-
μαντικό το ότι ο Θεός, για παράδειγμα, διατηρεί ένα αρχείο των 
δακρύων μας; (Ψαλμ. 56/νς’ 8) Εφόσον ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, 
ποιος είναι ο σκοπός αυτών των βιβλίων; 
3.  Γιατί είναι σημαντικό το ότι η προς Εβραίους ολοκληρώνει την 
επιχειρηματολογία της επιστολής συνδέοντάς την με τις υποσχέ-
σεις στο Δαν. 7/ζ’; Γιατί αυτές οι συνδέσεις είναι σημαντικές στο 
πλαίσιο της διακονίας του Ιησού στον ουρανό; Τι μας διδάσκει το 
Δαν. 7/ζ’ για το τέλος όλων των επίγειων και φθαρτών πραγμάτων; 
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19 Μαρτίου – 25 Μαρτίου                          Σάββατο απόγευμα 
 

13.  «Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ ΑΣ ΜΕΝΕΙ» 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Η φιλαδελφία ας μένει.» Εβραίους 13/ιγ’ 1 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 13/ιγ’,  2/β’ 
9,  4/δ’ 16,  Εφεσ. 5/ε’ 3-5,  Α’ Πετ. 5/ε’ 1-4,  Γαλ. 2/β’ 20.  
 
Η προς Εβραίους 13/ιγ’ παρουσιάζει το συμπέρασμα του απ. Παύ-
λου μέσα από μία νουθεσία: «Η φιλαδελφία ας μένει» (Εβρ. 13/ιγ’ 
1). Έχει πιστοποιήσει διαμέσου όλης της επιστολής ότι ανήκουμε 
στην οικογένεια του Βασιλιά – Αρχιερέα Ιησού, και είμαστε αδελφοί 
και αδελφές Του. Δεν θεωρεί το ακροατήριο ως μόνο μία ομάδα 
μεμονωμένων ατόμων που εργάζονται για τη σωτηρία τους σε μια 
διαπροσωπική σχέση με το Ιησού, άλλα ως μία οικογένεια που 
σώζεται ολόκληρη. Ο απ. Παύλος χαρακτήρισε το έργο του Ιησού 
για μας, «αδελφική αγάπη»: Αυτός «δεν ντρέπεται να τους ονομά-
ζει αδελφούς» (Εβρ. 2/β’ 11). Έτσι, οι πιστοί πρέπει να εφαρμό-
ζουν ο ένας στον άλλον ό,τι έκανε γι’ αυτούς ο Ιησούς. 
Μέσα σε όλη την επιστολή, η αδελφική αγάπη αφορά στο «να προ-
τρέπετε ο ένας τον άλλον» ώστε κανείς να μην υπολείπεται της 
χάρης (Εβρ. 3/γ 13, 10/ι’ 24, 12/ιβ’ 15-17). Το κεφάλαιο 13/ιγ’ πε-
ριέχει διάφορα στοιχεία: τη φιλοξενία (Εβρ. 13/ιγ’ 2), την επίσκεψη 
σε φυλακισμένους και ταλαιπωρημένους (Εβρ. 13/ιγ’ 3), την τίμηση 
του γάμου (Εβρ. 13/ιγ’ 4), την αποφυγή της πλεονεξίας (Εβρ. 13/ιγ’ 
5, 6), την ενθύμηση και την υπακοή στους ηγέτες της εκκλησίας 
(Εβρ. 13/ιγ’ 7-17) και την προσευχή για τον ίδιο τον συγγραφέα 
(Εβρ. 13/ιγ’ 18, 19). 
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Κυριακή 20 Μαρτίου 
 

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
Διαβάστε Εβρ. 13/ιγ’ 1, 2, Ρωμ. 12/ιβ’ 13, Α’Τιμ. 3/γ’ 2, Τιτ. 1/α’ 8, 
Α’Πέτ. 4/δ’ 9. Ποιος ήταν ο σκοπός της φιλοξενίας στην πρώτη εκ-
κλησία; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Χριστιανισμός ήταν ένα περιπλανώμενο κίνημα που συχνά εξαρ-
τιόταν από την φιλοξενία, τόσο των Χριστιανών όσο και των μη  
Χριστιανών. Η οδηγία «να μη ξεχνάτε» τη φιλοξενία ίσως δεν ανα-
φέρεται απλά στο γεγονός ότι δεν έχουμε κάποιον στη σκέψη μας, 
αλλά στην σκόπιμη αμέλειά του.  
Ο απ. Παύλος δεν έχει κατά νου τη φιλοξενία μόνο μεταξύ φίλων 
πιστών. Υπενθυμίζει στους αναγνώστες του ότι φιλοξενώντας ξέ-
νους, μερικοί χωρίς να το γνωρίζουν φιλοξένησαν αγγέλους (Εβρ. 
13/ιγ’ 2). Ίσως είχε υπόψη του την επίσκεψη των τριών αντρών 
στον Αβραάμ και την Σάρα (Γεν. 18/ιη’ 2-15). Το να προσφέρουμε 
φιλοξενία σημαίνει να μοιραζόμαστε τα υπάρχοντά μας με άλλους, 
κάτι το οποίο έκανε ο Ιησούς για μας (Εβρ. 2/β’ 10-18). 
Η αδελφική αγάπη σε εκείνους που είναι στη φυλακή σήμαινε, όχι 
μόνο ότι οι πιστοί τους θυμόντουσαν στις προσευχές τους, αλλά 
και ότι τους παρείχαν την υλική και συναισθηματική κάλυψη των 
αναγκών τους. Υπήρχε ένας κίνδυνος στην σκόπιμη παραμέληση 
των φυλακισμένων. Εκείνοι που πρόσφεραν υλική και συναισθημα-
τική στήριξη σε όσους ήταν καταδικασμένοι από την κοινωνία, ταυ-
τίζονταν με εκείνους. Κατά μία έννοια, γίνονταν «κοινωνοί» με αυ-
τούς και ήταν εκτεθειμένοι στην κοινωνική κακοποίηση (Εβρ. 10/ι’ 
32-34). 
Η παρότρυνση του απ. Παύλου χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις και 
εικόνες ώστε να ενθαρρύνει τους αναγνώστες να σκέφτονται τους 
φυλακισμένους. Πρώτον, ο συγγραφέας υπενθυμίζει την στήριξη 
που πρόσφεραν οι ίδιοι οι αναγνώστες της επιστολής στους έ-
γκλειστους αδελφούς τους στο παρελθόν. Είχαν γίνει «κοινωνοί» 
με εκείνους που είχαν γίνει «θέατρο με ονειδισμούς και θλίψεις» 
(Εβρ. 10/ι’ 33). Δεύτερον, ο όρος «ταλαιπωρούμενους» παραπέ-
μπει στο παράδειγμα του Μωυσή, που διάλεξε «να κακουχείται με 
τον λαό του Θεού, μάλλον, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση 
αμαρτίας» (Εβρ. 11/ια’ 25). Τέλος, ο απ. Παύλος αποτυπώνει το 
νόημα την αδελφικής αγάπης. Υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι 
«σαν να είστε κι εσείς μέσα στο ίδιο σώμα» (Εβρ. 13/ιγ’ 3). Βίωναν 
την ίδια κατάσταση και θα πρέπει να φέρονται στους άλλους όπως 
θα  ήθελαν να τους είχαν φερθεί, αν βρίσκονταν στις ίδιες συνθή-
κες, δηλαδή στη φυλακή. Έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν 
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υλική και συναισθηματική στήριξη στους φυλακισμένους, δείχνο-
ντάς τους ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένοι. 
ΣΚΕΨΗ: Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτούς που είναι 
στη φυλακή, είτε είναι μέλη της εκκλησίας είτε όχι; 
   
Δευτέρα 21 Μαρτίου  
 

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ  
Διαβάστε Εβρ. 13/ιγ’ 4, 5,  Λουκ. 16/ις’ 10-18, Α’ Κορ. 5/ε’ 1,  Εφεσ. 
5/ε’ 3-5,  Κολ. 3/γ’ 5.  Ποια είναι τα δύο κακά που σχετίζονται σε 
αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο απ. Παύλος προειδοποιεί τους αναγνώστες για την σεξουαλική 
ανηθικότητα και την φιλαργυρία, γιατί είναι δύο σοβαρές απειλές 
για την αδελφική αγάπη. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και οι 
αρχαίοι ηθικολόγοι επισήμαναν μια σύνδεση μεταξύ τους.  
Στην έκκλησή του απ. Παύλου να τιμάται ο γάμος, εννοείται η απο-
φυγή οποιασδήποτε κατάστασης που θα μπορούσε να τον υπο-
βαθμίσει. Αυτή η αποφυγή συμπεριλάμβανε την αποχή από την 
παραβίαση γαμήλιου όρκου και από τα αδικαιολόγητα διαζύγια 
(Ματθ. 19/ιθ’ 9). Η προτροπή να διατηρηθεί η συζυγική κλίνη αμό-
λυντη αναφέρεται στην αποφυγή της βεβήλωσης του γάμου μέσω 
των εξωσυζυγικών σχέσεων. Ο όρος «τους πόρνους», αναφέρεται 
στην Καινή Διαθήκη  σε κάθε μορφή σεξουαλικής ανηθικότητα 
(Α’Κορ. 5/ε’ 9-11, Α’Κορ. 6/ς’ 9, 10, Εφεσ. 5/ε’ 5, Α’Τιμ. 1/α’ 9, 10, 
Αποκ. 21/κα’ 8, 22/κβ’ 15). Επιπροσθέτως, στην ελληνορωμαϊκή 
κοινωνία υπήρχε χαλαρότητα σχετικά με τα σεξουαλική ηθική. Ως 
γνωστό, υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τα οποία επέτρεπαν 
στους άνδρες τις σεξουαλικές σχέσεις αρκεί αυτές να ήταν διακριτι-
κές. Ο απ. Παύλος, όμως, προειδοποιεί ότι ο Θεός θα κρίνει τους 
μοιχούς. Οι πιστοί δεν πρέπει να επιτρέψουν σε κοινωνικές συνή-
θειες να ορίσουν τα ηθικά τους ιδεώδη.  
«Η φιλαργυρία» ήταν ένα από τα βασικότερα ελαττώματα στον ελ-
ληνορωμαϊκό κόσμο. Στην Α’Τιμ. 6/ς 10, ο απ. Παύλος αναφέρει 
την φιλαργυρία ως την «ρίζα όλων των κακών». 
Η άμυνα κατά αυτού του ελαττώματος είναι μία στάση που ο απ. 
Παύλος ενθαρρύνει σε αρκετές επιστολές του. Πρώτον, πρέπει να 
νιώθουν «αυτάρκεια» με όσα έχουν (Β’Κορ. 9/θ’ 8, Φιλιπ. 4/δ’ 11, 
12). Επίσης, οι Χριστιανοί πρέπει να πιστεύουν και να ενστερνίζο-
νται την υπόσχεση του Θεού που λέει: «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα 
σε εγκαταλείψω» (Εβρ. 13/ιγ’ 5). Αυτή η υπόσχεση έχει δοθεί σε 
διάφορες περιστάσεις στον λαό Του και ισχύει μέχρι σήμερα (Γεν. 
28/κη’ 15, Δευτ. 31/λα’ 6, 8, Ναυή 1/α’ 5, Α’Χρον. 28/κη’ 20). Έτσι, 
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οι πιστοί καλούνται να ανταποκριθούν στις υποσχέσεις του Θεού 
με τα λόγια του Ψαλμού 118/ριη’ 6: «Ο Κύριος είναι με το μέρος 
μου· δεν θα φοβηθώ· τι θα μου κάνει ένας άνθρωπος;» Αυτή η α-
ναφορά στον Ψαλμό 118/ριη’ είναι κατάλληλη, διότι ο ψαλμωδός 
εκφράζει εδώ την εμπιστοσύνη του στον Θεό παρά τα δεινά που 
υπέστη από απίστους. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους η σύγχρονη κοινωνία υπονομεύει τη 
σεξουαλική αγνότητα ενώ συγχρόνως θρέφει την αγάπη των αν-
θρώπων για το χρήμα; Με ποιους πρακτικούς τρόπους μπορούμε 
να ενδυναμώσουμε τις άμυνές μας ενάντια σε αυτά τα δύο επικίν-
δυνα ελαττώματα;   
 
Τρίτη 22 Μαρτίου 
 

«ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΩΤΕΣ ΣΑΣ» 
Διαβάστε Εβρ. 13/ιγ’ 7-17. Ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με 
τους πνευματικούς μας ηγέτες; 
…………………………………………………………………………….. 
Η προς Εβραίους 13/ιγ’ 7-17 περιέχει μία προτροπή για σεβασμό 
και υπακοή στους πνευματικούς ηγέτες της εκκλησίας μας. Ξεκινάει 
με την κλήση «να θυμάστε» τους προεστούς οι οποίοι σας δίδαξαν 
τον Λόγο του Θεού και καταλήγει με την προτροπή «να υπακούτε» 
στους προεστούς σας σήμερα (Εβρ. 13/ιγ’ 17). Οι πνευματικοί ηγέ-
τες του παρελθόντος είναι πιθανότατα εκείνοι που κήρυξαν πρω-
ταρχικά τον Λόγο του Θεού και ίδρυσαν την εκκλησία. Η κλήση «να 
θυμάστε» τους πνευματικούς σας ηγέτες δεν αναφέρεται απλώς 
στην ενθύμηση ή σε έναν φόρο τιμής σε αυτούς. Ο απ. Παύλος 
εξηγεί ότι πρέπει να τους θυμούνται συλλογιζόμενοι το αποτέλεσμα 
της συμπεριφοράς τους και μιμούμενοι την πίστη τους. 
Για τον απ. Παύλο, η μεγαλύτερη πράξη ενθύμησης και τιμής είναι 
η μίμηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο απόστολος προσθέτει τους  ιδρυ-
τές της εκκλησίας στον κατάλογο των πιστών ηρώων, τους οποί-
ους πρέπει να συλλογίζονται. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τους ήρωες της πίστης στην Εβρ. 11/ια’ και τον Ιησού, το τέλειο 
Παράδειγμα της πίστης, στην Εβρ. 12/ιβ’. Επίσης, ο συγγραφέας 
τονίζει ότι ο Ιησούς είναι «ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώ-
νες» (Εβρ. 13/ιγ’ 8). Τάσσεται ενάντια στους ψευδοδιδασκάλους, 
που οι διδασκαλίες τους είναι «ποικίλες» και «ξένες» (Εβρ. 13/ιγ’ 
9). 
Η προτροπή να θυμούνται τους προεστώτες, στην Εβρ. 13/ιγ’ 7 
επαναλαμβάνεται με πιο έντονο τρόπο στο τέλος της επιστολής. Οι 
πιστοί ενθαρρύνονται να υπακούν στους πνευματικούς ηγέτες, ε-
πειδή αυτοί προσέχουν την ψυχή τους. Οι ηγέτες περιγράφονται 
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εδώ ως ποιμένες που έχουν αναλάβει την πνευματική ευημερία του 
ποιμνίου, και θα λογοδοτήσουν στον Θεό για την πνευματική του 
κατάσταση (Α’Πετ. 5/ε’ 1-4, Α’Κορ. 3/γ’ 10-15). Ασφαλώς, αυτή η 
αρχή πρέπει να εφαρμόζεται και σήμερα σε όλους τους εκκλησια-
στικούς ηγέτες μας, καθώς και σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης 
της εκκλησίας μας. 
Επίσης, η περικοπή προτείνει στους ηγέτες να είναι ως βοηθοί του 
Ιησού που μας υπηρετεί, «τον μεγάλο Ποιμένα των προβάτων» 
(Εβρ. 13/ιγ’ 20). Ο συνδυασμός φροντίδας και πιστότητας από τη 
μεριά των ηγετών, υπακοής και εμπιστοσύνης από τα μέλη, θα έχει 
ευχάριστα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιμένες θα μπο-
ρούν να υπηρετούν το ποίμνιο με χαρά και ότι θα λογοδοτήσουν γι’ 
αυτό στον Θεό με χαρά και όχι με θλίψη. 
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε ή να 
βελτιώσουμε τη σχέση ποιμένα – μελών στο ποίμνιό μας, όπως και 
σε όλο τον κόσμο;  
 
Τετάρτη 23 Μαρτίου 
 

«ΜΗΝ ΠΛΑΝΙΕΣΤΕ ΜΕ ΔΙΔΑΧΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ»  
Συγκρίνετε Εβρ. 13/ιγ’ 9,  2/β’ 9,  4/δ’ 16 και 6/ς’ 19, 20. Πώς λαμ-
βάνεται η χάρη; Πώς στερεώνεται η καρδιά μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο συσχετισμός μεταξύ ψεύτικων διδασκαλιών και φαγητού που 
αναφέρεται στην Εβρ. 13/ιγ’ 9, πιθανόν δεν αναφέρεται στον δια-
χωρισμό καθαρών και ακαθάρτων τροφών. Γιατί;  
Πρώτον, ο απ. Παύλος στην επιστολή του δεν φαίνεται να εστιάζει 
στον διαχωρισμό καθαρών και ακαθάρτων τροφών. Γνωρίζουμε 
από τις Πράξ. 15/ιε’ ότι η πρώτη Χριστιανική εκκλησία υποστήριζε 
τόσο ότι οι πιστοί θα σωθούν βάση της χάρης (Πράξ. 15/ιε’ 7-11), 
όσο ότι έπρεπε να συνεχίζουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες 
διατροφής (Πραξ. 15/ιε’ 19, 20). Ο διαχωρισμός μεταξύ καθαρών 
και ακαθάρτων, αλλά και άλλων οδηγιών της Αγίας Γραφής, δεν 
αντιτίθενται στη χάρη. Στην πραγματικότητα, ο απ. Παύλος υπο-
στηρίζει ότι η νέα διαθήκη έχει βάλει τον νόμο στην καρδιά (Εβρ. 
8/η’ 10-12). Παρόλα αυτά, ξεκαθαρίζει ότι οι θυσίες των ζώων και η 
Λευιτική διαμεσολαβητική ιεροσύνη αντικαταστάθηκαν από την 
υπέρτατη θυσία και την ιερατική μεσιτεία του Ιησού (Εβρ. 8/η’ 4, 5, 
10/ι 1-18). 
Δεύτερον, η τα συφραζόμενα υποδηλώνουν ότι ο απ. Παύλος επι-
κρίνει το ακροατήριο όχι για την αποχή τους από συγκεκριμένες 
τροφές, αλλά για την κατανάλωσή τους με την ελπίδα ότι θα λά-
βουν χάρη ή αξία  (Εβρ. 13/ιγ’ 9). Πιθανώς, τους προειδοποιεί να 
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μην συμμετέχουν σε Ιουδαϊκά τελετουργικά ή γεύματα λατρείας 
που εορτάζονταν ως προέκταση των θυσιών των ζώων στον ναό 
και υποτίθεται ότι θα πρόσφεραν πνευματικά οφέλη ή χάρη. Όμως, 
η χάρη δεν μεσολαβεί μέσω των γευμάτων. Η χάρη έρχεται μόνο 
διαμέσου της θυσίας και της ιερατικής μεσιτείας του Ιησού Χριστού. 
Οι πιστοί  «έχουμε ένα θυσιαστήριο» (Εβρ. 13/ιγ’ 10), τον Σταυρό 
του Χριστού, από τον οποίο μπορούμε να τραφούμε (Ιωάν. 6/ς’ 47-
58). 
Στην προς Εβραίους η χάρη προέρχεται από τον θρόνο του Θεού 
(Εβρ. 4/δ’ 16). Αυτή η χάρη, μεσιτεύει διαμέσου του Χριστού, είναι 
η «άγκυρα της ψυχής» την οποία έχουμε «ασφαλή και βέβαια», 
γιατί είναι δεμένη στον θρόνο του Θεού (Εβρ. 6/ς’ 19, 20, 4/δ’ 16). 
Είναι η χάρη που λαμβάνουμε μέσω της θυσίας του Χριστού, που 
μας παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στην καρδιά μας. Όταν η 
καρδιά στερεωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα πλανηθεί από άλ-
λα δόγματα (Εβρ. 13/ιγ’ 9), ούτε θα ξεπέσει από τον Θεό (Εβρ. 2/β’ 
1). 
ΣΚΕΨΗ: Ας συλλογιστούμε την τέλεια θυσία του Χριστού. Γιατί  δεν 
μπορεί τίποτα να προστεθεί σε αυτήν τη θυσία γιατί έρχεται σε α-
ντίθεση με το ευαγγέλιο και τη χάρη που παρέχεται από τον Ιησού; 
 
Πέμπτη 24 Μαρτίου 
 

«ΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ  
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ»  

Συγκρίνετε Εβρ. 13/ιγ’ 10-14, Μαρκ. 8/η’ 34,  Ματθ. 10/ι’ 38,  Λουκ. 
14/ιδ’ 27 και Γαλ. 2/β’ 20. Τι σημαίνει να ερχόμαστε στον Ιησού έξω 
από το στρατόπεδο; 
…………………………………………………………………………….. 
Το σημείο έξω από την πύλη ήταν το πιο ακάθαρτο σε όλο το 
στρατόπεδο. Τα οστά των θυσιασμένων ζώων καίγονταν εκεί (Λευ-
ιτ. 4/δ’ 12). Οι λεπροί εκδιώκονταν από το στρατόπεδο (Λευτ. 13/ιγ’ 
46), καθώς και οι βλάσφημοι και άλλοι εγκληματίες εκτελούνταν 
εκεί (Λευτ. 24/κδ’ 10-16, 23, Α’Βασ. 21/κα’ 13, Πράξ. 7/ζ’ 58). Αυτοί 
οι κανονισμοί προϋπέθεταν ότι η παρουσία του Θεού ήταν μέσα 
στο στρατόπεδο. Οτιδήποτε ήταν ακάθαρτο αποπέμπονταν από 
αυτό, διότι ο Θεός δεν ήθελε κάτι μολυσμένο ή ακάθαρτο μέσα σε 
αυτό (Αρ. 5/ε’ 3, Δευτ. 23/κγ’ 14).  
Ο Ιησούς υπέφερε στον σταυρό, έξω από την Ιερουσαλήμ (Ιωάν. 
19/ιθ’ 17-20). Αυτό τονίζει τη ντροπή που έπεσε επάνω Του (Εβρ. 
12/ιβ’ 2). Καταδικάστηκε επίσημα ως κάποιος που διέπραξε βλα-
σφημία και, ως εκ τούτου, αποκηρύχθηκε από το Ισραήλ και εκτε-
λέστηκε έξω από τα τείχη (Μαρκ. 14/ιδ’ 63, 64, Λευτ. 24/κδ’ 11, 
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16). Ο Ιησούς εκδιώχθηκε από το στρατόπεδο ως κάποιος επαί-
σχυντος, ακάθαρτος και μολυσμένος (Εβρ. 12/ιβ’ 2). Παρόλα αυτά, 
ο απ. Παύλος προτρέπει τους πιστούς να ακολουθήσουν τον Ιησού 
έξω από την πύλη, βαστάζοντας τη ντροπή που Εκείνος υπέμεινε 
(Εβρ. 12/ιβ’ 2, 13/ιγ’ 13). Το ίδιο πνευματικό μονοπάτι ακολούθησε 
και ο Μωυσής, ο οποίος επέλεξε «τον ονειδισμό χάρη του Χρι-
στού» παρά τους θησαυρούς της Αιγύπτου (Εβρ. 11/ια’ 26). 
Παραδόξως, η προς Εβραίους επιστολή λέει ότι η παρουσία του 
Θεού είναι τώρα έξω από το στρατόπεδο. Το να ακολουθήσει κα-
νείς τον Ιησού έξω από το στρατόπεδο σημαίνει όχι μόνο «φέρο-
ντας τον ονειδισμό Του» - τη ντροπή, αλλά να «εξερχόμαστε προς 
Αυτόν» (Εβρ. 13/ιγ’ 13), όπως οι Ισραηλίτες που «ζητούσαν τον 
Κύριο» βγαίνοντας «έξω από το στρατόπεδο» στην έρημο, όπου ο 
Μωυσής μετέφερε το αγιαστήριο του Θεού από το στρατόπεδο 
μετά τη διαμάχη με το χρυσό μοσχάρι (Έξ. 33/λγ’ 7). Αυτή η ανα-
φορά υποδηλώνει ότι η απόρριψη του Ιησού από τους άπιστους 
σημαίνει επίσης την απόρριψη του Θεού, όπως ο λαός Ισραήλ α-
ποστάτησε με το χρυσό μοσχάρι (Έξ. 32/λβ’,  33/λγ’). Έτσι, ο δρό-
μος του πόνου και της ντροπής είναι ο δρόμος που οδηγεί στον 
Θεό. Ο απ. Παύλος καλεί τους αναγνώστες να ακολουθήσουν τον 
Ιησού ως «τον Αρχηγό και Τελειωτή» της πίστης τους (Εβρ. 12/ιβ’ 
2), προσκαλώντας τους έμμεσα να θεωρήσουν τα παρόντα παθή-
ματα ως μια προσωρινή πειθαρχία που θα αποδώσει «ειρηνικό 
καρπό δικαιοσύνης» (Εβρ. 12/ιβ’ 11). Αφήνουν πίσω τους μια 
διεφθαρμένη πόλη, ή στρατόπεδο, και επιζητούν «την μέλλουσα 
πόλη», «της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός» (Εβρ. 
13/ιγ’ 14,  11/ια’ 10, 16). 
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει για μας να ακολουθήσουμε τον Ιησού «έξω 
από το στρατόπεδο»; Ποιες πτυχές της εν Χριστώ ζωής μπορεί να 
φέρουν ονειδισμό – ντροπή από τον περίγυρό μας;  
 
Παρασκευή 25 Μαρτίου            Δύση ηλίου: 19:41’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: «Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος… οι 
μαθητές χαίρονταν με τη γλυκιά επικοινωνία των αγίων. Ήταν τρυ-
φεροί, στοχαστικοί, ανιδιοτελείς, πρόθυμοι να υποστούν οποιαδή-
ποτε θυσία για χάρη της αλήθειας. Στην καθημερινή μεταξύ τους 
επικοινωνία, φανέρωναν την αγάπη εκείνη που τους είχε συστήσει 
ο Χριστός. Με αφίλαυτες πράξεις και λόγια, προσπαθούσαν να 
δημιουργήσουν την αγάπη αυτή και σε άλλες καρδιές… 
Βαθμηδόν όμως επήλθε μία αλλαγή. Οι πιστοί άρχισαν να επιδίδο-
νται στο να ανακαλύπτουν ελαττώματα στους άλλους. Με το να 
δίνουν σημασία σε λάθη και με το να ανέχονται δυσμενή σχόλια, 
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έχασαν από μπροστά τους τον Χριστό και την αγάπη Του. Δείχνο-
ντας περισσότερο ακριβολόγοι στις εξωτερικές εθιμοτυπίες, περισ-
σότερο λεπτολόγοι για τη θεωρία παρά για την πρακτική εξάσκηση 
της πίστης. Με το ζήλο που είχαν να καταδικάσουν τους άλλους, 
παράβλεπαν τα δικά τους σφάλματα. Έχασαν την αδελφική αγάπη 
που είχε συστήσει ο Χριστός και, το λυπηρότερο από όλα, δεν αι-
σθάνονταν ότι την έχασαν. Δεν έβλεπαν ότι η ευτυχία και η χαρά 
απομακρύνονταν από τη ζωή τους και ότι, έχοντας αποκλείσει την 
αγάπη του Θεού από τις καρδιές τους, σε λίγο θα βάδιζαν στο σκό-
τος… 
Ο Ιωάννης αναγνωρίζοντας ότι η αδελφική αγάπη έσβηνε από την 
εκκλησία, τόνιζε στους πιστούς τη συνεχή ανάγκη της αγάπης αυ-
τής. Οι επιστολές του προς την εκκλησία είναι γεμάτες από τη σκέ-
ψη αυτή. “Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους,” έγραφε, “διότι η α-
γάπη είναι εκ του Θεού, και πας όστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη 
και γνωρίζει τον Θεόν. Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, 
διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού 
προς ημάς, ότι τον Υιόν Αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις 
τον κόσμον δια να ζήσωμεν δι’ Αυτού. Εν τούτω είναι η αγάπη, 
ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ’ Αυτός ηγάπησεν ημάς 
και απέστειλεν τον Υιόν Αυτού ιλασμόν περί την αμαρτίαν ημών. 
Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, και ημείς χρεω-
στούμεν να αγαπώμεν αλλήλους (Ιωάν. 4/δ’ 7-11)”. Έ. Χουάιτ, Π.Α. 

σελ. 484, 485. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1. Ως χριστιανική ζωή συνήθως θεωρείται η προσωπική, αποκλει-
στική σχέση μεταξύ Ιησού και πιστού. Όμως αυτή είναι η μία όψη 
της Χριστιανικής ζωής. Γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο 
Θεός μάς καθοδηγεί ως ομάδα; Ποιες είναι οι ευθύνες μας απένα-
ντι στην ομάδα; Τι μπορούμε να προσδοκούμε από αυτήν την   
ομάδα; 
2. Ποιες είναι οι καλύτερες ενδείξεις ότι η αδελφική αγάπη είναι δυ-
νατή σε ένα ποίμνιο;  
3. Ποια είναι η αληθινή αδελφική αγάπη; Ποια είναι τα χαρακτηρι-
στικά, ο σκοπός και τα αποτελέσματά της; Πώς μπορούμε να την 
διαχωρίσουμε από την ψεύτικη αδελφική αγάπη; 
 


