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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Βιβλίο της Αρχής 
 
Το βιβλίο της Γένεσης σχετίζεται με τον Ιησού: Ο Ιησούς ο Δη-

μιουργός μας, ο Ιησούς ο Συντηρητής μας, ο Ιησούς ο Λυτρωτής 
μας. Χιλιετίες μετά τη συγγραφή της Γένεσης από τον Μωυσή, και 
πηγαίνοντας πίσω στα ίδια τα λόγια που έγραψε ο πατριάρχης ε-
κείνη την εποχή, ο απόστολος Ιωάννης αποκαλύπτει τον Ιησού στον 
απολογισμό της Δημιουργίας: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος 
ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή 
προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έ-
γινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σ’ αυτόν ήταν ζωή, και η ζωή 
ήταν το φως των ανθρώπων.» Ιωάν.1/α’1-4.  

Τι έγραψε εδώ ο Ιωάννης; Στην αρχή όλα όσα έγιναν, όλα που κά-

ποτε δεν υπήρχαν, δημιουργήθηκαν από τον Ιησού. Σε όλη τη δη-
μιουργία - από τους γαλαξίες που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα 
μέσα στο σύμπαν σε συγκλονιστικούς τροχούς φωτιάς και φωτός 
μέχρι το λεπτομερές dna που με θαυμαστό τρόπο βρίσκεται υφα-
σμένο στο κύτταρο των κβαντικών κυμάτων - ο Ιησούς δημιούργησε 
τα πάντα και τα συντηρεί. Το βιβλίο της Γένεσης είναι η πρώτη ιστο-
ρία στην Αγία Γραφή τόσο της δημιουργίας όσο και της απολύτρω-
σής της.  Εδώ, σε αυτό το βιβλίο, βρίσκεται η μοναδική “επίσημη” 
αναφορά στον κόσμο για την προέλευση μας.  

Η λέξη γένεση σημαίνει αρχή. Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη είναι 
bere’shit που σημαίνει στην αρχή. Αυτή είναι η πρώτη λέξη του βι-
βλίου της Γένεσης και άρα η πρώτη λέξη ολόκληρης της Αγίας Γρα-
φής! H Γένεση είναι το θεμέλιο, η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται 
η υπόλοιπη Αγία Γραφή. Επειδή είναι το πρώτο και τόσο θεμελιώδες 
βιβλίο για τα υπόλοιπα που ακολουθούν, είναι πιθανώς και αυτό στο 
οποίο παραθέτουν και αναφέρονται περισσότερο τα υπόλοιπα βι-
βλία.  

Η Γένεση είναι σημαντική γιατί περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο έργο, οπουδήποτε, μας βοηθάει να καταλάβουμε ποιοι ακρι-
βώς είμαστε ως ανθρώπινα όντα, μια αλήθεια ιδιαίτερα σημαντική 
σήμερα, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δεν θεωρούμαστε τίποτα 
παρά τυχαία συμβάντα ή τυχαίες δημιουργίες ενός καθαρά υλιστικού 
σύμπαντος. Ή όπως το έθεσε κάποιος φυσικός, εμείς οι άνθρωποι 
είμαστε “οργανωμένη λάσπη” (το οποίο μέχρι κάποιο βαθμό είναι 
αλήθεια, αν και για τον ίδιο οι νόμοι της φυσικής και μόνο την πραγ-
ματοποίησαν!) Η Γένεση, ωστόσο, μας αποκαλύπτει την αληθινή 
μας προέλευση, ότι δηλαδή είμαστε όντα που έχουμε δημιουργηθεί 
σκόπιμα και τέλεια κατ’ εικόνα Θεού σε έναν τέλειο κόσμο. Η Γένεση, 
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επίσης, εξηγεί την Πτώση· γιατί δηλαδή ο κόσμος μας δεν είναι τέ-
λειος πια και γιατί και εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε πια τέλειοι. Η 
Γένεση, εν τούτοις, μας παρηγορεί με την υπόσχεση του Θεού για 
σωτηρία σε έναν κόσμο που από μόνος του δεν μας προσφέρει τί-
ποτε άλλο εκτός από πόνο και θάνατο.  

Με τις συγκλονιστικές της ιστορίες θαυμάτων (Δημιουργία, γεννή-
σεις, ουράνιο τόξο) και κρίσεων (Κατακλυσμός, Σόδομα και Γό-
μορρα) που μαρτυρούν την Άγια παρουσία του Θεού, η Γένεση προ-
καλεί δέος. Επίσης, η Γένεση είναι ένα βιβλίο με συγκινητικές αν-
θρώπινες ιστορίες αγάπης (Ιακώβ και Ραχήλ), μίσους (Ιακώβ και Η-
σαύ), γεννήσεων (Ισαάκ, Ιακώβ, οι γιοι του Ιακώβ), θανάτων (Σάρα, 
Ραχήλ, Ιακώβ, Ιωσήφ), δολοφονιών (Κάιν, Συμεών, και Λευί) και 
συγχώρεσης (Ησαύ και Ιακώβ, Ιωσήφ και οι αδελφοί του). Είναι, ε-
πίσης, ένα βιβλίο διδασκαλίας με ηθικά διδάγματα (Κάιν, Βαβέλ), πί-
στης (Αβραάμ, Ιακώβ) και ελπίδας και υπόσχεσης λύτρωσης (συ-
ντριβή του φιδιού, Γη της Επαγγελίας).  

Στη διάρκεια αυτής της τριμηνίας, όχι μόνο θα διαβάσουμε και θα 
μελετήσουμε το βιβλίο της Γένεσης, αλλά θα απολαύσουμε τις όμορ-
φες ιστορίες του και θα μάθουμε να βαδίζουμε καλύτερα με τον Κύ-
ριο της Δημιουργίας, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. 

Εντωμεταξύ, οι γεωγραφικές μετακινήσεις που αναφέρονται στο 
βιβλίο της Γένεσης - από την Εδέμ στη Βαβέλ, στη Γη της Επαγγε-
λίας, στην Αίγυπτο, στην προσδοκία της Γης της Επαγγελίας – τρο-
φοδοτούν την ελπίδα μας για την πραγματική Γη της Επαγγελίας, 
τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Καθώς ακολουθούμε τους διά-
φορους χαρακτήρες μέσα από τις σελίδες της Γένεσης, θα ανακαλύ-
ψουμε ότι – ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τόπο, την κουλτούρα και 
την περίσταση – συχνά οι ιστορίες τους είναι από πολλές απόψεις 
και δικές μας. 

 



5 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

 

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

ρίξετε µία γρήγορη µατιά στο µάθηµα της επόµενης 
εβδοµάδας. 

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

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

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

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

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

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

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
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26 Μαρτίου – 1 Απριλίου          Σάββατο απόγευμα 

 
1. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό 
και τη γη.» Γένεση 1/α’ 1 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλ.100/ρ’ 1-3, 
Γέν.1/α’, 2/β’, Έξ.20/κ’ 8-11, 40/μ’ 33, Ματθ.25/κε’ 14-30, 19/ιθ’ 7-9. 
 

Το βιβλίο της Γένεσης και, ως εκ τούτου, ολόκληρη η Αγία Γραφή 
αρχίζει με τις δημιουργικές ενέργειες του Θεού. Αυτό το γεγονός είναι 
πολύ σημαντικό επειδή σημαίνει ότι η δημιουργία μας σηματοδοτεί 
την αρχή της ανθρώπινης και Βιβλικής ιστορίας. Η αλήθεια αυτή, 
σημαίνει επίσης, ότι η ιστορία της Δημιουργίας στη Γένεση έχει την 
ίδια ιστορική φιλαλήθεια όπως άλλα γεγονότα της ανθρώπινης και 
της Βιβλικής ιστορίας.  
Tα δύο κείμενα της Δημιουργίας στα κεφάλαια 1/α’ και 2/β’ της Γένε-
σης περιέχουν μαθήματα για τον Θεό και την ανθρωπότητα. Καθώς 
θα μελετάμε αυτήν την εβδομάδα, θα καταλάβουμε καλύτερα το 
βαθύ νόημα της έβδομης ημέρας - του Σαββάτου. Θα συλλογιστούμε 
την πράξη του Θεού να δημιουργήσει τους ανθρώπους κατά την ει-
κόνα Του, καθώς και το γεγονός ότι τους δημιούργησε από χώμα. 
Θα μας κεντρίσει το ενδιαφέρον ο σκοπός του Δέντρου της Γνώσης 
του Καλού και του Κακού και η σχέση του με το Δέντρο της Ζωής. 
Το πιο σημαντικό μάθημα της Δημιουργίας είναι το μάθημα της χά-
ρης. Η ύπαρξή μας είναι καθαρά μια πράξη χάρης. Ο Θεός δημιούρ-
γησε τους ουρανούς και τη γη ενώ δεν υπήρχαν ακόμη άνθρωποι. 
Όπως η δημιουργία μας, έτσι και η λύτρωσή μας είναι επίσης ένα 
δώρο από τον Θεό. Και πόσο βαθυστόχαστο είναι το γεγονός ότι και 
οι δύο έννοιες, της Δημιουργίας και της Λύτρωσης, υπάρχουν στην 
εντολή της Έβδομης ημέρας - του Σαββάτου.    
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Κυριακή 27 Μαρτίου 
 

Ο  ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Διαβάστε Ψαλ.100/ρ’ 1-3. Ποια είναι η ανθρώπινη ανταπόκριση 
στον Θεό της Δημιουργίας και γιατί;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Στη Γένεση 1/α’, το πρώτο μήνυμα στην εξιστόρηση της Δημιουργίας 
είναι ο Θεός: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός». Το κείμενο ξεκινά 
δίνοντας έμφαση στον Θεό ως Δημιουργό.  
Στην πραγματικότητα, το βιβλίο της Γένεσης αρχίζει με δύο διαφο-
ρετικές παρουσιάσεις του Θεού. Στην πρώτη εξιστόρηση, τα εδάφια 
Γέν.1/α’1 - 2/β’4 παρουσιάζουν τον Θεό σαν να βρίσκεται απείρως 
μακριά από τους ανθρώπους, ως τον υπερέχων Θεό Ελοχείμ, του 
Οποίου το όνομα φανερώνει την κυριαρχία του Θεού. Το όνομα Ε-
λοχείμ δηλώνει υπεροχή και δύναμη, και η χρήση του πληθυντικού 
αριθμού της λέξης Ελοχείμ εκφράζει την ιδέα της μεγαλοπρέπειας 
και της υπεροχής.  
Στην δεύτερη εξιστόρηση, τα εδάφια Γέν.2/β’ 4 - 25 παρουσιάζουν 
τον Θεό από κοντά και προσωπικά, τον ενυπάρχων Θεό ΙΕΟΒΑ, του 
οποίου το όνομα δηλώνει εγγύτητα και σχέση. Οπότε, το κείμενο της 
Δημιουργίας σαν σύνολο, είναι μια σιωπηρή έκκληση να λατρέ-
ψουμε τον Θεό – πρώτα, να γνωρίσουμε το άπειρο μεγαλείο και τη 
δύναμη του Θεού και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε την εξάρτησή 
μας από Αυτόν επειδή Αυτός μας δημιούργησε «και όχι εμείς» 
(Ψαλ.100/ρ’ 3). Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί από τους Ψαλμούς 
συνδέουν τη λατρεία με τη Δημιουργία (Ψαλ.95/ϟε’1-6, 139/ρλθ’ 13-
14 συγκρίνετε με Αποκ.14/ιδ’ 7).  
Αυτή η διπλή άποψη ενός Θεού που είναι και μεγαλοπρεπής και ι-
σχυρός, καθώς επίσης και κοντά μας, στοργικός και σε σχέση μαζί 
μας, συνθέτει ένα σημαντικό σημείο του πώς να πλησιάσουμε τον 
Θεό στη λατρεία. Το δέος και η ευλάβεια πάνε μαζί με τη χαρά και 
τη διαβεβαίωση της εγγύτητας του Θεού, της συγχώρεσης και της 
αγάπης (δείτε Ψαλ.2/β’ 11). Ακόμη και η ακολουθία των δύο παρου-
σιάσεων του Θεού, έχει σημασία: η εμπειρία της εγγύτητας του Θεού 
και η οικειότητα της παρουσίας Του, ακολουθούν την εμπειρία της 
απόστασης του Θεού. Μόνο όταν αντιληφθούμε ότι ο Θεός είναι Μέ-
γας, θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τη χάρη Του, σκιρτώντας 
από χαρά στην υπέροχη και στοργική παρουσία Του στη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε την τεράστια δύναμη του Θεού, ο Οποίος 
στηρίζει το σύμπαν αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και με τον 
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καθένα μας τόσο κοντά. Γιατί αυτή η καταπληκτική αλήθεια είναι 
τόσο αξιοθαύμαστη;    
 
Δευτέρα 28 Μαρτίου 

Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Διαβάστε Γένεση 1/α’ 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, 2/β’ 1-3. Ποια είναι η 
σημασία του «ότι ήταν καλό» στην πρώτη εξιστόρηση της Δημιουρ-
γίας; Ποιο υπονοούμενο μάθημα περιέχεται στο αποτέλεσμα της Δη-
μιουργίας; (Γέν.2/β’ 1-3)  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Σε κάθε βήμα της Δημιουργίας, ο Θεός αξιολογεί το έργο Του ως 
καλό. Είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτό το επίθετο σημαίνει πως το 
έργο της Δημιουργίας από τον Θεό υπήρξε επιτυχές και η παρατή-
ρηση του Θεού ότι ήταν καλό, σημαίνει ότι λειτουργούσε. Το φως 
έλαμπε (Γέν.1/α’ 4), τα φυτά απέφεραν καρπούς (Γέν.1/α’ 12), και 
ούτω καθεξής.  Όμως αυτή η λέξη αναφέρεται σε κάτι περισσότερο 
από την αποτελεσματικότητα της κάθε λειτουργίας.  Η Εβραϊκή λέξη 
tov που σημαίνει καλό, επίσης χρησιμοποιείται από την Αγία Γραφή 
για να εκφράσει και να εκτιμήσει ότι κάτι είναι όμορφο (Γέν.24/κδ’ 
16). Χρησιμοποιείται σε αντίθεση με το κακό (Γέν.2/β’ 9), το οποίο 
συνδέεται με τον θάνατο (Γέν.2/β’ 17). Η φράση «ότι ήταν καλό» ση-
μαίνει ότι η Δημιουργία λειτουργούσε αρμονικά, ήταν όμορφη και τέ-
λεια και δεν υπήρχε τίποτα κακό μέσα σε αυτήν. Ο κόσμος τότε δεν 
ήταν όπως είναι ο κόσμος μας τώρα, επηρεασμένος από την αμαρ-
τία και το θάνατο, μια ιδέα που επιβεβαιώθηκε στην εισαγωγή της 
δεύτερης εξιστόρησης της Δημιουργίας (Γέν.2/β’ 5).  
Αυτή η περιγραφή της Δημιουργίας διαψεύδει ριζικά τις θεωρίες της 
εξέλιξης, οι οποίες δογματικά δηλώνουν ότι ο κόσμος διαμορφώθηκε 
προοδευτικά μέσα από μια σειρά τυχαίων συμβάντων, ξεκινώντας 
από μια κατώτερη κατάσταση και προχωρώντας σε μια ανώτερη.  
Αντίθετα, ο Βιβλικός συγγραφέας βεβαιώνει ότι ο Θεός σκόπιμα και 
ξαφνικά δημιούργησε τον κόσμο (Γέν.1/α’ 1). Τίποτα δεν έγινε τυχαία 
ή απρόβλεπτα. Ο κόσμος δεν προέκυψε από μόνος του αλλά μόνο 
ως αποτέλεσμα του θελήματος και του Λόγου του Θεού (Γέν.1/α’ 3). 
Ο Θεός είπε και έγινε. Τα εδάφια της Δημιουργίας μάς πληροφορούν 
ότι όλα έγιναν τότε (Γέν.1/α’ 31), και σύμφωνα με τον Ίδιο τον Δη-
μιουργό, όλα κρίθηκαν ως πολύ καλά (Γέν.1/α’ 31). Στη Γένεση 1/α’ 
1 αναφέρεται το ίδιο το γεγονός, δηλαδή η Δημιουργία του ουρανού 
και της γης, και στη Γένεση 2/β’ 1 αναγγέλλεται ότι επιτελέστηκαν. 
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Και ολοκληρώθηκαν όλα, συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου, σε 
επτά ημέρες.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η ιδέα της εξέλιξης των δισεκατομμυρίων χρόνων α-
κυρώνει ολοκληρωτικά την ιστορία της Δημιουργίας στη Γένεση; 
Γιατί οι δύο απόψεις είναι ασύμβατες από κάθε άποψη; 
 
Τρίτη 29 Μαρτίου 
 

ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 
Διαβάστε Γένεση 2/β’ 2-3 και Έξοδο 20/κ’ 8-11. Γιατί η έβδομη μέρα, 
το Σάββατο, σχετίζεται με τη Δημιουργία; Πώς αυτή η σύνδεση επη-
ρεάζει το πώς τηρούμε το Σάββατο;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η απάντηση είναι σαφής - επειδή ο Θεός τέλειωσε το δημιουργικό 
Του έργο και θέσπισε το Σάββατο. Επομένως, η έβδομη μέρα του 
Σαββάτου είναι η έκφραση της πίστης μας ότι ο Θεός ολοκλήρωσε 
το έργο Του τότε και το βρήκε πολύ καλό. Η τήρηση του Σαββάτου 
σημαίνει την ένωσή μας με τον Θεό και την αναγνώριση της αξίας 
και της ομορφιάς της Δημιουργίας Του. Μπορούμε να αναπαυθούμε 
από τις εργασίες μας όπως ο Θεός κατέπαυσε από τις δικές Του. Η 
τήρηση του Σαββάτου σημαίνει ότι συναινούμε στο «πολύ καλό» του 
Θεού για τη Δημιουργία, η οποία συμπεριλαμβάνει και το φυσικό μας 
σώμα. Αντίθετα με κάποια παλαιότερα (και σύγχρονα) πιστεύω, τί-
ποτα στην Αγία Γραφή, ούτε στην Παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη, 
δεν υποτιμά το σώμα ως κακό. Αυτή είναι παγανιστική άποψη και 
όχι Βιβλική. Αντιθέτως, οι τηρητές του Σαββάτου είναι ευγνώμονες 
για τη Δημιουργία του Θεού, η οποία συμπεριλαμβάνει και το σώμα 
τους που με αυτό μπορούν να χαίρονται τη δημιουργία και να τη 
φροντίζουν.  
Το Σάββατο, το οποίο σηματοδότησε την πρώτη ανάπαυση στην ι-
στορία της ανθρωπότητας, είναι επίσης και σημείο ελπίδας για την 
ανθρωπότητα που υποφέρει. Είναι ενδιαφέρον ότι παρόμοια φράση 
χρησιμοποιείται και για το τέλος της κατασκευής του αγιαστηρίου 
(Έξ.40/μ’ 33) και το τέλος της ανοικοδόμησης του ναού του Σολο-
μώντα (Α'Βασ.7/ζ’ 40,51) – τα δύο μέρη όπου είχε διδαχθεί το ευαγ-
γέλιο και η σωτηρία.  
Μετά την Πτώση, το Σάββατο στο τέλος της εβδομάδας, εστιάζει στο 
θαύμα της σωτηρίας το οποίο θα λάβει χώρα μόνο μέσω του θαύ-
ματος της νέας δημιουργίας (Ησ.65/ξε’ 17, Αποκ.21/κα’ 1). Το Σάβ-
βατο είναι ένα σημείο στο τέλος της εβδομάδας ότι τα βάσανα και οι 
δοκιμασίες σε αυτόν τον κόσμο θα λάβουν επίσης τέλος. Για αυτόν 
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το λόγο ο Ιησούς διάλεξε το Σάββατο ως την πιο κατάλληλη μέρα 
για να θεραπεύει τους αρρώστους (Λουκ.13/ιγ’ 13-16). Σε αντίθεση 
με τις παραδόσεις στις οποίες είχαν κολλήσει οι θρησκευτικοί ηγέτες, 
ο Ιησούς έδειξε στη στιγμή που ο πόνος, τα βάσανα και ο θάνατος 
θα παύσουν, ως τελική κατάληξη στη διαδικασία της σωτηρίας. Ε-
πομένως, κάθε Σάββατο μας υποδεικνύει την ελπίδα της λύτρωσης. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς, με την κατάπαυση του Σαββάτου, βιώνουμε την ανά-
παυση και τη σωτηρία που έχουμε στον Ιησού τώρα, αλλά και αυτή 
που θα εκπληρωθεί τελικά στη δημιουργία του Νέου Ουρανού και 
της Νέας Γης; 
 
Τετάρτη 30 Μαρτίου 
 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 
Η δημιουργία των ανθρώπων είναι η τελευταία πράξη δημιουργίας 
από τον Θεό, σύμφωνα με την εξιστόρηση της Γένεσης. Οι άνθρω-
ποι είναι το αποκορύφωμα ολόκληρης της επίγειας δημιουργίας, ο 
σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε η γη.  
Διαβάστε Γένεση 1/α’ 26-29 και 2/β’ 7. Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ 
των δύο αυτών διαφορετικών εκδοχών αναφορικά με τη δημιουργία 
της ανθρωπότητας;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατά την εικόνα 
Του, είναι μια από τις πιο τολμηρές δηλώσεις της Αγίας Γραφής. 
Μόνο οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την εικόνα του 
Θεού. Αν και ο Θεός έκανε τα ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους 
(Γέν.1/α’ 25), δίνεται έμφαση ότι δημιούργησε τον άνθρωπο σύμ-
φωνα με τη δική Του εικόνα (Γέν.1/α’ 27). Αυτή η φόρμουλα συχνά 
έχει περιοριστεί στην πνευματική φύση των ανθρώπων, που ερμη-
νεύεται ότι σημαίνει πως “εικόνα του Θεού” νοείται να εκφράζει την 
εκπροσώπηση της διοικητικής μόνο λειτουργίας του Θεού ή την 
πνευματική λειτουργία της σχέσης με τον Θεό ή μεταξύ μας.  
Αν και αυτές οι αντιλήψεις είναι σωστές, αποτυγχάνουν να συμπερι-
λάβουν την σημαντική φυσική πραγματικότητα αυτής της δημιουρ-
γίας. Πράγματι, και οι δύο διαστάσεις συμπεριλαμβάνονται στις δύο 
λέξεις εικόνα και ομοιότητα που περιγράφουν αυτή τη διαδικασία στη 
Γένεση 1/α’ 26. Ενώ η Εβραϊκή λέξη tselem που σημαίνει εικόνα, 
αναφέρεται στο συγκεκριμένο σχήμα του φυσικού σώματος, η λέξη 
demut που σημαίνει ομοιότητα, αναφέρεται σε αφηρημένες ιδιότητες 
που είναι συγκρίσιμες στο Θεϊκό Πρόσωπο.  
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Επομένως, η Εβραϊκή έννοια της εικόνας του Θεού θα πρέπει να 
γίνει κατανοητή στο σύνολο της Βιβλικής οπτικής της ανθρώπινης 
φύσης. Το Βιβλικό κείμενο επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι (άνδρες και 
γυναίκες) έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού τόσο σω-
ματικά όσο και πνευματικά. Όπως σχολιάζει ξεκάθαρα η Έλεν Χου-
άϊτ: «Βγαλμένος από το χέρι του Δημιουργού, ο Αδάμ έφερνε στη 
φυσική, πνευματική και ψυχική του υπόσταση την ομοιότητα του 
Πλάστη του» Ε. σελ. 4.  
Στην πραγματικότητα, αυτή η ολιστική κατανόηση της εικόνας του 
Θεού, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού σώματος, επιβεβαιώνε-
ται εκ νέου στην άλλη εξιστόρηση της Δημιουργίας, η οποία αναφέ-
ρει ότι ο άνθρωπος έγινε (Γέν.2/β’ 7), κυριολεκτικά, «σε ψυχή που 
ζει», ως αποτέλεσμα δύο Θεϊκών ενεργειών: Ο Θεός έπλασε και ο 
Θεός εμφύσησε. Σημειώστε ότι η πνοή συχνά αναφέρεται στην 
πνευματική διάσταση, αλλά είναι επίσης πολύ στενά συνδεδεμένη 
και με τη βιολογική ικανότητα για αναπνοή, στο κομμάτι του ανθρώ-
που που πλάστηκε από χώμα της γης. Είναι η πνοή της ζωής: πνοή 
(πνεύμα) και ζωή (σώμα).  
Ο Θεός αργότερα θα επιτελέσει και ένα τρίτο έργο, τη δημιουργία 
της γυναίκας από το σώμα του άνδρα (Γέν.2/β’ 21-22), τονίζοντας 
ότι η γυναίκα έχει την ίδια φύση με τον άνδρα.   
 
Πέμπτη 31 Μαρτίου 
 

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 
Μόλις ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, του πρόσφερε τρία δώρα: τον 
Κήπο της Εδέμ (Γέν.2/β’ 8), τροφή (Γέν.2/β’ 16) και τη γυναίκα 
(Γέν.2/β’ 22).   
Διαβάστε Γένεση 2/β’ 15-17. Ποιο είναι το καθήκον του ανθρώπου 
απέναντι στη δημιουργία και απέναντι στον Θεό; Πώς τα δύο αυτά 
καθήκοντα σχετίζονται μεταξύ τους;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το πρώτο καθήκον του ανθρώπου αφορά το φυσικό περιβάλλον στο 
οποίο τον τοποθέτησε ο Θεός: να εργάζεται σε αυτόν και να το φυ-
λάττει (Γέν.2/β’ 15). Το Εβραϊκό ρήμα avad αναφέρεται στην εργα-
σία. Δεν είναι αρκετό το να λάβουμε ένα δώρο. Πρέπει να δουλέ-
ψουμε σε αυτό για να φέρει καρπούς – όπως δίδαξε ο Ιησούς στην 
παραβολή των ταλάντων (Ματθ.25/κε’ 14-30).  Το ρήμα shamar που 
σημαίνει φυλάττω, συνεπάγεται την ευθύνη να διαφυλάξουμε αυτά 
που έχουμε λάβει.  
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Το δεύτερο καθήκον αφορά την τροφή του.  Πρέπει να θυμόμαστε 
ότι ο Θεός την έδωσε στους ανθρώπους (βλέπε Γέν.1/α’ 29). Ο Θεός 
είπε στον Αδάμ θα τρως ελεύθερα (Γέν.2/β’ 16). Οι άνθρωποι δεν 
δημιούργησαν τα δέντρα, ούτε τους καρπούς τους. Ήταν δώρο, 
δώρο χάρης.  Όμως, εδώ υπάρχει και μια εντολή: επρόκειτο να λά-
βουν και να απολαύσουν το γενναιόδωρο δώρο του Θεού από κάθε 
δέντρο. Ως μέρος αυτής της χάρης, όμως, ο Θεός πρόσθεσε έναν 
περιορισμό. Δεν θα έπρεπε να φάνε από ένα συγκεκριμένο δέντρο. 
Η απόλαυση χωρίς περιορισμό θα οδηγούσε στο θάνατο. Αυτή η 
αρχή υπήρξε στον Κήπο της Εδέμ και από πολλές απόψεις αυτή η 
ίδια αρχή υπάρχει και σήμερα.  
Το τρίτο καθήκον του ανθρώπου αφορά τη γυναίκα, το τρίτο δώρο 
του Θεού: «ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα 
του και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του» Γέν.2/β’ 24. Αυτή η εξαι-
ρετική δήλωση είναι μια ισχυρή έκφραση που υπογραμμίζει την αν-
θρώπινη ευθύνη απέναντι στη συζυγική διαθήκη και τον σκοπό του 
να είναι «μία σάρκα» - ένα άτομο (συγκρίνετε με Ματθ.19/ιθ’ 7-9).  Ο 
λόγος που ο άνδρας είναι αυτός που πρέπει να αφήσει τους γονείς 
του (και όχι η γυναίκα), μπορεί να έχει να κάνει με την γενική Βιβλική 
χρήση του αρσενικού, επομένως, η εντολή να ισχύει ίσως και για τη 
γυναίκα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο δεσμός του γάμου αν και δώρο από 
τον Θεό, συνεπάγεται ανθρώπινη ευθύνη από τη στιγμή που το 
δώρο παραλαμβάνεται, μια ευθύνη που βαραίνει και τον άνδρα και 
τη γυναίκα, να την εκπληρώσουν πιστά.   
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε λα όσα σας έχει δώσει ο Θεός.  Ποιες είναι 
οι ευθύνες σας για όλα όσα σας έχουν δοθεί; 
 
Παρασκευή 1 Απριλίου            Δύση ηλίου: 19:47 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Η Ιστορία της Απολύ-
τρωσης σελ. 7-9. 
 

«Αφού το βιβλίο της φύσης και το βιβλίο της Αποκάλυψης φέρουν 
τη σφραγίδα της ίδιας κυρίαρχης Διάνοιας, δεν μπορεί παρά να μι-
λούν σύμφωνα. Με διαφορετικές μεθόδους και με διαφορετική 
γλώσσα πιστοποιούν τις ίδιες μεγάλες πραγματικότητες. Η επιστήμη 
ανακαλύπτει διαρκώς καινούργια θαυμάσια πράγματα, χωρίς όμως 
να έχει σαν αποτέλεσμα των ερευνών της  τίποτε που ορθά νοού-
μενο μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τη θεϊκή αποκάλυψη. Το βι-
βλίο της φύσης και ο γραπτός λόγος χύνουν φως, το ένα επάνω στο 
άλλο. Μας κάνουν να γνωρισθούμε με το Θεό, διδάσκοντάς μας κάτι 
από τους νόμους, με βάση των οποίων εργάζεται. 
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Λανθασμένα όμως συμπεράσματα, βγαλμένα από γεγονότα που 
παρατηρούνται στη φύση, κατέληξαν σε υποτιθέμενη αντίφαση με-
ταξύ αποκάλυψης και επιστήμης. Και στην προσπάθεια να επανα-
φέρουν την αρμονία, έχουν υιοθετηθεί γραφικές ερμηνείες οι οποίες 
υποσκάπτουν και καταστρέφουν το κύρος του λόγου του Θεού. Υ-
ποτίθεται ότι η γεωλογία έρχεται σε αντίφαση με την κατά γράμμα 
ερμηνεία της Μωσαϊκής αφήγησης για τη δημιουργία. Ισχυρίζονται 
ότι εκατομμύρια χρόνια απαιτήθηκαν για την εξέλιξη της γης από το 
χάος. Και προκειμένου να συμβιβάσουν τη Βίβλο με αυτή την υπο-
θετική επιστημονική ανακάλυψη, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
ημέρες της δημιουργίας ισοδυναμούν με αχανή, απροσδιόριστα 
χρονικά διαστήματα καλύπτοντα εκατοντάδες  ή και εκατομμύρια ε-
τών. 
Μια τέτοια κατάληξη είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Το βιβλικό κατά-
στιχο είναι εναρμονισμένο τόσο με τον εαυτό του όσο και με τη διδα-
σκαλία της φύσης.» Ε. Χουάιτ, Ε. σελ. 116 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
1. Γιατί η ποιότητα της πίστης μας θα επηρεαζόταν αν πιστεύαμε 
ότι αυτές οι ιστορίες της δημιουργίας ήταν θρύλοι, «μύθοι» σχεδια-
σμένοι ουσιαστικά για να μας διδάξουν πνευματικά μαθήματα, αλλά 
χωρίς ιστορική πραγματικότητα; Ποιες ενδείξεις στο κείμενο υποδη-
λώνουν ότι ο συγγραφέας γνώριζε πως ήταν «ιστορικές» όπως είναι 
και οι υπόλοιπες ιστορίες στο βιβλίο της Γένεσης; Ποια είναι η μαρ-
τυρία του Ιησού για την ιστορική τους αλήθεια;  
2. Τι μας διδάσκει η ιστορία της Γένεσης για τη σημασία της διαχεί-
ρισης της γης; Πώς μπορούμε να είμαστε καλοί διαχειριστές του 
πλανήτη μας και ταυτόχρονα να αποφύγουμε τον κίνδυνο να λα-
τρεύουμε την ίδια τη δημιουργία αντί τον Δημιουργό, το οποίο είναι 
ένας πολύ υπαρκτός πειρασμός; (Βλέπε Ρωμ.1/α’ 25). 
3. Παρά τις καταστροφές της αμαρτίας για χιλιετίες, με ποιους τρό-
πους μας εκδηλώνεται ακόμη και σήμερα το αρχικό θαύμα, η ομορ-
φιά και το μεγαλείο του «πολύ καλό» της Δημιουργίας, μιλώντας μας 
με ισχυρούς τρόπους για την καλοσύνη και τη δύναμη του Θεού;  
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2 Απριλίου - 8 Απριλίου          Σάββατο απόγευμα 
 

2. Η  ΠΤΩΣΗ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη 
γυναίκα, και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της αυτό θα 
σου συντρίψει το κεφάλι, και εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του.» 
Γένεση 3/γ’ 15.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.3/γ’, Β’ 
Κορ.11/ια’ 3, Αποκ.12/ιβ’ 7-9, Ιωάν.8/η’ 44, Ρωμ.16/ις’ 20, Εβρ.2/β’ 
14, Α’Τιμ.2/β’ 14-15. 
 
Ανάμεσα σε όλα όσα είχε δώσει ο Θεός στους πρωτόπλαστους στην 
Εδέμ, έδωσε και μια προειδοποίηση: «Από κάθε δέντρο του παρα-
δείσου θα τρως ελεύθερα, όμως, από το δέντρο της γνώσης του κα-
λού και του κακού, δεν θα φας απ’ αυτό επειδή, την ίδια ημέρα που 
θα φας απ’ αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.» Γέν.2/β’ 16-17. Αυτή 
η προειδοποίηση να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού 
και του κακού, μας δείχνει ότι ενώ έπρεπε να γνωρίζουν το καλό, δεν 
έπρεπε να γνωρίσουν το κακό. Σίγουρα, μπορούμε να καταλάβουμε 
το γιατί, έτσι δεν είναι;  
Επίσης, η απειλή του θανάτου που συνδέεται με την προειδοποίηση 
για την ανυπακοή (Γέν.2/β’ 17) θα εκπληρωνόταν: θα πέθαιναν 
(Γέν.3/γ’ 19). Όχι μόνο τους απαγορεύθηκε να φάνε από το δέντρο, 
αλλά εκδιώχθηκαν από τον Κήπο της Εδέμ (Γέν.3/γ’ 24) και έτσι δεν 
είχαν πρόσβαση σε ό,τι θα μπορούσε να τους δώσει αιώνια ζωή, 
όντας αμαρτωλοί (Γέν.3/γ’ 22).  
Όμως, εν μέσω αυτής της τραγωδίας υπάρχει ελπίδα, η υπόσχεση 
η οποία βρίσκεται στη Γένεση 3/γ’ 15 και ονομάζεται το πρώτο ευαγ-
γέλιο. Η πρώτη φορά που ειπώθηκε στους ανθρώπους ότι, παρά 
την Πτώση, ο Θεός είχε έναν τρόπο διαφυγής για όλους μας.  
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Κυριακή 3 Απριλίου 
 

ΤΟ ΦΙΔΙ 
Διαβάστε Γέν.3/γ’1-2, Β’Κορ.11/ια’3 και Αποκ.12/ιβ’7-9. Ποιος είναι 
το φίδι και πώς εξαπάτησε την Εύα;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το κείμενο ξεκινά με «το φίδι».  Η σύνταξη της φράσης δηλώνει έμ-
φαση: Η λέξη «φίδι» είναι η πρώτη λέξη της πρότασης.  Επίσης, «το 
φίδι» έχει το οριστικό άρθρο, δηλώνοντας έτσι ότι πρόκειται για μια 
πολύ γνωστή φιγούρα, σαν ο αναγνώστης θα έπρεπε ήδη να ξέρει 
ποιος είναι. Οπότε η πραγματικότητα αυτού του όντος επιβεβαιώνε-
ται από την πρώτη λέξη του κεφαλαίου. Φυσικά, η Αγία Γραφή ανα-
γνωρίζει το φίδι ως εχθρό του Θεού (Ησ.27/κζ’1) και ρητά τον απο-
καλεί «ο διάβολος, και ο σατανάς» (Αποκ.12/ιβ’ 9). Ομοίως, στην 
αρχαία Εγγύς Ανατολή, το φίδι προσωποποίησε τη δύναμη του κα-
κού.  
«Προκειμένου να επιτελέσει το έργο του απαρατήρητος, ο Σατανάς 
χρησιμοποίησε για μεσάζοντα το φίδι, κατάλληλα μεταμφιεσμένο για 
τον απατηλό σκοπό του. Την εποχή εκείνη το φίδι ήταν ένα από τα 
φρονιμότερα και ωραιότερα πλάσματα της γης. Είχε φτερά και όταν 
πετούσε στον αέρα παρουσίαζε ένα θέαμα φαντασμαγορικής λα-
μπρότητας, με το χρώμα και τη στιλπνάδα γυαλισμένου χρυσα-
φιού.» Έ. Χουάιτ, Π.Π. σ. 33  
Όταν η Αγία Γραφή αναφέρει τον Διάβολο σε οποιαδήποτε μορφή 
του, δεν χρησιμοποιεί απλή μεταφορά.  Στην Αγία Γραφή, ο Σατανάς 
απεικονίζεται ως ένα κυριολεκτικό ον και όχι απλώς ως κάποιο ρη-
τορικό σύμβολο ή μια αφηρημένη αρχή για την απεικόνιση του κα-
κού ή της σκοτεινής πλευράς της ανθρωπότητας.  
Το φίδι δεν παρουσιάζει τον εαυτό του σαν εχθρό του Θεού. Αντιθέ-
τως, αναφέρεται στα λόγια του Θεού, τα οποία επαναλαμβάνει και 
φαίνεται να υποστηρίζει. Δηλαδή, από την αρχή, μπορούμε να 
δούμε ότι αρέσει στον Σατανά να αναφέρει τον Θεό και, όπως θα 
φανεί αργότερα, αναφέρει κατά λέξη ακόμη και τον ίδιο τον Λόγο του 
Θεού (Ματθ.4/δ’ 6).  
Σημειώστε επίσης ότι το φίδι δεν αμφισβητεί αμέσως τη γυναίκα, 
αλλά κάνει μια ερώτηση που υπονοεί ότι πιστεύει σε αυτό που τους 
είπε ο Κύριος. Άλλωστε, ρώτησε: «Στ’ αλήθεια, είπε ο Θεός…;» 
(Γέν.3/γ’ 1). Έτσι, ακόμη και από την αρχή, μπορούμε να δούμε 
πόσο πονηρό και δόλιο ήταν αυτό το ον, και όπως θα δούμε, έτσι 
λειτούργησε επίσης.  
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ΣΚΕΨΗ: Αν ο Σατανάς ήταν σε θέση να εξαπατήσει την αναμάρτητη 
Εύα στην Εδέμ, πόσο πιο ευάλωτοι είμαστε εμείς; Ποια είναι η κα-
λύτερη άμυνά μας ενάντια στις απάτες του;  
 
Δευτέρα 4 Απριλίου 
 

Ο  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ  ΚΑΡΠΟΣ 
Διαβάστε Γέν.2/β’ 16-17 και 3/γ’ 1-6 (δείτε επίσης Ιωάν.8/η’ 44).  Συ-
γκρίνετε τις λέξεις της εντολής του Θεού στον Αδάμ με τις λέξεις του 
φιδιού στη γυναίκα. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών 
λόγων και ποιο είναι το νόημα αυτών των διαφορών;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Σημειώστε τους παραλληλισμούς μεταξύ της συνομιλίας του Θεού 
με τον Αδάμ (Γέν.2/β’ 16, 17) και τη συνομιλία της Εύας με το φίδι. 
Είναι σαν το φίδι να έχει αντικαταστήσει τον Θεό και να γνωρίζει α-
κόμη καλύτερα από Αυτόν. Στην αρχή, έκανε απλώς μια ερώτηση, 
υπονοώντας ότι η γυναίκα είχε, ίσως, αντιληφθεί με λανθασμένο 
τρόπο τα λόγια του Θεού. Αλλά μετά ο Σατανάς αμφισβήτησε ανοι-
χτά τις προθέσεις του Θεού και μάλιστα Τον διέψευσε.  
Η επίθεση του Σατανά αφορά τον θάνατο και τη γνώση του καλού 
και του κακού. Ενώ ο Θεός δήλωσε ξεκάθαρα και εμφατικά ότι ο θά-
νατός τους θα ήταν βέβαιος (Γέν.2/β’ 17), ο Σατανάς είπε, αντίθετα, 
ότι δεν θα πέθαιναν, δηλώνοντας έτσι ότι οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι 
(Γέν.3/γ’ 4). Ενώ ο Θεός απαγόρεψε στον Αδάμ να φάει τον καρπό 
(Γέν.2/β’ 17), ο Σατανάς τούς ενθάρρυνε να φάνε τον καρπό, επειδή 
τρώγοντάς τον θα γίνονταν σαν θεοί (Γέν.3/γ’ 5).  
Τα δύο επιχειρήματα του Σατανά, η αθανασία και το να είσαι σαν 
θεός, έπεισαν την Εύα να φάει τον καρπό. Είναι ανησυχητικό ότι μό-
λις η γυναίκα αποφάσισε να παρακούσει τον Θεό και να φάει από το 
απαγορευμένο δέντρο, συμπεριφέρθηκε σαν να μην ήταν πια ο 
Θεός παρών αλλά να είχε αντικατασταθεί από την ίδια. Το κείμενο 
υπαινίσσεται αυτήν την αλλαγή της προσωπικότητας. Η Εύα χρησι-
μοποιεί τη γλώσσα του Θεού: Η αξιολόγηση της Εύας για το απαγο-
ρευμένο δέντρο, «είδε ότι … ήταν καλό» (Γέν.3/γ’ 6), μας θυμίζει την 
αξιολόγηση του Θεού για τη δημιουργία Του, «είδε …ότι ήταν καλό» 
(Γεν. 1/α’ 4, κ.λπ.)  
Αυτοί οι δύο πειρασμοί, του να είσαι αθάνατος και να είσαι σαν θεός, 
βρίσκονται στη ρίζα της ιδέας της αθανασίας στις αρχαίες αιγυπτια-
κές και ελληνικές θρησκείες. Η επιθυμία της αθανασίας, η οποία πί-
στευαν ότι ήταν μια θεϊκή ιδιότητα, τους υποχρέωνε να αναζητήσουν 
και τη θεϊκή υπόσταση, να αποκτήσουν την αθανασία. Αυτός ο 
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τρόπος σκέψης πέρασε και στους εβραιοχριστιανικούς πολιτισμούς 
και γέννησε την πίστη στην αθανασία της ψυχής, η οποία υπάρχει 
ακόμη και σήμερα σε πολλές εκκλησίες. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε όλα τα πιστεύω σήμερα που διδάσκουν ότι 
υπάρχει κάτι εκ φύσεως  αθάνατο σε όλους μας. Πώς η κατανόησή 
μας για την ανθρώπινη φύση και την κατάσταση των νεκρών, μας 
παρέχει τόσο ισχυρή προστασία έναντι αυτής της επικίνδυνης εξα-
πάτησης;  
 
Τρίτη 5 Απριλίου 
 

ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ 
Διαβάστε Γένεση 3/γ’ 7-13. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα ένιωσαν την ανά-
γκη να κρυφτούν από τον Θεό; Γιατί ο Θεός έκανε την ερώτηση «πού 
είσαι;» Πώς προσπάθησαν ο Αδάμ και η Εύα να δικαιολογήσουν τη 
συμπεριφορά τους;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Αφού αμάρτησαν, ο Αδάμ και η Εύα ένιωσαν γυμνοί επειδή έχασαν 
τα ενδύματα της δόξας τους, τα οποία αντανακλούσαν την παρουσία 
του Θεού (δείτε Ψαλ.8/η’ 5, συγκρίνετε με Ψαλ.104/ρδ’ 1-2). Η ει-
κόνα του Θεού είχε επηρεαστεί από την αμαρτία. Το ρήμα «φτιά-
χνω» στη φράση «έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα» 
(Γέν.3/γ’ 7), ίσχυε μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο για τον Θεό τον Δη-
μιουργό (Γέν.1/α’ 7,16,25). Είναι σαν να αντικατέστησαν τον Δη-
μιουργό στην προσπάθεια τους να καλύψουν την αμαρτία τους, μια 
πράξη που ο Παύλος καταγγέλλει ως δικαιοσύνη εξ έργων (Γαλ.2/β’ 
16). Όταν ο Θεός πλησιάζει, κάνει τη ρητορική ερώτηση «Πού είσαι;» 
(Γέν.3/γ’ 9), την ίδια ερώτηση που θα κάνει αργότερα στον Κάιν 
(Γέν.4/δ’ 9).  Φυσικά, ο Θεός γνώριζε τις απαντήσεις. Οι ερωτήσεις 
Του έγιναν προς όφελος των ενόχων, για να τους βοηθήσουν να 
συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει, και ακόμη ταυτόχρονα, να τους 
οδηγήσουν στη μετάνοια και τη σωτηρία. Από την πρώτη στιγμή που 
οι άνθρωποι αμάρτησαν, ο Κύριος εργάστηκε για τη σωτηρία και τη 
λύτρωσή τους.   
Στην πραγματικότητα, όλο αυτό αντανακλά την ιδέα της ερευνητικής 
κρίσης, η οποία ξεκινά με τον δικαστή που ανακρίνει τον ένοχο 
(Γέν.3/γ’ 9) ώστε να τον προετοιμάσει για την ποινή (Γέν.3/γ’ 14-19). 
Αλλά το κάνει επίσης για να προτρέψει σε μετάνοια, η οποία τελικά 
θα οδηγήσει στη σωτηρία (Γέν.3/γ’15). Αυτό είναι ένα μοτίβο που 
φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή. Αρχικά, όπως συνηθίζεται με τους 
αμαρτωλούς, ο Αδάμ και η Εύα προσπαθούν και οι δύο να 



18 

 

αποφύγουν την κατηγορία, επιδιώκοντας να κατηγορήσουν άλλους. 
Στην ερώτηση του Θεού, ο Αδάμ απαντά ότι η γυναίκα που Εκείνος 
του είχε δώσει (Γέν.3/γ’ 12), αυτή τον οδήγησε να το κάνει. Το λάθος 
ήταν δικό της (και εννοείται, και του Θεού), όχι δικό του. Η Εύα απα-
ντά ότι το φίδι ήταν που την εξαπάτησε.  Το εβραϊκό ρήμα nasha', 
«εξαπατώ», (στη Γέν.3/γ’ 13) σημαίνει να δίνεις στους ανθρώπους 
ψεύτικες ελπίδες και να τους κάνεις να πιστεύουν ότι κάνουν το σω-
στό (Α'Βασ.19/ιθ’ 10, Ησ.37/λζ’ 10, Ιερ.49/μθ’ 16).  
Ο Αδάμ κατηγορεί τη γυναίκα, λέγοντας ότι αυτή του έδωσε τον 
καρπό (υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό), και η Εύα κατηγορεί το 
φίδι, λέγοντας ότι την εξαπάτησε (υπάρχει κάποια αλήθεια και σε 
αυτό). Τελικά όμως, και οι δύο ήταν ένοχοι.  
ΣΚΕΨΗ: Προσπάθησαν να κατηγορήσουν κάποιον άλλον για αυτό 
που έκαναν; Γιατί τόσο εύκολα κάνουμε κι εμείς το ίδιο; 
 
Τετάρτη 6 Απριλίου 

 
Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ  ΦΙΔΙΟΥ 

Τι είπε ο Κύριος στο φίδι, και ποια η ελπίδα που υπονοείται στο ε-
δάφιο Γέν.3/γ’ 15; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Θεός ξεκινά την κρίση Του με το φίδι γιατί αυτό είναι που ξεκίνησε 
όλο το δράμα. Επίσης, το φίδι, είναι το μόνο ον που είναι καταρα-
μένο σε αυτήν την αφήγηση. Εδώ έχουμε ένα είδος «ανατροπής» 
της Δημιουργίας.  Ενώ η Δημιουργία οδήγησε στη ζωή, την εκτίμηση 
του καλού και σε ευλογίες, η κρίση οδηγεί στο θάνατο, το κακό και 
τις κατάρες - αλλά και στην ελπίδα και την υπόσχεση της  σωτηρίας. 
Συνημμένη στη ζοφερή εικόνα του συντετριμμένου φιδιού που τρώει 
χώμα (Γέν.3/γ’ 14) λάμπει η ελπίδα της σωτηρίας της ανθρωπότη-
τας, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή προφητείας. Ακόμη και πριν 
από τις καταδίκες του Αδάμ και της Εύας, οι οποίες θα ακολουθή-
σουν, ο Κύριος τούς δίνει την ελπίδα της λύτρωσης (Γέν.3/γ’ 15). 
Ναι, έχουν αμαρτήσει. Ναι, θα υποφέρουν εξαιτίας της αμαρτίας 
τους, και ναι θα πεθάνουν εξαιτίας των αμαρτιών. Όμως παρόλα 
αυτά, υπάρχει η απόλυτη ελπίδα, η ελπίδα της σωτηρίας. 
Συγκρίνετε Γέν.3/γ’ 15 με Ρωμ.16/ις’ 20, Εβρ. 2/β’ 14 και Αποκ.12/ιβ’ 
17. Πώς αποκαλύπτονται το σχέδιο της σωτηρίας, καθώς και η Με-
γάλη Διαμάχη σε αυτά τα κείμενα;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
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Παρατηρήστε τους παραλληλισμούς μεταξύ της Γένεσης 3/γ’ 15 και 
της Αποκάλυψης 12/ιβ’ 17: «ο δράκοντας» (το φίδι), «οργίστηκε» (έ-
χθρα) «ενάντια στη γυναίκα» στην Αποκάλυψη (η γυναίκα στην Ε-
δέμ) και στους «υπόλοιπους από το σπέρμα της» (σπέρμα).  Ο Πό-
λεμος (η Μεγάλη Διαμάχη) που μεταφέρθηκε στην Εδέμ με την 
Πτώση, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των αιώνων. Ωστόσο, η υπό-
σχεση της ήττας του Σατανά είχε ήδη δοθεί στην Εδέμ, ότι δηλαδή 
το κεφάλι του θα συντριφτεί, κάτι που αποκαλύπτεται πολύ ρητά 
στην Αποκάλυψη, η οποία απεικονίζει τον τελειωτικό του θάνατο (Α-
ποκ.20/κ’ 10). Δηλαδή, από την αρχή, δόθηκε στην ανθρωπότητα 
ελπίδα ότι θα υπάρξει διέξοδος από το τρομερό χάος που προήλθε 
από τη γνώση του κακού, και αυτήν την ελπίδα μπορούμε ήδη να 
την έχουμε όλοι.   
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο παρηγορητικό το ότι στην ίδια την Εδέμ, 
όπου ξεκίνησε η αμαρτία και το κακό στη γη, ο Κύριος άρχισε να 
αποκαλύπτει το σχέδιο της σωτηρίας;   
 
Πέμπτη 7 Απριλίου 
 

ΤΟ  ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Διαβάστε Γένεση 3/γ’ 15-24.  Ως αποτέλεσμα της Πτώσης, τι συνέβη 
στον Αδάμ και την Εύα;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ενώ η κρίση του Θεού στο φίδι προσδιορίζεται ρητά ως κατάρα 
(Γέν.3/γ’14), δεν προσδιορίζεται το ίδιο για τη γυναίκα και τον άνδρα. 
Η μόνη φορά που χρησιμοποιείται ξανά η λέξη «κατάρα» είναι όταν 
αναφέρεται στη «γη» (Γέν.3/γ’ 17).  Δηλαδή, ο Θεός είχε άλλα σχέδια 
για τον άντρα και τη γυναίκα, σε αντίθεση με το φίδι. Τους προσφέρ-
θηκε ελπίδα που δεν προσφέρθηκε στο φίδι.  
Επειδή η αμαρτία της γυναίκας οφείλεται στη συσχέτισή της με το 
φίδι, το εδάφιο που περιγράφει την κρίση του Θεού για τη γυναίκα 
σχετίζεται με την κρίση του φιδιού. Το εδάφιο Γένεση 3/γ’16 δεν α-
κολουθεί απλώς το εδάφιο 15, αλλά οι παραλληλισμοί μεταξύ των 
δύο προφητειών υποδεικνύουν επίσης ξεκάθαρα ότι η προφητεία 
για τη γυναίκα στο εδάφιο 16 πρέπει να διαβαστεί σε σχέση με τη 
Μεσσιανική προφητεία στο εδάφιο 15. Επομένως, η κρίση του Θεού 
για τη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένης της τεκνοποίησης, πρέπει να 
γίνει κατανοητή με τη θετική προοπτική της σωτηρίας (συγκρίνετε με  
Α’Τιμ. 2/β’14-15).  
Επειδή η αμαρτία του άντρα οφείλεται στο γεγονός ότι άκουσε τη 
γυναίκα αντί να υπακούσει στον Θεό, το έδαφος από το οποίο 
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πλάστηκε είναι καταραμένο (Γέν.3/γ’ 17). Ως αποτέλεσμα, ο άνδρας 
θα πρέπει να εργαστεί σκληρά (Γέν.3/γ’ 17–19)  και στη συνέχεια θα 
«επιστρέψει» στη γη από όπου προήλθε (Γέν.3/γ’ 19), κάτι που δεν 
θα έπρεπε ποτέ να συμβεί και δεν ήταν ποτέ μέρος του αρχικού σχε-
δίου του Θεού.  
Είναι σημαντικό ότι ενάντια σε αυτήν την απελπιστική προοπτική του 
θανάτου, ο Αδάμ στρέφεται στη γυναίκα, όπου βλέπει την ελπίδα 
της ζωής μέσω του τοκετού της (Γέν.3/γ’ 20). Δηλαδή, ακόμη και εν 
μέσω της ποινής του θανάτου, βλέπει την ελπίδα της ζωής.  
Όπως κάθε στοργικός γονέας, ο Θεός ήθελε μόνο το καλό για αυ-
τούς και όχι το κακό. Αλλά τώρα που γνώριζαν το κακό, ο Θεός θα 
έκανε ό,τι μπορούσε για να τους σώσει από αυτό. Έτσι, ακόμη και 
μέσα σε αυτές τις κρίσεις, δεν χάθηκε καμία ελπίδα για αυτούς, παρά 
την ξεκάθαρα προκλητική ανυπακοή τους στον Θεό - παρότι ζούσαν 
στον παράδεισο και δεν είχαν κανέναν απολύτως λόγο να αμφιβάλ-
λουν για Εκείνον, για τα λόγια Του ή την αγάπη Του για αυτούς.  
ΣΚΕΨΗ: Αν και τείνουμε να θεωρούμε τη «γνώση» αυτή καθαυτή 
ως καλή, γιατί είναι κάτι που δεν ισχύει πάντα; Ποια είναι μερικά 
πράγματα που είναι καλύτερα να μην τα γνωρίζουμε;    
 
Παρασκευή 8 Απριλίου          Δύση ηλίου: 19:54 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Εξετάστε τη σύνδεση μεταξύ «του δέντρου 
της ζωής» και «του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού». 
Και τα δύο βρίσκονται «στο μέσο του Κήπου» (Γέν.2/β’ 9). Αλλά τα 
δύο δέντρα σχετίζονται σε περισσότερα πράγματα πέρα από αυτό. 
Επειδή οι άνθρωποι πήραν τον καρπό του δέντρου της γνώσης του 
καλού και του κακού, παρακούοντας τον Θεό, έχασαν την πρό-
σβαση στο δέντρο της ζωής και δεν μπόρεσαν να ζήσουν αιώνια, 
τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση. Αυτή η σύνδεση βασίζεται σε 
μια βαθιά αρχή. Οι ηθικές και πνευματικές επιλογές έχουν αντίκτυπο 
στη βιολογική ζωή, όπως ο Σολομών έδωσε εντολή στον γιο του: 
«Γιε μου, μη λησμονείς τους νόμους μου, και η καρδιά σου ας τηρεί 
τις εντολές μου επειδή, θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών, και 
χρόνια ζωής, και ειρήνη» (Παρ.3/γ’ 1-2). Αυτή η σύνδεση επανεμφα-
νίζεται στη μελλοντική ουράνια Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται μόνο το 
δέντρο της ζωής «στο μέσον της πλατείας της» (Αποκ.22/κβ’ 2).  
«Όταν ο Θεός δημιούργησε την Εύα, δεν την έπλασε ούτε ανώτερη, 
ούτε κατώτερη από τον άντρα, αλλά σε όλα τα πράγματα να είναι 
ίση με αυτόν. Το ιερό ζευγάρι δεν έπρεπε να έχουν διαφορετικά συμ-
φέροντα, και όμως ο καθένας είχε την ατομικότητά του στη σκέψη 
και τη δράση του. Αλλά μετά την αμαρτία της Εύας, καθώς ήταν η 
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πρώτη που έκανε την παράβαση, ο Κύριος της είπε ότι ο Αδάμ θα 
την εξουσίαζε. Έπρεπε να υποτάσσεται στον άντρα της και αυτό ή-
ταν μέρος της κατάρας. Σε πολλές περιπτώσεις η κατάρα έχει κάνει 
τη ζωή της γυναίκας πολύ οδυνηρή. Την ανωτερότητα που έδωσε ο 
Θεός στον άνδρα, αυτός την έχει καταχραστεί από πολλές απόψεις 
ασκώντας αυθαίρετη εξουσία. Η άπειρη σοφία επινόησε το σχέδιο 
της λύτρωσης, το οποίο θέτει τον αγώνα του ανθρώπου για τη σω-
τηρία, σε μια δεύτερη δοκιμαστική περίοδο, δίνοντάς του άλλη μια 
δοκιμή» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, vol.3, p.484.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
1.  Ο Θεός ήρθε αντιμέτωπος με τον Αδάμ στην Εδέμ και του έκανε 

ερωτήσεις όχι μόνο για να αποδείξει την ενοχή του αλλά και για να 
τον οδηγήσει στη μετάνοια.  Αυτό το μοτίβο εμφανίζεται ξανά με 
τον Κάιν (Γέν.4/δ’ 9-10), τον Κατακλυσμό (Γέν.6/ς’ 5-8), τον Πύργο 
της Βαβέλ (Γέν.11/ια’ 5) και τα Σόδομα και τα Γόμορρα (Γέν.18/ιη’ 
21). Πώς αποκαλύπτεται η ιδέα μιας διερευνητικής κρίσης σε αυτά 
τα περιστατικά;   

2. Γιατί σκέφτηκε η Εύα ότι το να φάει από το δέντρο της γνώσης του 
καλού και του κακού θα της έδινε σοφία;  Πώς θα μπορούσαμε να 
αποφύγουμε ένα παρόμοιο λάθος, δηλαδή να αψηφήσουμε ανοι-
χτά τον Λόγο του Θεού με την ελπίδα για κάτι «καλύτερο» από 
αυτό που Εκείνος μας έχει προσφέρει;  

 
  



22 

 

9 Απριλίου – 15 Απριλίου           Σάββατο απόγευμα 
 

3. Ο ΚΑΪΝ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αν εσύ ενεργείς σωστά, δεν θα είσαι ευπρόσ-
δεκτος; Αν, όμως, δεν ενεργείς σωστά, στην πόρτα βρίσκεται η α-
μαρτία. Αλλά, σε σένα θα είναι η επιθυμία του, κι εσύ θα εξουσιάζεις 
επάνω του.» Γένεση 4/δ’ 7.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.4/δ’, Εβρ. 
11/ια’ 4, Μιχ.6/ς’ 7,  Ησ. 1/α’ 11, Α’ Κορ.10/ι’ 13, Α’ Ιωάν.3/γ’ 12, 
Γέν.5/ε’, 6/ς’ 1-5. 
 
Στη Γένεση, όσα ακολουθούν αμέσως μετά την Πτώση και μετά την 
εκδίωξη του Αδάμ και της Εύας από την Εδέμ, είναι κυρίως γεννή-
σεις και θάνατοι, όλα σε εκπλήρωση των προφητειών του Θεού στο 
προηγούμενο κεφάλαιο.  Ως παράλληλα κεφάλαια τα 3/γ’ και 4/δ’ 
περιέχουν πολλά κοινά θέματα και λέξεις: περιγραφές της αμαρτίας 
(Γέν.3/γ’ 6–8, συγκρίνετε με Γέν.4/δ’ 8), κατάρες (Γέν.3/γ’ 17, συγκρί-
νετε με Γέν.4/δ’ 11) και εκδίωξη (Γέν.3/γ’ 24, συγκρίνετε με Γέν.4/δ’ 
12,16).   
Ο λόγος για αυτούς τους παραλληλισμούς είναι να τονιστεί η εκπλή-
ρωση όσων συνέβησαν πριν, τις προφητείες και τις προβλέψεις που 
ο Θεός είχε δώσει στον Αδάμ και την Εύα μετά την πτώση.  Το 
πρώτο γεγονός μετά την εκδίωξη του Αδάμ είναι γεμάτο ελπίδα - 
είναι η γέννηση του πρώτου γιού, ένα γεγονός το οποίο η Εύα βλέπει 
ως εκπλήρωση της υπόσχεσης που άκουσε στη Μεσσιανική προ-
φητεία (Γέν.3/γ’ 15). Δηλαδή, νόμιζε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι 
ο υποσχεμένος Μεσσίας.   
Τα επόμενα γεγονότα – το έγκλημα του Κάιν, το έγκλημα του Λάμεχ, 
η φθίνουσα διάρκεια ζωής και η αυξανόμενη κακία – είναι όλα εκ-
πληρώσεις της κατάρας η οποία αναφέρεται στη Γένεση 3/γ’. Ω-
στόσο, ακόμη και τότε, δεν χάνεται καμία ελπίδα.   
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Κυριακή 10 Απριλίου 
 

Ο ΚΑΪΝ ΚΑΙ Ο ΑΒΕΛ 
Διαβάστε Γένεση 4/δ’ 1-2. Τι μαθαίνουμε από αυτά τα εδάφια για τις 
γεννήσεις των δύο αγοριών; 
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….. 
Το πρώτο γεγονός που καταγράφεται μετά την εκδίωξη του Αδάμ 
από τον Κήπο της Εδέμ είναι μια γέννηση.  Στην εβραϊκή φράση στο 
εδάφιο 1, οι λέξεις «ο Κύριος» (ΙΕΟΒΑ) συνδέονται άμεσα με τη λέξη 
«άνθρωπος», όπως δείχνει η ακόλουθη κυριολεκτική μετάφραση: 
«Έχω αποκτήσει άνθρωπο, μάλιστα τον ίδιο τον Κύριο.» Αποδίδεται 
από τη Διεθνή Πρότυπη Έκδοση ως «Έχω γεννήσει ένα αρσενικό 
παιδί - τον Κύριο». 
Αυτή η κυριολεκτική μετάφραση υποδηλώνει ότι η Εύα θυμάται την 
Μεσσιανική προφητεία της Γένεσης 3/γ’ 15 και πιστεύει ότι γέννησε 
τον Σωτήρα της, τον Κύριο. 
«Ο ερχομός του Σωτήρα είχε πρωτοαναφερθεί στον κήπο ακόμη της 
Εδέμ. Αφότου ο Αδάμ και η Εύα άκουσαν για πρώτη φορά την υπό-
σχεση, προσδοκούσαν την ταχεία εκπλήρωσή της. Με χαρά καλω-
σόρισαν τον πρώτο τους γιο ελπίζοντας ότι αυτός θα ήταν ο Ελευ-
θερωτής.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ.15.     
Στην πραγματικότητα, ο Κάιν καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 
της ιστορίας. Δεν είναι μόνο ο πρωτότοκος, ένας γιος που σχεδόν 
«λάτρευαν» οι γονείς του, αλλά είναι επίσης ο μόνος αδελφός που, 
στο κείμενο της Γένεσης, μιλάει. Ενώ η Εύα σχολιάζει ενθουσια-
σμένη τη γέννηση του Κάιν, αντίθετα, δεν αναφέρει τίποτα για τη 
γέννηση του Άβελ. Ο συγγραφέας απλώς αναφέρει ότι «κι επιπλέον 
γέννησε» (Γέν.4/δ’ 2).   
Το ίδιο το όνομα Κάιν προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα qanah, το 
οποίο σημαίνει «αποκτώ» και δηλώνει την απόκτηση, την κατοχή 
κάτι πολύτιμου και δυνατού. Από την άλλη πλευρά, το εβραϊκό ό-
νομα Hebel, στα ελληνικά Άβελ, σημαίνει «ματαιότητα» Ψαλ.62/ξβ’ 
9, Ψαλ.144/ρμδ’ 4), και δηλώνει άπιαστο, κενό, έλλειψη ουσίας. Η 
ίδια λέξη, hebel (Άβελ), χρησιμοποιείται επανειλημμένα στον Εκκλη-
σιαστή για την ματαιοδοξία. Ίσως, η ελπίδα του Αδάμ και της Εύας 
στηρίχθηκε μόνο στον Κάιν επειδή πίστεψαν ότι αυτός, και όχι ο α-
δελφός του, ήταν ο υποσχεμένος Μεσσίας. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια πράγματα στη ζωή είναι πραγματικά μάταια, αλλά τα 
αντιμετωπίζουμε σαν να έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία; Γιατί είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ αυτού που έχει σημα-
σία και αυτού που δεν έχει;   
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Δευτέρα 11 Απριλίου 
 

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Η αντίθεση μεταξύ του Κάιν και του Άβελ, όπως αντικατοπτρίζεται 
στα ονόματά τους, δεν αφορούσε μόνο την προσωπικότητά τους - 
εκδηλώθηκε επίσης στα αντίστοιχα επαγγέλματά τους. Ενώ ο Κάιν 
ήταν γεωργός (Γέν.4/δ’ 2), ένα επάγγελμα που απαιτούσε σκληρή 
σωματική εργασία, ο Άβελ ήταν βοσκός προβάτων (Γέν.4/δ’ 2), ένα 
επάγγελμα που υποδηλώνει ευαισθησία και συμπόνια.  
Ο Κάιν ήταν παραγωγός των καρπών της γης και ο Άβελ φύλαγε 
πρόβατα. Αυτά τα δύο επαγγέλματα όχι μόνο εξηγούν τη φύση των 
δύο προσφορών (καρποί της γης από τον Κάιν και πρόβατο από τον 
Άβελ), αλλά εξηγούν επίσης τις δύο διαφορετικές ψυχολογικές στά-
σεις και νοοτροπίες που σχετίζονται με τις δύο προσφορές: Ο Κάιν 
εργαζόταν για να αποκτήσει τον καρπό που θα έβγαζε, ενώ ο Άβελ 
ήταν επιμελής στο να φυλάξει τα πρόβατα που είχε λάβει. 
Διαβάστε Γέν. 4/δ’ 1-5 και Εβρ. 11/ια’ 4.  Γιατί ο Θεός δέχθηκε την 
προσφορά του Άβελ και απέρριψε την προσφορά του Κάιν;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

«Δεν μπορούσε να νοηθεί άφεση αμαρτιών χωρίς χύση αίματος. Έ-
τσι, όφειλαν να δείξουν την πίστη τους στο αίμα του Χριστού - την 
εξιλαστική θυσία, προσφέροντας τα πρωτότοκα του ποιμνίου για θυ-
σία. Εκτός από αυτό, οι πρώτοι καρποί της γης έπρεπε να παρου-
σιάζονται ενώπιον του Κυρίου ως ευχαριστήρια προσφορά. » Ε. Χου-

άιτ, Patriarchs and Prophets p. 71. 

Ενώ ο Άβελ συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του Θεού και πρόσφερε 
την προσφορά λαχανικών εκτός από το ολοκαύτωμα των ζώων, ο 
Κάιν αμέλησε να το κάνει. Δεν έφερε ένα ζώο για θυσία, αλλά μόνο 
μια προσφορά από καρπούς της γης. Ήταν μια πράξη ανοιχτής α-
νυπακοής, σε αντίθεση με τη στάση του αδελφού του. Αυτή η ιστορία 
έχει θεωρηθεί ως μια κλασική περίπτωση σωτηρίας εκ πίστεως - ο 
Άβελ με την προσφορά αίματος, σε αντίθεση με την προσφορά του 
Κάιν με τους καρπούς της γης και την προσπάθειά του να κερδίσει 
τη σωτηρία με έργα.  
Αν και αυτές οι προσφορές πρέπει να είχαν πνευματική σημασία, 
δεν είχαν καμία αξία από μόνες τους. Ήταν απλώς σύμβολα, εικό-
νες, που έδειχναν τον Θεό που παρείχε στον αμαρτωλό όχι μόνο 
τροφή αλλά και λύτρωση.   
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Μιχαία 6/ς’ 7 και Ησαΐα 1/α’ 11. Πώς μπορούμε 
να εφαρμόσουμε στη ζωή και τη λατρεία μας την αρχή που εφαρμό-
ζεται σε αυτά τα εδάφια;    
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Τρίτη 12 Απριλίου 
 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
Διαβάστε Γένεση 4/δ’ 3-8. Τι συνέβη που οδήγησε τον Κάιν να σκο-
τώσει τον αδερφό του; Δείτε επίσης Α’Ιωάν. 3/γ’12. 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η αντίδραση του Κάιν είναι διπλή: «Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα 
πολύ, και κατσούφιασε το πρόσωπό του» Γέν.4/δ’ 5. Ο θυμός του 
Κάιν στράφηκε, όπως φαίνεται, στον Θεό και τον Άβελ. Ο Κάιν θύ-
μωσε με τον Θεό γιατί θεώρησε ότι αδικήθηκε και θύμωσε με τον 
Άβελ επειδή ζήλευε τον αδελφό του. Τί ήταν αυτό που ζήλευε; Επρό-
κειτο μόνο για την προσφορά; Σίγουρα, στο παρασκήνιο συνέβαιναν 
περισσότερα από όσα αποκαλύπτονται σε αυτά τα λίγα εδάφια. Ό-
ποια και αν ήταν τα ζητήματα, ο Κάιν ήταν θλιμμένος επειδή η προ-
σφορά του δεν είχε γίνει αποδεκτή.   
Οι δύο ερωτήσεις του Θεού στο εδάφιο 4/δ’ 6 σχετίζονται με τις δύο 
καταστάσεις του Κάιν. Σημειώστε ότι ο Θεός δεν κατηγορεί τον Κάιν. 
Όπως και με τον Αδάμ, ο Θεός κάνει ερωτήσεις, όχι επειδή δεν γνω-
ρίζει τις απαντήσεις, αλλά επειδή θέλει τον Κάιν να κάνει τον αυτοέ-
λεγχό του και να καταλάβει την αιτία της κατάστασής του. Όπως πά-
ντα, ο Κύριος επιδιώκει να λυτρώσει τον έκπτωτο λαό Του, ακόμα κι 
όταν ξεκάθαρα Τον απογοητεύουν.  
Στη συνέχεια, αφού του έκανε αυτές τις ερωτήσεις, ο Θεός συμβου-
λεύει τον Κάιν.   
Πρώτον, ο Θεός παροτρύνει τον Κάιν να ενεργεί σωστά, να συμπε-
ριφέρεται με τον σωστό τρόπο. Είναι ένα κάλεσμα για μετάνοια και 
αλλαγή στάσης. Ο Θεός υπόσχεται στον Κάιν ότι θα γίνει ευπρόσ-
δεκτος και θα συγχωρεθεί. Κατά μία έννοια λέει ότι ο Κάιν μπορεί να 
γίνει αποδεκτός από τον Θεό, αλλά πρέπει να γίνει με τους όρους 
του Θεού, όχι του Κάιν.   
Από την άλλη πλευρά, «Αν, όμως, δεν ενεργείς σωστά, στην πόρτα 
βρίσκεται η αμαρτία. Αλλά, σε σένα θα είναι η επιθυμία του, κι εσύ 
θα εξουσιάζεις επάνω του» (Γέν.4/δ’ 7). Η συμβουλή του Θεού έχει 
αποκαλύψει τη ρίζα της αμαρτίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο τον 
Κάιν. Εδώ, πάλι, ο Θεός συμβουλεύει τον Κάιν, επιδιώκοντας να τον 
καθοδηγήσει στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει.   
Η δεύτερη συμβουλή του Θεού αφορά τη στάση που πρέπει να τη-
ρηθεί απέναντι σε αυτή την αμαρτία, που βρίσκεται στην πόρτα και 
της οποίας «η επιθυμία θα είναι σε σένα». Ο Θεός συνιστά την αυ-
τοκυριαρχία: «κι εσύ θα εξουσιάζεις επάνω του». Η ίδια αρχή αντηχεί 
και στην Ιακώβου επιστολή όπου εξηγεί ότι «πειράζεται, όμως, κάθε 
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ένας, από τη δική του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεται» 
(Ιακ. 1/α’ 14). Το ευαγγέλιο μάς προσφέρει την υπόσχεση όχι μόνο 
για τη συγχώρεση της αμαρτίας, αλλά και τη νίκη απέναντι σε αυτήν 
(Α’Κορ.10/ι’ 13). Τελικά, ο Κάιν δεν είχε κανέναν να κατηγορήσει για 
την αμαρτία του παρά μόνο τον εαυτό του.  Το ίδιο δεν ισχύει γενικά 
και με εμάς; 
ΣΚΕΨΗ: Τι μας διδάσκει αυτή η ατυχής ιστορία για την ελεύθερή μας 
βούληση και το ότι ο Θεός δεν θα μας εξαναγκάσει να υπακούσουμε;   
 
Τετάρτη 13 Απριλίου 

 

Η  ΤΙΜΩΡΙΑ  ΤΟΥ  ΚΑΪΝ 
Διαβάστε Γένεση 4/δ’ 9-16. Γιατί ο Θεός κάνει την ερώτηση «Πού 
είναι ο Άβελ, ο αδελφός σου;» Ποια είναι η σχέση μεταξύ της αμαρ-
τίας του Κάιν και του να γίνει περιπλανώμενος φυγάς επάνω στη γη; 
(Γέν.4/δ’ 12)   
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Η ερώτηση του Θεού προς τον Κάιν αντηχεί την ερώτησή Του προς 
τον Αδάμ στην Εδέμ: «Πού είσαι;»  Αυτή η ηχώ υποδηλώνει τη σύν-
δεση μεταξύ της αμαρτίας στην Εδέμ και της αμαρτίας τώρα: η α-
μαρτία του Κάιν ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας του Αδάμ.   
Ο Κάιν, όμως, δεν θα αναγνωρίσει την αμαρτία του και την αρνείται, 
κάτι που δεν έκανε ο Αδάμ, παρότι προσπάθησε να ρίξει αλλού την 
ευθύνη. Ο Κάιν, αντίθετα, αψηφά ανοιχτά τον Θεό, ο Οποίος αντιμε-
τωπίζει άμεσα το έγκλημά του. Όταν ο Θεός κάνει την τρίτη ερώτηση 
«τι έκανες;» δεν περιμένει για απάντηση. Υπενθυμίζει στον Κάιν ότι 
τα ξέρει όλα, γιατί η φωνή του αίματος του Άβελ βοά σε Αυτόν από 
τη γη (Γέν.4/δ’10). Ο Θεός γνωρίζει για τον φόνο και θα αποκριθεί 
σχετικά με αυτόν. Ο Άβελ είναι στη γη, όπως είχε πει ο Κύριος στον 
Αδάμ μετά την Πτώση ότι θα συνέβαινε (Γεν.3/γ’ 19).   
Διαβάστε Γένεση 4/δ’14. Ποια η σημασία που έχουν τα λόγια του 
Κάιν «από το πρόσωπό σου θα κρυφτώ»;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η γη είναι και πάλι καταραμένη επειδή το αίμα του Άβελ χύθηκε στο 
έδαφος (Γέν.4/δ’12).  Ως αποτέλεσμα, ο Κάιν καταδικάζεται να είναι 
στη συνέχεια φυγάς, μακριά από τον Θεό. Μόνο όταν ο Κάιν ακούει 
την καταδίκη του από τον Θεό, αναγνωρίζει τη σημασία της παρου-
σίας του Θεού, γιατί χωρίς αυτή φοβάται για τη ζωή του. Ακόμη και 
μετά τη δολοφονία του αδελφού του και αψηφώντας την πράξη του, 
ο Κύριος δείχνει έλεος προς τον Κάιν και παρότι ο Κάιν «βγήκε έξω 



27 

 

από το πρόσωπο του Κυρίου» (Γέν.4/δ’16), Εκείνος του παρείχε α-
κόμα κάποιο είδος προστασίας. Όπως κι αν ήταν αυτό το σημάδι 
(Γέν.4/δ’15), ήταν η χάρη του Θεού προς αυτόν.   
ΣΚΕΨΗ: «Από το πρόσωπό σου θα κρυφτώ» (Γέν.4/δ’ 14) – τι υ-
πάρχει κρυμμένο από το πρόσωπο του Θεού; Τι τραγική κατάσταση 
για τον οποιοδήποτε. Ποιος είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε, 
ως αμαρτωλοί, να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση;  
 
Πέμπτη 14 Απριλίου 
 

Η  ΚΑΚΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Διαβάστε Γένεση 4/δ’ 17-24. Ποια ήταν η κληρονομιά του Κάιν και 
πώς το έγκλημά του άνοιξε το δρόμο για την αυξανόμενη κακία της 
ανθρωπότητας;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο γιος του Μεθουσαήλ  (ο Μεθουσαήλ ήταν ο τρισέγγονος του Κάιν), 
ο Λάμεχ αναφέρεται στο έγκλημα του Κάιν στο πλαίσιο του δικού 
του. Αυτή η σύγκριση μεταξύ του εγκλήματος του Κάιν και του εγκλή-
ματος του Λάμεχ είναι διδακτική. Ενώ ο Κάιν σιωπά για το μοναδικό 
καταγεγραμμένο έγκλημά του, ο Λάμεχ φαίνεται να καυχιέται για τα 
δικά του, εκφράζοντας το με ένα τραγούδι (Γέν.4/δ’ 23-24). Ενώ ο 
Κάιν ζητά το έλεος του Θεού, ο Λάμεχ δεν καταγράφεται να το ζητάει. 
Ενώ ο Κάιν εκδικείται επτά φορές από τον Θεό, ο Λάμεχ πιστεύει ότι 
θα εκδικηθεί εβδομήντα φορές επτά (εδ. 24), μια ένδειξη ότι έχει 
πολύ μεγάλη επίγνωση της ενοχής του.   
Επίσης, ο Κάιν είναι μονογαμικός (Γέν.4/δ’17) ενώ ο Λάμεχ εισάγει 
την πολυγαμία, γιατί η Αγία Γραφή λέει συγκεκριμένα ότι «πήρε για 
τον εαυτό του δύο γυναίκες» (Γέν.4/δ’19). Αυτή η όξυνση και εξύ-
ψωση του κακού σίγουρα θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές των Κα-
ϊνιτών. Μετά από αυτό το επεισόδιο του κακού στην οικογένεια των 
Καϊνιτών, το Βιβλικό κείμενο καταγράφει ένα νέο γεγονός που αντι-
τίθεται στην τάση των Καϊνιτών. Ο Αδάμ και η Εύα απέκτησαν κι 
έναν άλλο γιο τον Σήθ, για τον οποίο η Εύα δήλωσε: «Ο Θεός μού 
έδωσε ένα άλλο σπέρμα αντί του Άβελ» (Γέν. 4/δ’25)   
Στην πραγματικότητα, η ιστορία του ονόματος Σηθ προηγείται του 
Άβελ. Το όνομα Σηθ προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα «ashit» που 
σημαίνει «θα στήσω» (Γεν.3/γ’15), το οποίο εισάγει τη Μεσσιανική 
προφητεία στη γενεαλογική γραμμή του Σηθ. Το Βιβλικό κείμενο λοι-
πόν δίνει την καταγραφή της Μεσσιανικής γενεαλογίας που αρχίζει 
από τον Σηθ (Γέν.5/ε’ 3) και περιλαμβάνει τον Ενώχ (Γέν.5/ε’ 21), 
τον Μαθουσάλα και τελειώνει με τον Νώε (Γέν.6/ς’ 8).   
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Η φράση «γιοί του Θεού» (Γέν.6/ς’ 2) αναφέρεται στις γενεές του Σηθ 
επειδή έχουν δημιουργηθεί για να διατηρούν την εικόνα του Θεού 
(Γέν.5/ε’ 1, 4). Από την άλλη πλευρά, οι «θυγατέρες των ανθρώ-
πων» (Γέν.6/ς’ 2) φαίνεται να έχουν αρνητική χροιά, αντιπαραθέτο-
ντας τους κατ' εικόνα Θεού απογόνους με αυτούς των κατ' εικόνα 
ανθρώπων. Και είναι η επιρροή των θυγατέρων των ανθρώπων που 
οι γιοι του Θεού «πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες από όλες όσες 
διάλεξαν» (Γέν.6/ς’ 2), υποδεικνύοντας πόσο λάθος κατευθυνόταν η 
ανθρωπότητα. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γέν.6/ς’1-5. Πόσο ισχυρή μαρτυρία για τη διαφ-
θορά της αμαρτίας! Γιατί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσω της 
δύναμης του Θεού για να εξαλείψουμε την αμαρτία από τη ζωή μας;   
 
Παρασκευή 15 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:00 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Η επαναλαμβανόμενη φράση «ο Ενώχ περ-
πάτησε μαζί με τον Θεό» (Γέν.5/ε’ 22, 24), σημαίνει στενή και καθη-
μερινή συντροφιά με τον Θεό. Η προσωπική σχέση του Ενώχ με τον 
Θεό ήταν τόσο ιδιαίτερη που «τον μετέθεσε ο Θεός» (Γέν.5/ε’ 24). 
Αυτή η τελευταία φράση είναι, ωστόσο, μοναδική στη γενεαλογία του 
Αδάμ και δεν υποστηρίζει την ιδέα μιας άμεσης μεταθανάτιας ζωής 
στον Παράδεισο για όσους περπατούν με τον Θεό.  Σημειώστε ότι ο 
Νώε περπάτησε επίσης μαζί με τον Θεό (Γέν.6/ς’ 9) και πέθανε ό-
πως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Αδάμ και 
του Μαθουσάλα. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι δεν δίνε-
ται κανένας λόγος για να αιτιολογηθεί αυτή η ιδιαίτερη χάρη. «Ο Ε-
νώχ έγινε κήρυκας δικαιοσύνης, γνωστοποιώντας στους ανθρώ-
πους εκείνα που ο Θεός τού είχε αποκαλύψει. ΄Οσοι είχαν το φόβο 
του Κυρίου, αναζητούσαν τον άγιο αυτόν άνθρωπο για να συμμετέ-
χουν στις διδασκαλίες του και στις προσευχές του. Εργαζόταν επί-
σης και δημόσια μεταδίδοντας τα μηνύματα του Θεού σε όλους όσοι 
ήθελαν να ακούουν τα προφητικά λόγια του. Το έργο του Ενώχ δεν 
περιοριζόταν αποκλειστικά στους απογόνους του Σηθ. Στο μέρος ε-
κείνο όπου ο Κάιν ζήτησε να καταφύγει μακριά από τη θεϊκή παρου-
σία, ο προφήτης του Θεού έκανε γνωστές τις θαυμάσιες σκηνές που 
είχαν περάσει εμπρός από τα μάτια του. Διακήρυξε: «Ιδού, ήλθεν ο 
Κύριος με μυριάδας αγίων Αυτού, διά να κάμη κρίσιν κατά πάντων, 
και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, διά πάντα τα έργα της 
ασεβείας αυτών τα οποία έπραξαν, και διά πάντα τα σκληρά τα ο-
ποία ελάλησαν κατ’Αυτού αμαρτωλοί ασεβείς». (Ιούδα 14,15).» Ε. 

Χουάιτ, Π.Π. σελ.68  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Γιατί ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του; Διαβάστε το παρακάτω 
σχόλιο από τον Elie Wiesel: «Γιατί το έκανε; Ίσως ήθελε να μείνει 
μόνος: μοναχοπαίδι και μετά το θάνατο των γονιών του, ο μοναδικός 
άνθρωπος. Μόνος σαν τον Θεό και ίσως μόνος στη θέση του 
Θεού… Ο Κάιν σκότωσε για να γίνει Θεός… Κάθε άνθρωπος που 
θεωρεί τον εαυτό του Θεό καταλήγει να δολοφονεί ανθρώπους.» 
(Messengers of God: Biblical Portraits and Legends (New York: Random House, 1976 p.58). 

Πώς μπορούμε να προσέχουμε, ακόμη και χωρίς να διαπράξουμε 
φόνο, να μην αντικατοπτρίζουμε τη στάση του Κάιν; 
2. Συγκρίνετε τη διάρκεια ζωής των προκατακλυσμιαίων ανθρώ-
πων (Γένεση 5/ε’) με αυτή των πατριαρχών. Πώς θα εξηγούσαμε 
αυτή τη μείωση της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής; Πώς αυτός ο 
εκφυλισμός αντιμετωπίζει τον σύγχρονο Δαρβινισμό;    
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16 Απριλίου – 22 Απριλίου   Σάββατο απόγευμα 
 

4.  Ο  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και καθώς ήσαν οι ημέρες του Νώε, έτσι θα 
είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.» Ματθαίον 24/κδ’ 37. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.6/ς’13-7/ζ’ 10, 
Γέν.7/ζ’,8/η’, 9/θ’1-17, Β’Πέτ.2/β’ 5-9, Ρωμ.6/ς’1-6, Ψαλ.106/ρς’ 4. 
 
«Και ο Κύριος είδε ότι η κακία τού ανθρώπου πληθυνόταν επάνω 
στη γη, και όλοι οι σκοποί των συλλογισμών της καρδιάς του ήσαν 
μόνον κακία όλες τις ημέρες» (Γέν.6/ς’ 5). Το ρήμα είδε επαναφέρει 
τον αναγνώστη σε κάθε βήμα της αρχικής Δημιουργίας του Θεού. 
Όμως αυτό που ο Θεός βλέπει τώρα, αντί για το «tov» που σημαίνει 
καλό, είναι το «ra» που σημαίνει κακό. Είναι σαν να μετάνιωσε ο 
Θεός που δημιούργησε τον κόσμο που τώρα είναι γεμάτος κακό 
(Γέν.6/ς’ 6-7).   
Κι όμως, η μεταμέλεια του Θεού περιέχει και στοιχεία σωτηρίας. Η 
εβραϊκή λέξη «nakham» που σημαίνει περίλυπος, απηχείται στο ό-
νομα του Νώε (Noakh) που σημαίνει ανακούφιση (Γέν.5/ε’ 29). Έτσι, 
η απάντηση του Θεού σε αυτήν την κακία έχει δύο όψεις. Περιέχει 
την απόδοση δικαιοσύνης, που οδηγεί στην καταστροφή ορισμέ-
νους, αλλά και υπόσχεται παρηγοριά και έλεος που οδηγεί στη σω-
τηρία άλλων.   
Αυτή η «διπλή φωνή» είχε ήδη ακουστεί με τον Κάιν και τον Ά-
βελ/Σηθ και επαναλήφθηκε μέσω της αντίθεσης μεταξύ των γενεα-
λογιών του Σηθ (οι γιοι του Θεού) και του Κάιν (οι γιοι των ανθρώ-
πων). Τώρα το ακούμε ξανά καθώς ο Θεός κάνει διαφοροποίηση 
μεταξύ του Νώε και της υπόλοιπης ανθρωπότητας.   
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Κυριακή 17 Απριλίου 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ 
Διαβάστε Γένεση 6/ς’ 13 – 7/ζ’ 10. Ποιο μάθημα μπορούμε να μά-
θουμε από αυτή την καταπληκτική αφήγηση της αρχικής ανθρωπό-
τητας; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Όπως ο Δανιήλ, ο Νώε είναι ένας προφήτης που προλέγει το τέλος 
του κόσμου. Η εβραϊκή λέξη «tevah» που σημαίνει κιβωτός (Γέν.6/ς’ 
14) είναι η ίδια σπάνια αιγυπτιακή λέξη που χρησιμοποιήθηκε για το 
κιβώτιο στο οποίο ήταν κρυμμένος ο Μωυσής ως βρέφος για να δια-
φυλαχτεί και να σώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο (Έξ.2/β’ 3).   
Επίσης, υπάρχουν παραλληλισμοί μεταξύ της κιβωτού του Νώε με 
την κιβωτό της Σκηνής του Μαρτυρίου (Έξ.25/κε’ 10). Όπως η κιβω-
τός του Κατακλυσμού θα επέτρεπε την επιβίωση της ανθρωπότη-
τας, έτσι και η κιβωτός της διαθήκης, σημάδι της παρουσίας του 
Θεού μεταξύ του λαού Του (Έξ.25/κε’ 22), δείχνει το έργο σωτηρίας 
του Θεού για τον λαό Του. Στη φράση «και ο Νώε έκανε σύμφωνα 
με όλα όσα τον πρόσταξε ο Θεός» (Γέν.6/ς’ 22), για την κατασκευή 
της κιβωτού, το ρήμα «asah» που σημαίνει έκανε, στα εβραϊκά είναι 
το ίδιο με το «φτιάξε» που εμπεριέχεται επανειλημμένα στην εντολή 
του Θεού για την κατασκευή της κιβωτού (Γέν.6/ς’ 14–16). Η αντα-
πόκριση του Νώε υποδηλώνει την απόλυτη υπακοή του σε αυτό που 
του είχε πει ο Θεός να κάνει. Είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια λέξη «asah» 
χρησιμοποιείται επίσης στο πλαίσιο της κατασκευής της Κιβωτού 
της Διαθήκης (Έξ.39/λθ’ 32, 42, Έξ.40/μ’ 16).   
«Ο Θεός έδωσε στο Νώε τις ακριβείς διαστάσεις της κιβωτού και 
σαφείς οδηγίες για την κατασκευή της σε κάθε λεπτομέρεια. Ανθρώ-
πινη σοφία δεν μπορούσε να επινοήσει ένα κατασκεύασμα τέτοιας 
καταπληκτικής ολκής και αντοχής. Ο Θεός ήταν ο σχεδιαστής, ο Νώε 
ο κατασκευαστής.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.76 
Και πάλι, ο παραλληλισμός μεταξύ των δύο κιβωτών επιβεβαιώνει 
την κοινή τους λυτρωτική λειτουργία. Η υπακοή του Νώε περιγρά-
φεται έτσι ως μέρος του σχεδίου σωτηρίας του Θεού. Ο Νώε σώθηκε 
απλώς και μόνο επειδή είχε αυτή την πίστη να κάνει αυτό που ο 
Θεός τον πρόσταξε να κάνει (Εβρ. 11/ια’7). Ήταν ένα παράδειγμα 
της πίστης που εκδηλώνεται με υπακοή, το μόνο είδος πίστης που 
έχει σημασία (Ιακ.2/β’20).   
Αν και ο Νώε «βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο» (Γέν.6/ς’8), ενήρ-
γησε πιστά και υπάκουα στις εντολές του Θεού ως ανταπόκριση σε  
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αυτή τη χάρη που του είχε ήδη δοθεί. Έτσι δεν θα έπρεπε να γίνεται 
από όλους μας; 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’Πέτ.2/β’ 5-9.  Γιατί σώθηκε μόνο η οικογένεια 
του Νώε; Ποιο είναι το δίδαγμα από την ιστορία του Νώε σχετικά με 
το ρόλο μας  να προειδοποιήσουμε τον κόσμο για την επερχόμενη 
κρίση;   
 

Δευτέρα 18 Απριλίου 
 

ΤΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 
Το εβραϊκό ρήμα «asah» που σημαίνει κάνω και αναφέρεται στις ε-
νέργειες του Νώε, είναι επίσης λέξη κλειδί στην αφήγηση της Δη-
μιουργίας στη Γένεση (Γέν.1/α’ 7, 16, 25, 26, 31 Γέν.2/β’ 2). Οι πρά-
ξεις υπακοής του Νώε στον Θεό είναι σαν τις πράξεις δημιουργίας 
του Θεού. Το μήνυμα που μπορούμε να λάβουμε από αυτόν τον 
σύνδεσμο είναι ότι ο Κατακλυσμός δεν αφορά μόνο την τιμωρία της 
ανθρωπότητας από τον Θεό αλλά και τη σωτηρία της από τον Θεό.   
Διαβάστε Γένεση 7/ζ’. Γιατί η περιγραφή του Κατακλυσμού μας θυ-
μίζει την αφήγηση της Δημιουργίας; Τι διδάγματα μπορούμε να α-
ντλήσουμε από τους παραλληλισμούς μεταξύ των δύο γεγονότων;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Μια προσεκτική ανάγνωση του κειμένου για τον Κατακλυσμό απο-
καλύπτει τη χρήση πολλών κοινών λέξεων και εκφράσεων με την 
ιστορία της Δημιουργίας: ►επτά (Γέν.7/ζ’ 2, 3, 4, 10 συγκρίνετε με 
Γέν.2/β’ 1–3) ►αρσενικό και θηλυκό (Γέν.7/ζ’ 2, 3, 9, 16 συγκρίνετε 
με Γέν.1/α’ 27) ►σύμφωνα με το είδος του (Γέν.7/ζ’ 14 συγκρίνετε με 
Γέν.1/α’ 11, 12, 21, 24, 25) ►κτήνη, πουλιά, ερπετά (βλέπε Γέν.7/ζ’ 
8, 14, 21, 23 συγκρίνετε με Γέν.1/α’ 24, 25) ►και πνοή ζωής (Γέν.7/ζ’ 
15, 22 συγκρίνετε με Γέν.2/β’ 7).   
Η ιστορία του Κατακλυσμού λοιπόν μοιάζει με την ιστορία της Δη-
μιουργίας. Αυτοί οι απόηχοι των αφηγήσεων της Δημιουργίας απο-
καλύπτουν ότι ο Θεός που δημιουργεί είναι ο ίδιος με τον Θεό που 
καταστρέφει (Δευτ.32/λβ’ 39). Όμως, αυτοί οι απόηχοι μεταφέρουν 
επίσης κι ένα μήνυμα ελπίδας: ο Κατακλυσμός έχει σχεδιαστεί να 
είναι μια νέα δημιουργία που οδηγεί σε μια νέα ύπαρξη.  
Η κίνηση των υδάτων δείχνει ότι αυτό το γεγονός της αναδημιουρ-
γίας, στην πραγματικότητα αντιστρέφει την πράξη της Δημιουργίας 
στη Γένεση 1/α’. Σε αντίθεση με τη Γένεση 1/α’, όπου περιγράφεται 
ο διαχωρισμός των νερών «που ήσαν κάτω από το στερέωμα από 
τα νερά που ήσαν επάνω από το στερέωμα» (Γέν.1/α’7), ο 
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Κατακλυσμός περιλαμβάνει την επανένωσή τους καθώς εκρήγνυ-
νται πέρα από τα όρια τους (Γέν.7/ζ’ 11).   
Αυτή η διαδικασία εκφράζει ένα παράδοξο μήνυμα: Ο Θεός πρέπει 
να καταστρέψει αυτό που υπήρχε πριν για να επιτρέψει μετά μια νέα 
δημιουργία. Η δημιουργία της νέας γης απαιτεί την καταστροφή της 
παλαιάς. Το γεγονός του Κατακλυσμού προεικονίζει την μελλοντική 
σωτηρία του κόσμου στο τέλος των αιώνων: «Και είδα έναν καινούρ-
γιο ουρανό και μια καινούργια γη επειδή, ο πρώτος ουρανός και η 
πρώτη γη παρήλθε» (Αποκ.21/κα’ 1 συγκρίνετε με Ησ.65/ξε’ 17).   
ΣΚΕΨΗ: Τι πρέπει να καταστραφεί μέσα μας για να δημιουργηθεί εκ 
νέου; (Ρωμ.6/ς’ 1-6). 
  

Τρίτη 19 Απριλίου 
 

ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 
Τα εδάφια Γένεση 7/ζ’ 22–24 περιγράφουν το συντριπτικό και ολο-
κληρωτικό αποτέλεσμα των υδάτων από τα οποία «εξαλείφθηκε 
κάθε τι που υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της γης… και δυνάμωναν 
τα νερά επάνω στη γη για 150 ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο του πλή-
ρους αφανισμού και της απελπισίας, «ο Θεός θυμήθηκε» (Γέν.8/η’ 
1). Αυτή η φράση βρίσκεται στο κέντρο των εδαφίων που εξιστορούν 
τον Κατακλυσμό, ένδειξη ότι αυτή η ιδέα είναι το κεντρικό μήνυμα 
της ιστορίας του Κατακλυσμού.  
Διαβάστε Γέν. 8/η’1. Τι σημαίνει ότι ο Θεός θυμήθηκε τον Νώε;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το ρήμα zakhar, «θυμάμαι», σημαίνει ότι ο Θεός δεν είχε ξεχάσει 
είναι κάτι περισσότερο από μια απλή νοητική ενέργεια. Στο πλαίσιο 
της Αγίας Γραφής, το ότι ο Θεός θυμάται σημαίνει την εκπλήρωση 
της υπόσχεσής Του και συνήθως αναφέρεται στη σωτηρία 
(Γέν.19/ιθ’29). Στον Κατακλυσμό, το ότι ο Θεός θυμήθηκε σημαίνει 
πως τα νερά σταμάτησαν (Γέν.8/η’ 2) και ο Νώε θα μπορέσει σύ-
ντομα να βγει από την κιβωτό (Γέν.8/η’ 16).   
Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη άμεση εντολή να βγει, ο Νώε παίρνει 
πρωτοβουλία και στέλνει πρώτα ένα κοράκι και μετά ένα περιστέρι 
για να εξετάσει την κατάσταση. Εντέλει, όταν το περιστέρι δεν επι-
στρέφει, καταλαβαίνει ότι «εξέλιπαν τα νερά από τη γη, και ο Νώε 
σήκωσε τη στέγη της κιβωτού, και είδε» (Γέν.8/η’ 13).  
Η συμπεριφορά του Νώε είναι πλούσια σε πρακτικά μαθήματα. Από 
τη μια πλευρά, μας διδάσκει να εμπιστευόμαστε τον Θεό παρότι δεν 
μιλάει ακόμη άμεσα, από την άλλη, η πίστη δεν αρνείται την αξία της 
σκέψης και της εξέτασης. Η πίστη δεν αποκλείει το καθήκον να 
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σκεφτούμε, να αναζητήσουμε και να δούμε αν αυτό που μάθαμε εί-
ναι αλήθεια.   
Ωστόσο, ο Νώε βγαίνει έξω μόνο όταν ο Θεός τού λέει τελικά να το 
κάνει (Γέν.8/η’ 15–19). Δηλαδή, ακόμα κι όταν ξέρει ότι μπορεί με 
ασφάλεια να βγει, ο Νώε εξακολουθεί να βασίζεται στον Θεό και να 
περιμένει υπομονετικά το σήμα του Θεού πριν βγει από την κιβωτό. 
«Όπως είχε μπει σε αυτή με την εντολή του Θεού, έτσι περίμενε την 
ιδιαίτερη καθοδήγηση για να βγει από αυτή. Τελικά ένας άγγελος κα-
τέβηκε από τον ουρανό, άνοιξε τη βαριά πόρτα και είπε να βγουν ο 
πατριάρχης και η οικογένειά του στη γη, παίρνοντας όλα τα ζώα μαζί 
τους.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.87,88. 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γέν. 8/η’1, 19/ιθ’29 και Ψαλ. 106/ρς’4. Τι σημαίνει 
το ότι ο Θεός θυμάται; Τι σημαίνει αυτή η αλήθεια για εμάς τώρα - 
δηλαδή πώς σας έδειξε ο Θεός ότι σας θυμάται;   
 

Τετάρτη 20 Απριλίου 
 

Η  ΔΙΑΘΗΚΗ:  ΜΕΡΟΣ  1Ο   
Τώρα ήταν η στιγμή που επρόκειτο να εκπληρωθεί η υπόσχεση της 
διαθήκης. «Και θα στήσω τη διαθήκη μου σε σένα και θα μπεις μέσα 
στην κιβωτό, εσύ και οι γιοι σου, και η γυναίκα σου, και οι γυναίκες 
των γιων σου μαζί σου» (Γέν.6/ς’18).  Σε αντίθεση με τη Θεϊκή απειλή 
για καταστροφή (εδ.17), αυτή η διαθήκη ήταν υπόσχεση ζωής.   
Διαβάστε Γένεση 8/η’ 20. Τι έκανε πρώτα ο Νώε όταν βγήκε από την 
κιβωτό και γιατί;   
……………………………..……………………………………………… 
 

Όπως ο Αδάμ και η Εύα, που σίγουρα λάτρεψαν τον Θεό το Σάβ-
βατο αμέσως μετά τις έξι ημέρες της Δημιουργίας, ο Νώε λάτρεψε 
τον Θεό αμέσως μετά τον Κατακλυσμό, ένα άλλο γεγονός δημιουρ-
γίας. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο λατρευτικές 
πράξεις. Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα που λάτρευαν απευ-
θείας τον Κύριο, ο Νώε έπρεπε να καταφύγει σε μια θυσία. Αυτή 
είναι η πρώτη αναφορά ενός βωμού στα Γραπτά. Η θυσία είναι ολο-
καύτωμα «olah», η παλαιότερη και πιο συχνή θυσία. Για τον Νώε, 
αυτή η θυσία ήταν μια ευχαριστήρια προσφορά (συγκρίνετε με: Αριθ. 
15/ιε’1-11) για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Δημιουργό 
που τον είχε σώσει.   
Διαβάστε Γέν. 9/θ’ 2-4. Πώς επηρέασε ο Κατακλυσμός τη διατροφή 
των ανθρώπων; Ποια είναι η αρχή πίσω από τους περιορισμούς του 
Θεού;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
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Λόγω της επίδρασης του Κατακλυσμού, η φυτική τροφή δεν ήταν 
πλέον διαθέσιμη όπως παλιά. Επομένως, ο Θεός επέτρεψε στους 
ανθρώπους να τρώνε κρέας ζώων. Αυτή η αλλαγή διατροφής προ-
κάλεσε μια αλλαγή στη σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, σε αντί-
θεση με ό,τι υπήρχε μεταξύ τους στην αρχική δημιουργία. Στην αφή-
γηση της Δημιουργίας, άνθρωποι και ζώα μοιράζονταν την ίδια φυ-
τική διατροφή και δεν απειλούσαν ο ένας τον άλλον. Στον κόσμο 
μετά τον Κατακλυσμό, η θανάτωση των ζώων για τροφή συνεπαγό-
ταν μια σχέση φόβου και τρόμου (Γέν.9/θ’2). Μόλις άρχισαν να 
τρώνε ο ένας τον άλλον, άνθρωποι και ζώα, αναμφίβολα, ανέπτυξαν 
μια σχέση αρκετά διαφορετική από αυτή που είχαν απολαύσει στην 
Εδέμ.  
Ωστόσο, η ανεκτικότητα του Θεού έχει δύο περιορισμούς. Πρώτον, 
δεν είναι όλα τα ζώα κατάλληλα για βρώση. Ο πρώτος περιορισμός 
αφορά την διάκριση μεταξύ καθαρών και ακάθαρτων ζώων, η οποία 
αποτελούσε μέρος της τάξης της Δημιουργίας (Γέν.8/η’19-20 συ-
γκρίνετε με Γέν.1/α’21, 24). Ο δεύτερος περιορισμός, ο οποίος ήταν 
σαφής και καινούριος, είναι να απέχουμε από την κατανάλωση αί-
ματος, γιατί η ζωή βρίσκεται στο αίμα (Γέν.9/θ’4).  
 
Πέμπτη 21 Απριλίου 
 

Η  ΔΙΑΘΗΚΗ:  ΜΕΡΟΣ 2Ο 
Διαβάστε Γένεση 8/η’ 21 - 9/θ’ 1. Ποια είναι η σημασία της δέσμευ-
σης του Θεού για τη διατήρηση της ζωής; Πώς η ευλογία του Θεού 
εκπληρώνει αυτή τη δέσμευση;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η δέσμευση του Θεού να διατηρήσει τη ζωή ήταν μια πράξη χάριτος, 
δεν ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων αρετών. Ο Θεός αποφάσισε να 
διατηρήσει τη ζωή στη γη παρά το κακό στην καρδιά των ανθρώπων 
(Γέν.8/η’21). Στη Γένεση 8/η’22 διαβάζουμε ότι «όσον καιρό η γη πα-
ραμένει», οι εποχές θα έρχονται και θα περνούν και η ζωή θα διατη-
ρηθεί. Με λίγα λόγια, ο Θεός δεν έχει εγκαταλείψει τη δημιουργία 
Του.   
Στην πραγματικότητα, τα παρακάτω εδάφια του κεφαλαίου μιλούν 
για τις ευλογίες του Θεού και μας μεταφέρουν πίσω στην αρχική Δη-
μιουργία και τις ευλογίες της (Γέν.1/α’22,28, 2/β’3). Ο Κύριος, κατά 
μία έννοια, έδινε στην ανθρωπότητα την ευκαιρία να ξεκινήσει από 
την αρχή, να κάνει μια καινούρια αρχή.   
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Διαβάστε τη Γένεση 9/θ’8-17. Ποια είναι η σημασία του ουράνιου τό-
ξου; Πώς σχετίζεται αυτό το σημείο της διαθήκης (Γέν.9/θ’13) με το 
άλλο σημείο της διαθήκης, το Σάββατο;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η φράση «στήνω τη διαθήκη μου σε σας» επαναλαμβάνεται 
(Γέν.9/θ’9,11,17), σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα και την εκπλή-
ρωση της αρχικής υπόσχεσης του Θεού (Γέν.6/ς’18). Μετά την 
προηγούμενη ενότητα, η οποία παραλληλίζεται με την έκτη ημέρα 
της Δημιουργίας, αυτή η ενότητα παραλληλίζεται με την ενότητα για 
την έβδομη ημέρα της Δημιουργίας, το Σάββατο. Η επανάληψη, ε-
πτά φορές, της λέξης διαθήκη αντηχεί το Σάββατο. Όπως και το Σάβ-
βατο, το ουράνιο τόξο είναι το σημάδι της διαθήκης (Γέν.9/θ’ 13, 14, 
16 συγκρίνετε με Έξ. 31/λα’ 12-17). Επίσης, όπως το Σάββατο, έτσι 
και το ουράνιο τόξο έχει παγκόσμια εμβέλεια, ισχύει σε όλο τον κό-
σμο. Όπως το Σάββατο, ως σημάδι της Δημιουργίας, είναι για όλους 
παντού, έτσι και η υπόσχεση ότι δεν θα έρθει άλλος παγκόσμιος κα-
τακλυσμός, είναι για όλους παντού.   
ΣΚΕΨΗ: Την επόμενη φορά που θα δείτε ένα ουράνιο τόξο, σκε-
φτείτε όλες τις υποσχέσεις του Θεού σε εμάς. Γιατί μπορούμε να ε-
μπιστευτούμε αυτές τις υποσχέσεις και πώς το ουράνιο τόξο μας 
δείχνει ότι μπορούμε να τις εμπιστευτούμε;   
 
Παρασκευή 22 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:07 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: Μια σύγκριση μεταξύ της νοοτροπίας και 
της συμπεριφοράς των ανθρώπων, της κατάστασης του κόσμου 
πριν τον Κατακλυσμό και των ανθρώπων στις μέρες μας, είναι ιδιαί-
τερα διδακτική.  Σίγουρα, η ανθρώπινη κακία δεν είναι νέο φαινό-
μενο. Δείτε τους παραλληλισμούς μεταξύ της εποχής τους και της 
δικής μας.   
«Οι αμαρτίες που προκάλεσαν την τιμωρία του προκατακλυσμιαίου 
κόσμου υπάρχουν και σήμερα. Ο φόβος του Θεού εξέλιπε από τις 
καρδιές των ανθρώπων και ο νόμος Του αντιμετωπίζεται με την ίδια 
αδιαφορία και περιφρόνηση. Το σφοδρό αίσθημα της κοσμικότητας 
της γενεάς εκείνης παραβάλλεται με αυτό της σύγχρονης γενεάς… 
Ο Θεός δεν καταδίκασε τους προκατακλυσμιαίους επειδή έτρωγαν 
και έπιναν… Η αμαρτία τους ήταν ότι έπαιρναν τα δώρα αυτά χωρίς 
καμιά ευγνωμοσύνη για το Δωρητή και ότι είχαν εξαχρειωθεί ικανο-
ποιώντας τις ακόρεστες ορέξεις τους. Επιτρεπόταν επίσης να πα-
ντρεύονται. Ο γάμος ήταν σύμφωνος με τη διάταξη του Θεού. Απο-
τελούσε ένα από τα πρώτα θεσπίσματα που Αυτός εδραίωσε. Είχε 
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δώσει ιδιαίτερες οδηγίες για το διάταγμα αυτό που το περιέβαλε με 
αγιοσύνη και ωραιότητα. Οι οδηγίες όμως αυτές αγνοήθηκαν και ο 
γάμος διαστρεβλώθηκε και κατάντησε όργανο πάθους. 
Παρόμοια κατάσταση πραγμάτων επικρατεί και σήμερα. Γίνεται κα-
τάχρηση των βασικών προνομίων… Η απάτη, η δωροδοκία και η 
κλεψιά ασκούνται αμείλικτα σε περίοπτες ή ταπεινές θέσεις. Ο ημε-
ρήσιος τύπος βρίθει σε θέματα εγκληματικού ρεκόρ… Όλα τα κράτη 
έχουν εμποτισθεί με το πνεύμα της αναρχίας και οι αιφνίδιες εκρή-
ξεις που κάθε τόσο προκαλούν τον τρόμο του κόσμου, δεν είναι πα-
ρά συγκρατημένες φλόγες παθών και παρανομίας οι οποίες, αν 
ποτέ ξεφύγουν τον έλεγχο, θα γεμίσουν τον κόσμο με συμφορά και 
ερήμωση. Η εικόνα που η θεϊκή έμπνευση μας παρουσιάζει για τον 
προκατακλυσμιαίο κόσμο, παριστάνει με μεγάλη γλαφυρότητα την 
κατάσταση στην οποία σπεύδει να φθάσει η σύγχρονη κοινωνία. Στη 
σημερινή μάλιστα εποχή και σε χριστιανικές λεγόμενες χώρες δια-
πράττονται εγκλήματα τόσο απεχθή και τρομερά όσο εκείνα για τα 
οποία ο τότε αμαρτωλός κόσμος καταστράφηκε.» Ε.Χουάιτ, Π.Π. σελ.83,84 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά της προκατακλυσμιαίας κοι-
νωνίας και της δική μας; Τι μας διδάσκουν αυτά τα κοινά χαρακτηρι-
στικά για τη χάρη του Θεού που, παρόλα αυτά, αγαπά τον κόσμο 
και εξακολουθεί να προσπαθεί να σώσει όποιον μπορεί; 
2. Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ο κατακλυσμός του Νώε ή-
ταν μόνο ένα τοπικό γεγονός.  Ποιο είναι το λάθος αυτής της ιδέας;  
Αν αυτό ήταν αλήθεια, γιατί κάθε τοπική πλημμύρα (και κάθε ουρά-
νιο τόξο) θα έκανε τον Θεό ψεύτη;   



38 

 

23 Απριλίου – 29 Απριλίου           Σάββατο απόγευμα 
 

5.  ΟΛΑ  ΤΑ  ΕΘΝΗ  ΚΑΙ  Η  ΒΑΒΕΛ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Γι’ αυτό, το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ ε-
πειδή, εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα ολόκληρης της γης και από 
εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης 
της γης» Γένεση 11/ια’ 9   
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.1/α’ 28, 9/θ’ 
1, 9/θ’ 18 - 11/ια’ 9, Λουκ.1/α’ 26-33, 10/ι’ 1, Ματθ.1/α’ 1-17, 
Ψαλ.139/ρλθ’ 7-12.  
 

Μετά τον Κατακλυσμό, η αφήγηση επικεντρώνεται στον Νώε και 
στους τρεις γιους του, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Η ιδιαίτερη 
προσοχή στον Χαμ, τον πατέρα του Χαναάν (Γεν.10/ι’ 6,15), εισάγει 
την ιδέα της Χαναάν, της Γης της Επαγγελίας (Γέν.12/ιβ’ 5), μια προ-
σμονή του Αβραάμ, του οποίου η ευλογία θα πάει σε όλα τα έθνη 
(Γέν.12/ιβ’ 3).   
Ωστόσο, η γενεαλογική σειρά διακόπτεται με τον πύργο της Βαβέλ 
(Γέν.11/ια’ 1-9). Για άλλη μια φορά, τα σχέδια του Θεού για την αν-
θρωπότητα διαταράσσονται. Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν ευλο-
γία, η γέννηση όλων των εθνών, γίνεται άλλη μια αφορμή για μια 
άλλη κατάρα. Τα έθνη ενώνονται στην προσπάθεια να πάρουν τη 
θέση του Θεού, ο Οποίος απαντά με κρίση εναντίον τους και, μέσω 
της σύγχυσης που προκύπτει, οι άνθρωποι διασκορπίζονται σε όλο 
τον κόσμο (Γέν.11/ια’ 8), εκπληρώνοντας έτσι το αρχικό σχέδιο του 
Θεού να γεμίσει τη γη (Γέν.9/θ’ 1).   
Στο τέλος, παρά την ανθρώπινη κακία, ο Θεός μετατρέπει το κακό 
σε καλό, έχοντας όπως πάντα τον τελικό λόγο. Η κατάρα του Χαμ 
στη σκηνή του πατέρα του (Γέν.9/θ’ 21-22) και η κατάρα της σύγχυ-
σης των εθνών στον Πύργο της Βαβέλ (Γέν.11/ια’ 9) θα μετατρα-
πούν, τελικά, σε ευλογία για τα έθνη.   
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Κυριακή 24 Απριλίου 
 

Η  ΚΑΤΑΡΑ  ΤΟΥ  ΧΑΜ 
Διαβάστε Γένεση 9/θ’ 18-27. Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της παρά-
ξενης ιστορίας;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η πράξη του Νώε στον αμπελώνα του αντηχεί την πράξη του Αδάμ 
στον Κήπο της Εδέμ. Οι δύο ιστορίες περιέχουν κοινά μοτίβα: την 
κατανάλωση του φρούτου που είχε ως αποτέλεσμα τη γύμνια - ακο-
λούθησε ένα κάλυμμα, μια κατάρα και μια ευλογία.  Ο Νώε επανα-
συνδέεται με τις αδαμιαίες ρίζες του και, δυστυχώς, συνεχίζει αυτή 
την αποτυχημένη ιστορία.   
Η ζύμωση των φρούτων δεν ήταν μέρος της αρχικής δημιουργίας 
του Θεού. Ο Νώε εντρύφησε στο κρασί, έχασε τον αυτοέλεγχό του 
και γυμνώθηκε. Το γεγονός ότι ο Χαμ είδε τη γύμνια του πατέρα του 
υπονοεί την Εύα, η οποία επίσης είδε το απαγορευμένο δέντρο 
(Γεν.3/γ’6). Αυτός ο παραλληλισμός υποδηλώνει ότι ο Χαμ δεν είδε 
απλώς τυχαία και κρυφά τη γύμνια του πατέρα του. Πήγε και μίλησε 
γι' αυτό, χωρίς καν να προσπαθήσει να ασχοληθεί με το πρόβλημα 
του πατέρα του. Αντίθετα, η άμεση αντίδραση των αδελφών του να 
σκεπάσουν τον πατέρα τους ενώ ο Χαμ τον άφησε γυμνό, καταγγέλ-
λει έμμεσα τις ενέργειες του Χαμ. Το θέμα που διακυβεύεται εδώ 
αφορά περισσότερο τον σεβασμό των γονέων. Η αποτυχία να τιμή-
σουμε τους γονείς μας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το παρελθόν 
μας, θα επηρεάσει το μέλλον μας (Έξ.20/κ’12, Εφεσ.6/ς’2). Εξού και 
η κατάρα που θα επηρεάσει το μέλλον του Χαμ και του γιου του Χα-
ναάν.   
Φυσικά, είναι τεράστιο θεολογικό λάθος και ηθικό έγκλημα να χρη-
σιμοποιείται αυτό το κείμενο για να δικαιολογήσει κανείς ρατσιστικές 
θεωρίες εναντίον οποιουδήποτε. Η προφητεία περιορίζεται στον Χα-
ναάν, τον γιο του Χαμ. Ο συγγραφέας έχει κατά νου μερικές από τις 
διεφθαρμένες πρακτικές των Χαναναίων (Γέν. 19/ιθ’ 5-7, 31-35).   
Επιπλέον, η κατάρα περιέχει μια υπόσχεση ευλογίας. Το όνομα Χα-
ναάν, το οποίο προέρχεται από το ρήμα «kana’» σημαίνει υπο-
τάσσω. Είναι μέσω της υποταγής του Χαναάν που ο λαός του Θεού, 
οι απόγονοι του Σημ, θα εισέλθουν στη Γη της Επαγγελίας και θα 
προετοιμάσουν τον δρόμο για τον ερχομό του Μεσσία, ο Οποίος θα 
πλατύνει τον Ιάφεθ στις σκηνές του Σημ (Γέν.9/θ’ 27). Αυτή είναι μια 
προφητική νύξη για την επέκταση της διαθήκης του Θεού σε όλα τα 
έθνη, η οποία θα αγκαλιάσει το μήνυμα σωτηρίας του Ισραήλ στον 
κόσμο (Δαν.9/θ’ 27, Ησ.66/ξς’ 18-20, Ρωμ.11/ια’ 25). Η κατάρα του 
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Χαμ θα είναι, στην πραγματικότητα, ευλογία για όλα τα έθνη, συμπε-
ριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απόγονων του Χαμ και του Χαναάν 
αποδεχτούν τη σωτηρία που τους προσέφερε ο Κύριος.   
ΣΚΕΨΗ: Ο Νώε, ο ήρωας του Κατακλυσμού, μεθυσμένος; Τι μας 
λέει αυτό για το πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι και γιατί χρειαζόμαστε 
τη χάρη του Θεού κάθε στιγμή της ζωής μας;   
 

Δευτέρα 25 Απριλίου 
 

Η  ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  ΣΤΗ  ΓΕΝΕΣΗ 
Οι χρονολογικές πληροφορίες για την ηλικία του Νώε μας κάνουν να 
συνειδητοποιήσουμε ότι ο Νώε λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με-
ταξύ του προ-κατακλυσμιαίου και του μετά-κατακλυσμιαίου πολιτι-
σμού. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης ιστορίας (Γέν.9/θ’ 
28-29) μας μεταφέρουν πίσω στον τελευταίο κρίκο της γενεαλογίας 
του Αδάμ (Γέν.5/ε’ 32). Επειδή ο Αδάμ πέθανε όταν ο Λάμεχ, ο πα-
τέρας του Νώε, ήταν 56 ετών, ο Νώε σίγουρα θα είχε ακούσει ιστο-
ρίες για τον Αδάμ, τις οποίες μπορούσε να μεταδώσει στους απογό-
νους του πριν και μετά τον Κατακλυσμό.   
Διαβάστε Γένεση 10/ι’. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της γενεαλογίας 
στη Αγία Γραφή; (δείτε Λουκ.3/γ’23-38.) 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η Βιβλική γενεαλογία έχει τρεις λειτουργίες. Πρώτον, τονίζει την ι-
στορική φύση των Βιβλικών γεγονότων, τα οποία σχετίζονται με 
πραγματικούς ανθρώπους που έζησαν και πέθαναν και των οποίων 
οι μέρες είναι επακριβώς αριθμημένες. Δεύτερον, καταδεικνύει τη 
συνέχεια από την αρχαιότητα έως την εποχή του συγγραφέα, δη-
μιουργώντας έναν σαφή σύνδεσμο από το παρελθόν μέχρι το “πα-
ρόν”. Τρίτον, μας θυμίζει την ανθρώπινη ευθραυστότητα και την τρα-
γική επίδραση της κατάρας της αμαρτίας και των θανατηφόρων α-
ποτελεσμάτων της σε όλες τις γενιές που ακολούθησαν.   
Σημειώστε ότι η ταξινόμηση των Χαμιτών, Σημιτών και Ιαφεθαίων 
δεν ακολουθεί σαφή κριτήρια. Τα 70 έθνη προμήνυαν τα 70 μέλη της 
οικογένειας του Ιακώβ (Γέν.46/μς’ 27) και τους 70 πρεσβύτερους του 
Ισραήλ στην έρημο (Έξ.24/κδ’ 9). Η ιδέα μιας αντιστοιχίας μεταξύ 
των 70 εθνών και των 70 πρεσβυτέρων υποδηλώνει την αποστολή 
του Ισραήλ προς τα έθνη: «Όταν ο Ύψιστος διαμέριζε τα έθνη, όταν 
διέσπερνε τους γιους του Αδάμ, Έστησε τα όρια των λαών σύμφωνα 
με τον αριθμό των γιων Ισραήλ» (Δευτ.32/λβ’ 8). Ομοίως, ο Ιησούς 
στέλνει 70 μαθητές να κηρύξουν τα καλά νέα (Λουκ.10/ι’ 1).  
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Αυτές οι πληροφορίες δείχνουν την άμεση σύνδεση μεταξύ του Α-
δάμ και των πατριαρχών, είναι όλοι ιστορικά πρόσωπα, υπαρκτοί 
άνθρωποι από τον Αδάμ και έπειτα. Αυτό μας βοηθά επίσης να κα-
ταλάβουμε ότι οι πατριάρχες είχαν άμεση πρόσβαση σε μάρτυρες 
που είχαν προσωπικές αναμνήσεις από αυτά τα αρχαία γεγονότα.   
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθ.1/α’ 1-17. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια 
για το πόσο ιστορικά πρόσωπα ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί 
είναι σημαντικό για την πίστη μας να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε 
ότι ήταν υπαρκτοί άνθρωποι; 
 

Τρίτη 26 Απριλίου 
 

ΜΙΑ  ΓΛΩΣΣΑ 
Διαβάστε Γέν. 11/ια’ 1-4. Γιατί ήθελαν τόσο πολύ οι άνθρωποι όλης 
της γης να επιτύχουν ενότητα;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η φράση «ολόκληρη η γη» αναφέρεται σε έναν μικρό αριθμό ανθρώ-
πων, σε αυτούς που έζησαν αμέσως μετά τον κατακλυσμό. Ο λόγος 
αυτής της συγκέντρωσης υποδεικνύεται ξεκάθαρα: θέλουν να χτί-
σουν «έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό» 
(Γέν.11/ια’ 4). Η πραγματική τους πρόθεση είναι να πάρουν τη θέση 
του ίδιου του Θεού, του Δημιουργού. Είναι αξιοσημείωτο το ότι η πε-
ριγραφή των προθέσεων και των ενεργειών των ανθρώπων απη-
χούν τις προθέσεις και τις ενέργειες του Θεού στην αφήγηση της Δη-
μιουργίας: «και ο ένας είπε στον άλλον» (Γέν.11/ια’ 3-4 συγκρίνετε 
με Γέν.1/α’ 6, 9, 14, κ.λπ.) «ας κάνουμε» (Γέν.11/ια’ 3-4 συγκρίνετε 
με Γέν.1/α’ 26). Η πρόθεσή τους δηλώνεται ρητά: «ας αποκτήσουμε 
για μας όνομα» (Γέν.11/ια’ 4), έκφραση που χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά για τον Θεό (Ησ.63/ξγ’ 12, 14).  
Εν ολίγοις, οι οικοδόμοι της Βαβέλ είχαν την άστοχη φιλοδοξία να 
αντικαταστήσουν τον Θεό, τον Δημιουργό. (Και γνωρίζουμε ποιος 
ήταν ο εμπνευστής πίσω από αυτό Ησ.14/ιδ’14). Η ανάμνηση του 
Κατακλυσμού σίγουρα έπαιξε ρόλο στο έργο τους. Παρά την υπό-
σχεση του Θεού, έκτισαν έναν ψηλό πύργο για να επιβιώσουν σε 
περίπτωση νέου Κατακλυσμού. Η μνήμη του Κατακλυσμού έχει δια-
τηρηθεί στη Βαβυλωνιακή παράδοση, αν και διαστρεβλωμένη, σε 
σχέση με την οικοδόμηση της πόλης της Βαβέλ (Βαβυλώνα). Αυτή 
η ανοδική προσπάθεια να φτάσει κανείς στον ουρανό και να σφετε-
ριστεί τον Θεό, θα χαρακτηρίσει πράγματι το πνεύμα της Βαβυλώ-
νας.   
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιστορία του Πύργου της Βαβέλ 
είναι ένα τόσο σημαντικό μοτίβο και στο βιβλίο του Δανιήλ. Η ανα-
φορά στη γη Σενναάρ, η οποία εισάγει την ιστορία του Πύργου της 
Βαβέλ (Γέν.11/ια’2), εμφανίζεται ξανά στην αρχή του βιβλίου του Δα-
νιήλ για να προσδιορίσει το μέρος όπου ο Ναβουχοδονόσορ έφερε 
τα αντικείμενα του ναού της Ιερουσαλήμ (Δαν.1/α’ 2). Μεταξύ πολ-
λών άλλων αποσπασμάτων του βιβλίου, το επεισόδιο της ανέγερ-
σης του χρυσού αγάλματος από τον Ναβουχοδονόσορ, πιθανότατα 
στο ίδιο μέρος στην ίδια πεδιάδα, είναι το πιο ενδεικτικό αυτής της 
νοοτροπίας. Στα οράματά του για το τέλος, ο Δανιήλ βλέπει το ίδιο 
σενάριο των εθνών της γης να συγκεντρώνονται για να επιτύχουν 
ενότητα ενάντια στον Θεό (Δαν. 2/β’ 43, Δαν.11/ια’ 43-45 συγκρίνετε 
με Αποκ16/ις’ 14-16). Η προσπάθεια όμως αυτή θα αποτύχει, όπως 
απέτυχε και στη Βαβέλ. 
ΣΚΕΨΗ: Ένας διάσημος κοσμικός Γάλλος συγγραφέας του περα-
σμένου αιώνα είπε ότι ο μεγάλος σκοπός της ανθρωπότητας ήταν 
να προσπαθήσει να γίνει Θεός. Τι είναι αυτό σχετικά με εμάς, ξεκι-
νώντας από την Εύα στην Εδέμ (Γέν.3/γ’ 5), που ελκύεται σε αυτό 
το επικίνδυνο ψέμα; 
 

Τετάρτη 27 Απριλίου 
 

«ΑΣ  ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ» 
Διαβάστε Γέν. 11/ια’ 5-7 και Ψαλ. 139/ρλθ’ 7-12. Γιατί ο Θεός κατέ-
βηκε εδώ στη γη; Ποιο ήταν το γεγονός που παρακίνησε αυτήν την 
αντίδραση του Θεού; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Κατά ειρωνικό τρόπο, αν και οι άνθρωποι ανέβαιναν προς τον ου-
ρανό, ο Θεός έπρεπε να κατέβει προς αυτούς. Η κάθοδος του Θεού 
είναι μια επιβεβαίωση της υπεροχής Του. Ο Θεός θα είναι πάντα 
πέρα από την ανθρώπινη εμβέλειά μας. Κάθε ανθρώπινη προσπά-
θεια να υψωθούμε και να Τον συναντήσουμε στον ουρανό είναι ά-
χρηστη και γελοία. Χωρίς αμφιβολία, προκειμένου να μας σώσει, γι’ 
αυτό κατέβηκε ο Ιησούς σε εμάς – δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μας 
σώσει.  
Μια μεγάλη ειρωνεία στην αφήγηση του Πύργου της Βαβέλ φαίνεται 
στη δήλωση του Θεού: «για να δει την πόλη και τον πύργο» 
(Γέν.11/ια’ 5). Ο Θεός δεν χρειαζόταν να κατέβει για να δει 
(Ψαλ.139/ρλθ’ 7–12, συγκρίνετε με Ψαλ.2/β’ 4) αλλά το έκανε έτσι κι 
αλλιώς. Η ιδέα τονίζει την ενασχόληση του Θεού με την ανθρωπό-
τητα.   
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Διαβάστε Λουκ.1/α’ 26-33.  Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για την 
έλευση του Θεού σε εμάς;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η κάθοδος του Θεού μάς υπενθυμίζει επίσης την αρχή της δικαιο-
σύνης με πίστη και τη διαδικασία της χάριτος του Θεού. Όποιο έργο 
κι αν κάνουμε για τον Θεό, πάλι θα πρέπει να κατέβει για να μας 
συναντήσει.  Δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς για τον Θεό που θα 
μας φέρει κοντά Του και στη λύτρωση. Αντίθετα, είναι η κίνηση του 
Θεού προς εμάς που θα μας σώσει. Στην πραγματικότητα, το κεί-
μενο στη Γένεση αναφέρει δύο φορές ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη, 
κάτι που υποδηλώνει το πόσο πολύ νοιαζόταν για αυτό που συνέ-
βαινε στη γη.   
Σύμφωνα με το κείμενο, ο Κύριος ήθελε να βάλει τέλος στη βαθιά 
ριζωμένη ενότητα των ανθρώπων, η οποία - δεδομένης της πτώσης 
των ανθρώπων - θα μπορούσε να οδηγήσει μόνο σε όλο και περισ-
σότερο κακό. Γι' αυτό επέλεξε να μπερδέψει τη γλώσσα τους δίνο-
ντας τέλος στα ενωμένα σχέδια τους. 
«Τα σχέδια των οικοδόμων της Βαβέλ κατέληξαν στην αποτυχία και 
στον εξευτελισμό. Το μνημείο της περηφάνιας τους κατάντησε το 
μνημείο της τρέλας τους. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι συνεχίζουν 
να ακολουθούν την ίδια πορεία στηριζόμενοι στον εαυτό τους και 
απορρίπτοντας το νόμο του Θεού. Αυτή την αρχή προσπάθησε να 
επιβάλει ο Σατανάς στον ουρανό. Από αυτή την αρχή διεπόταν ο 
Κάιν όταν έφερε την προσφορά του στο Θεό.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.98 

ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπουμε στην αφήγηση του Πύργου της Βαβέλ α-
κόμη ένα παράδειγμα ανθρώπινης βλασφημίας και πώς, τελικά, 
αυτό αποτυγχάνει; Τί προσωπικά μαθήματα μπορούμε να πάρουμε 
από αυτή την ιστορία; 
 

Πέμπτη 28 Απριλίου 
 

Η  ΛΥΤΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΞΟΡΙΑΣ 
Διαβάστε Γένεση 9/θ’ 1 και 11/ια’ 8-9 συγκρίνετε αυτά τα εδάφια με 
Γένεση 1/α’ 28. Γιατί η διασπορά του Θεού είναι λυτρωτική; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το σχέδιο και η ευλογία του Θεού για τους ανθρώπους ήταν να αυ-
ξάνονταν και να πληθύνονταν και να γέμιζαν τη γη (Γέν.9/θ’ 1 συ-
γκρίνετε με Γέν.1/α’ 28). Ενάντια στο σχέδιο του Θεού, οι οικοδόμοι 
της Βαβέλ προτίμησαν να παραμείνουν μαζί ως ίδιος λαός. Ένας 
λόγος που είπαν ότι ήθελαν να χτίσουν την πόλη ήταν για να μην 
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διασκορπιστούν επάνω στο πρόσωπο της γης (Γέν.11/ια’ 4). Αρνή-
θηκαν να μετακομίσουν αλλού, ίσως νομίζοντας ότι παραμένοντας 
μαζί θα ήταν πιο ισχυροί από το αν χώριζαν και διασκορπίζονταν.  
Και, κατά μία έννοια, είχαν δίκιο.   
Δυστυχώς, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την ενωμένη τους 
δύναμη για κακό, όχι για καλό. Ήθελαν να αποκτήσουν για τους ε-
αυτούς τους όνομα, μια ισχυρή αντανάκλαση της αλαζονείας και της 
υπερηφάνειας τους. Πράγματι, όποτε οι άνθρωποι, με ανοιχτή περι-
φρόνηση προς τον Θεό, θέλουν να αποκτήσουν όνομα για τον εαυτό 
τους, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη. 
Ποτέ δεν είχε. 
Ως εκ τούτου, σε μια κρίση ενάντια στην απόλυτη περιφρόνησή τους, 
ο Θεός τούς σκόρπισε στο πρόσωπο ολόκληρης της γης (Γέν.11/ια’ 
9), ακριβώς αυτό που δεν ήθελαν να συμβεί.   
Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι το όνομα Βαβέλ, που σημαίνει «πόρτα 
του Θεού», σχετίζεται με το ρήμα balal, που σημαίνει συγχίζω-μπερ-
δεύω (Γέν.11/ια’ 9). Κατέληξαν μπερδεμένοι και πολύ λιγότερο ισχυ-
ροί από πριν επειδή ήθελαν να φτάσουν στην πόρτα του Θεού, θε-
ωρώντας τους εαυτούς τους ως Θεό.   
«Οι οικοδόμοι της Βαβέλ ήταν αποφασισμένοι να εδραιώσουν ένα 
είδος κυβέρνησης που να είναι ανεξάρτητη από το Θεό. Υπήρχαν 
όμως μερικοί ανάμεσά τους που είχαν το φόβο του Θεού, αλλά που 
είχαν εξαπατηθεί από τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ασεβών και 
παρασύρθηκαν στα συγκροτημένα σχέδιά τους. Χάρη των πιστών 
αυτών ο Θεός αργοπορούσε την τιμωρία Του δίνοντας στους αν-
θρώπους καιρό να φανερώσουν τον πραγματικό χαρακτήρα τους. 
Σε μια τέτοια κατάσταση οι γιοι του Θεού πάσχιζαν να τους αποτρέ-
ψουν από τους σκοπούς τους. Ο λαός όμως ήταν κατά πάντα σύμ-
φωνος στο προκλητικό κατά του Ουρανού εγχείρημά του. Αν αφή-
νονταν ανεξέλεγκτοι, θα είχαν βυθίσει στην ανηθικότητα τον κόσμο 
από τα πρώτα του ακόμη στάδια. Ο συνασπισμός τους είχε για βάση 
του την ανταρσία - ένα βασίλειο εδραιωμένο για τον αυτοδοξασμό 
και το οποίο δεν απέδιδε στο Θεό ούτε εξουσία, ούτε τιμή. 
» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.97 

ΣΚΕΨΗ: Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να επιδιώ-
κουμε να αποκτήσουμε όνομα για τον εαυτό μας;  
 

Παρασκευή 29 Απριλίου            Δύση ηλίου: 20:13 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ Π.Π. σελ. 93-99. 
 

«Εκεί αποφάσισαν να κτίσουν μια πόλη και μέσα σε αυτή έναν πύρ-
γο με τέτοιο καταπληκτικό ύψος που θα τον καθιστούσε το θαύμα 
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του κόσμου. Αυτές οι ενέργειες σκοπό είχαν να εμποδίσουν τους αν-
θρώπους από του να σκορπισθούν μακριά σχηματίζοντας αποικίες. 
Ο Θεός είχε υποδείξει στους ανθρώπους να σκορπισθούν σε ολό-
κληρη τη γη, να την ξαναγεμίσουν και να την κατακτήσουν. Αυτοί 
όμως οι οικοδόμοι της Βαβέλ σκόπευαν να διατηρήσουν την κοινό-
τητά τους ενωμένη σε ένα σώμα και να ιδρύσουν μια μοναρχία που 
να αγκαλιάσει βαθμηδόν ολόκληρη τη γη.  
Με τον τρόπο αυτό η πόλη τους θα γινόταν η μητρόπολη μιας πα-
γκόσμιας αυτοκρατορίας που θα αποκτούσε το θαυμασμό και την 
απότιση τιμής από μέρους του κόσμου, και θα καθιστούσε τους ι-
δρυτές της διάσημους. Ο μεγαλόπρεπος πύργος φθάνοντας μέχρι 
τον ουρανό, στόχευε να ορθωθεί σαν μνημείο της δύναμης και της 
σοφίας των οικοδόμων του, διαιωνίζοντας τη φήμη του μέχρι τις έ-
σχατες γενεές. 
Οι κάτοικοι της πεδιάδας του Σενναάρ δεν πίστευαν στη συνθήκη 
του Θεού ότι δε θα επέφερε άλλον κατακλυσμό στη γη. Πολλοί από 
αυτούς αρνήθηκαν την ύπαρξη του Θεού και απέδιδαν τον κατακλυ-
σμό στην ενέργεια των φυσικών στοιχείων. Άλλοι πίστευαν σε μια 
ανώτερη δύναμη που ευθυνόταν για την καταστροφή του προκατα-
κλυσμιαίου κόσμου και, όπως συνέβη με τον Κάιν, έτσι και στη δική 
τους καρδιά γεννήθηκε η ανταρσία εναντίον της δύναμης αυτής.  
Ένας αντικειμενικός σκοπός για την ανέγερση του πύργου ήταν να 
σιγουρέψουν την ασφάλειά τους σε περίπτωση νέου κατακλυσμού. 
Ορθώνοντας την οικοδομή σε ύψος πολύ μεγαλύτερο από εκείνο 
όπου είχαν φθάσει τα νερά του κατακλυσμού, πίστευαν ότι θα βρί-
σκονταν ασφαλώς εκτός κινδύνου. Και όταν θα έφθαναν μέχρι τα 
σύννεφα, έλπιζαν να ανακαλύψουν τα αίτια της κατακλυσμιαίας βρο-
χής. Ολόκληρο το επιχείρημα είχε επινοηθεί με σκοπό να εξυψώσει 
περισσότερο ακόμη την περηφάνια των επινοητών του και να στρέ-
ψει τις σκέψεις των επερχόμενων γενεών μακριά από το Θεό, οδη-
γώντας τους στην ειδωλολατρία.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.95. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Τι παραδείγματα έχουμε από την ιστορία ή ακόμα και από το 
παρόν, για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από εκείνους 
που προσπαθούν να αποκτήσουν όνομα για τον εαυτό τους; 
2. Πώς μπορούμε, ως εκκλησία, να αποφύγουμε τον κίνδυνο να ε-
πιδιώξουμε να χτίσουμε τον δικό μας Πύργο της Βαβέλ; Ποιοι είναι 
οι τρόποι με τους οποίους μπορεί πραγματικά να αναζητούμε να το 
κάνουμε αυτό, έστω και υποσυνείδητα; 
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30 Απριλίου – 6 Μαΐου           Σάββατο απόγευμα 

 
6.  ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 

 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε, όταν τον κα-
λούσε να βγει έξω, στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κληρονο-
μιά, και βγήκε έξω, μη ξέροντας πού πηγαίνει.» Εβραίους 11/ια’8 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.12/ιβ’, 13/ιγ’, 
14/ιδ’, Ησ.36/λς’ 6, 9, 48/μη’ 20, Ιερ.2/β’ 18, Εβρ. 7/ζ’1-10  
 
Έχουμε φτάσει ήδη στο κεντρικό τμήμα της Γένεσης (Γένεση 12/ιβ’ 
– 22/κβ’) το οποίο θα καλύψει το ταξίδι του Αβραάμ, από την πρώτη 
κλήση του Θεού lekh lekha, «βγες έξω» (Γέν.12/ιβ’ 1), που οδηγεί 
τον Αβραάμ να εγκαταλείψει το παρελθόν του, μέχρι το δεύτερο κά-
λεσμα του Θεού lekh lekha, «πήγαινε» (Γέν.22/κβ’ 2), που οδηγεί 
τον Αβραάμ να εγκαταλείψει το μέλλον του (όπως αυτό θα υπήρχε 
στον γιο του). Ως αποτέλεσμα, ο Αβραάμ είναι πάντα εν κινήσει, πά-
ντα μετανάστης, γι' αυτό αποκαλείται και ξένος (Γέν.17/ιζ’ 8).   
Στο ταξίδι του, ο Αβραάμ αιωρείται στο κενό - χωρίς το παρελθόν 
του, που έχασε, και χωρίς το μέλλον του το οποίο δεν βλέπει. Με-
ταξύ αυτών των δύο κλήσεων που πλαισιώνουν το ταξίδι πίστης του, 
ο Αβραάμ ακούει τη φωνή του Θεού, η οποία τον καθησυχάζει: «Μη 
φοβάσαι» (Γέν.15/ιε’ 1). Αυτά τα λόγια του Θεού σηματοδοτούν τις 
τρεις ενότητες του ταξιδιού του Αβραάμ, που θα μελετηθούν στην 
τρέχουσα εβδομάδα και στις δύο επόμενες.   
Ο Αβραάμ αποτελεί παράδειγμα πίστης (Γέν.15/ιε’ 6) και αναφέρεται 
στις Εβραϊκές Γραφές ως ο άνθρωπος της πίστης (Νεεμ.9/θ’ 7,8).  
Στην Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ είναι μια από τις πιο αναφερόμενες 
μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουμε 
να βλέπουμε το λόγο που συμβαίνει αυτό.   
  



47 

 

Κυριακή 1 Μαΐου 
 

Η  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΑΒΡΑΜ 
Διαβάστε Γένεση 12/ιβ’ 1-9. Γιατί ο Θεός κάλεσε τον Άβραμ να φύγει 
από τη χώρα και την οικογένειά του; Πώς ανταποκρίθηκε ο Άβραμ; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Την τελευταία φορά που ο Θεός μίλησε με ένα άτομο, τουλάχιστον 
όπως καταγράφεται στην Αγία Γραφή, ήταν με τον Νώε, για να τον 
καθησυχάσει ότι μετά τον Κατακλυσμό θα έστηνε μια διαθήκη με 
«κάθε σάρκα» (Γέν.9/θ’15–17) και ότι δεν θα ερχόταν ποτέ άλλος 
κατακλυσμός. Ο νέος λόγος του Θεού τώρα στον Άβραμ, επανασυν-
δέεται με αυτήν την υπόσχεση: όλα τα έθνη της γης θα ευλογηθούν 
μέσω του Άβραμ.   
Η εκπλήρωση αυτής της προφητείας ξεκινά με την εγκατάλειψη του 
παρελθόντος. Ο Άβραμ αφήνει ό,τι του είναι οικείο, την οικογένειά 
του, τη χώρα του, ακόμα και ένα κομμάτι του εαυτού του. Η ένταση 
αυτής της μετάβασης αντανακλάται στην επανάληψη των ρημάτων 
που δηλώνουν κίνηση όπως: πήγε, βγήκε, μετέβηκε, μετασκήνωσε.  
Η επανάληψη γίνεται επτά φορές. Ο Άβραμ πρέπει πρώτα να φύγει 
από τη χώρα του, την Ουρ των Χαλδαίων, η οποία είναι αυτή η ίδια 
η Βαβυλωνία (Γέν.11/ια’ 31, Ησ.13/ιγ’ 19). Το κάλεσμα εξόδου από 
τη Βαβυλώνα, έχει μακρά ιστορία μεταξύ των βιβλικών προφητών 
(Ησ. 48/μη’ 20, Αποκ.18/ιη’ 4). 
Η αναχώρηση του Άβραμ αφορά επίσης την οικογένεια του.  Ο Ά-
βραμ πρέπει να αφήσει την κληρονομιά του και πολλά από όσα έ-
μαθε και απέκτησε μέσω της κληρονομικότητας, της εκπαίδευσης 
και της επιρροής.   
Ωστόσο, η έκκληση του Θεού για έξοδο περιλαμβάνει ακόμη περισ-
σότερα. Η αναχώρηση του Άβραμ από τη Βαβυλώνα αφορά περισ-
σότερα πράγματα ακόμη και από το περιβάλλον του ή ακόμα και 
από την οικογένειά του. Η εβραϊκή φράση lekh lekha που κυριολε-
κτικά σημαίνει πήγαινε μόνος σου υποδηλώνει έμφαση στο μόνος. 
Ο Άβραμ πρέπει να αφήσει τον εαυτό του, να απαλλαγεί από το 
κομμάτι του εαυτού του που περιέχει το βαβυλωνιακό παρελθόν του. 
Ο στόχος αυτής της εγκατάλειψης είναι κάποια χώρα που θα του 
δείξει ο Θεός. Η ίδια γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί ξανά στο πλαίσιο 
της θυσίας του Ισαάκ (Γέν.22/κβ’ 2) για να αναφερθεί στο όρος Μο-
ριά, όπου ο Ισαάκ θα προσφερόταν ως θυσία και όπου θα χτιζόταν 
ο ναός της Ιερουσαλήμ (Β’Χρον.3/γ’ 1). Η υπόσχεση του Θεού δεν 
αφορά μόνο μια επίγεια πατρίδα, αλλά τη σωτηρία του κόσμου. Αυτή 
η ιδέα επιβεβαιώνεται στην υπόσχεση του Θεού να «ευλογηθούν 
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όλες οι φυλές της γης» (Γέν.12/ιβ’ 2-3). Το ρήμα barakh, «ευλογώ», 
εμφανίζεται πέντε φορές σε αυτό το απόσπασμα.  Αυτή η παγκόσμια 
ευλογία για όλους τους ανθρώπους θα έρθει μέσω του «σπέρματος» 
του Αβραάμ (Γέν.22/κβ’ 18, 26/κς’ 4, 28/κη’ 14), που θα εκπληρωθεί 
τελικά στον Ιησού Χριστό (Πράξ.3/γ’  25).   
ΣΚΕΨΗ: Τι μπορεί να σας καλεί ο Θεός να αφήσετε πίσω σας; Τι 
μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψετε στη ζωή σας για να εισακού-
σετε το κάλεσμα του Θεού;  
 
Δευτέρα 2 Μαΐου 
 

Ο  ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
Διαβάστε Γένεση 12/ιβ’ 10-20. Γιατί ο Άβραμ άφησε τη Γη της Επαγ-
γελίας για να πάει στην Αίγυπτο; Πώς συμπεριφέρθηκε ο Φαραώ σε 
σύγκριση με τον Άβραμ;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Κατά ειρωνικό τρόπο, ο Άβραμ, που μόλις έφτασε στη Γη της Επαγ-
γελίας, αποφασίζει να την εγκαταλείψει και να πάει στην Αίγυπτο ε-
πειδή έγινε πείνα σε αυτή τη γη (Γέν.12/ιβ’ 10).  Υπάρχουν πολλές 
μαρτυρίες σε αρχαία αιγυπτιακά κείμενα για ανθρώπους από τη Χα-
ναάν που πήγαιναν στην Αίγυπτο σε περιόδους πείνας.  Στην αιγυ-
πτιακή διδασκαλία του Μερικαρέ, σε ένα κείμενο που συντάχθηκε 
κατά την περίοδο του Μεσαίου Βασιλείου (2060–1700 π.Χ.), οι άν-
θρωποι που προέρχονται από τη Χαναάν προσδιορίζονται ως «ά-
θλιοι Ασιάτες» (aamu) και περιγράφονται ως «άθλιοι… με έλλειψη 
νερού… δεν μένουν σε ένα μέρος, το φαγητό κατευθύνει τα πόδια 
τους.» Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Volume I:The Old and Middle Kingdoms 

(Berkeley, CA: University of California Press, 1973), pp. 103,104. 

Ο πειρασμός της Αιγύπτου ήταν συχνά πρόβλημα για τους αρχαίους 
Ισραηλίτες (Αρ.14/ιδ’ 3, Ιερ.2/β’ 18).  Η Αίγυπτος, έτσι, έγινε σύμ-
βολο της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στους ανθρώπους και όχι 
στον Θεό (Β' Βασ.18/ιη’ 21, Ησ.36/λς’ 6, 9). 
Στην Αίγυπτο, όπου μπορούσε να δει κανείς νερό σε καθημερινή 
βάση, η πίστη δεν ήταν απαραίτητη γιατί η υπόσχεση της γης ήταν 
άμεσα ορατή. Σε σύγκριση με τη χώρα του λιμού, η Αίγυπτος φαινό-
ταν να είναι ένα καλό μέρος, παρά τα όσα είχε πει ο Θεός στον Ά-
βραμ.   
Ο Άβραμ που εγκαταλείπει τώρα τη Χαναάν έρχεται σε αντίθεση με 
τον Άβραμ που εγκατέλειψε την Ουρ. Προηγουμένως, ο Άβραμ α-
πεικονιζόταν ως ένας άνθρωπος με πίστη που έφυγε από την Ουρ 
ως ανταπόκριση στο κάλεσμα του Θεού· τώρα, ο Άβραμ φεύγει από 
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τη Γη της Επαγγελίας μόνος του, με δική του βούληση. Πριν, ο Ά-
βραμ βασίστηκε στον Θεό· τώρα συμπεριφέρεται σαν να βασίζεται 
μόνο στον εαυτό του. «Στο διάστημα της παραμονής Του στην Αίγυ-
πτο ο Αβραάμ έδειξε ότι δεν ήταν απαλλαγμένος από την ανθρώ-
πινη αδυναμία και ατέλεια. Αποκρύβοντας το γεγονός ότι η Σάρρα 
ήταν γυναίκα του, εκδήλωσε δυσπιστία για τη θεϊκή φροντίδα, έλ-
λειψη του υψηλού φρονήματος πίστης και θάρρους που τόσο συχνά 
και μεγαλόπρεπα είχε εξωτερικεύσει στη ζωή του.» Ε.Χουάιτ, Π.Π. σελ.106 

Αυτό που βλέπουμε εδώ, λοιπόν, είναι πώς ακόμη και ένας μεγάλος 
στην πίστη άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει ένα λάθος και να 
μην εγκαταλειφθεί από τον Θεό. Όταν η Καινή Διαθήκη μιλάει για τον 
Αβραάμ ως παράδειγμα σωτηρίας βάση χάρης, σημαίνει ακριβώς 
αυτό — χάρη. Γιατί, αν δεν ήταν η χάρη του Θεού, ο Αβραάμ, όπως 
κι εμείς, δεν θα είχε καμία ελπίδα.   
ΣΚΕΨΗ: Τι πρέπει να μας διδάξει αυτή η ιστορία για το πόσο εύκολο 
είναι, ακόμη και για τους πιστούς Χριστιανούς, να απομακρυνθούν 
από τον σωστό δρόμο; Γιατί η ανυπακοή δεν είναι ποτέ καλή επι-
λογή;  
 
Τρίτη 3 Μαΐου 
 

Ο  ΑΒΡΑΜ  ΚΑΙ  Ο  ΛΩΤ 
Διαβάστε Γένεση 13/ιγ’ 1-18. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία για τη 
σημασία του χαρακτήρα; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Άβραμ επιστρέφει εκεί που ήταν πριν, σαν να ήταν το ταξίδι του 
στην Αίγυπτο μία απλή ατυχής παράκαμψη. Η ιστορία του Θεού με 
τον Άβραμ ξεκινά ξανά στο σημείο που είχε σταματήσει στο πρώτο 
του ταξίδι στη Γη της Επαγγελίας. Ο πρώτος σταθμός του Άβραμ 
είναι η Βαιθήλ (Γέν.13/ιγ’ 3), όπως και στο πρώτο του ταξίδι (Γέν. 
12/ιβ’ 3-6). Ο Άβραμ έχει μετανοήσει και γίνεται πάλι ο άνθρωπος 
της πίστης.   
Η επανασύνδεση του Άβραμ με τον Θεό φαίνεται ήδη στη σχέση του 
με τους ανθρώπους, στον τρόπο που χειρίζεται το πρόβλημα της 
χρήσης της γης με τον Λωτ, τον ανιψιό του.  Είναι ο ίδιος ο Άβραμ 
που προτείνει μια ειρηνική συμφωνία και επιτρέπει στον Λωτ να ε-
πιλέξει πρώτος (Γεν.13/ιγ’ 9-10), μια πράξη γενναιοδωρίας και κα-
λοσύνης ενδεικτική του είδους του ανθρώπου που ήταν ο Άβραμ.   
Το γεγονός ότι ο Λωτ διάλεξε το πιο εύκολο και καλύτερο μέρος για 
τον εαυτό του - την εύφορη πεδιάδα (Γέν.13/ιγ’ 10-11) - χωρίς να 
ανησυχήσει για την κακία των μελλοντικών γειτόνων του (Γέν.13/ιγ’ 
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13), αποκαλύπτει απληστία στον χαρακτήρα του. Η φράση «για τον 
εαυτό του» μας θυμίζει τους προκατακλυσμιαίους, οι οποίοι επίσης 
επέλεξαν «για τον εαυτό τους» (Γέν.6/ς’ 2).   
Αντίθετα, η κίνηση του Άβραμ ήταν πράξη πίστης. Ο Άβραμ δεν διά-
λεξε τη γη· του δόθηκε με τη χάρη του Θεού. Σε αντίθεση με τον Λωτ, 
ο Άβραμ εξέτασε τη γη μόνο κατόπιν εντολής του Θεού (Γέν.13/ιγ’ 
14). Μόνο όταν ο Άβραμ χωρίζει από τον Λωτ, ο Θεός τού μιλάει 
ξανά (Γέν.13/ιγ’ 14). Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η πρώτη κα-
ταγεγραμμένη φορά στην Αγία Γραφή που ο Θεός μιλάει στον Ά-
βραμ μετά από την κλήση του στην Ουρ. «Σήκωσε τώρα τα μάτια 
σου ψηλά και δες από τον τόπο όπου είσαι, προς τα βορινά και τα 
μεσημβρινά, και τα ανατολικά και τα δυτικά· επειδή, ολόκληρη τη γη 
που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου, μέχρι τον 
αιώνα» (Γέν.13/ιγ’ 14-15). Ο Θεός, λοιπόν, προσκαλεί τον Άβραμ να 
διασχίσει αυτή τη γη ως πράξη οικειοποίησης. «Και αφού σηκωθείς, 
διάσχισε τη γη, και κατά το μάκρος της, και κατά το πλάτος· επειδή, 
σε σένα θα τη δώσω» (Γέν.13/ιγ’ 17).   
Ο Κύριος, όμως, καθιστά απόλυτα σαφές ότι Αυτός, ο Θεός, δίνει τη 
γη στον  Άβραμ. Είναι ένα δώρο, ένα δώρο χάριτος, το οποίο ο Ά-
βραμ πρέπει να οικειοποιηθεί με πίστη, μια πίστη που οδηγεί στην 
υπακοή. Είναι το έργο του Θεού και μόνο που θα επιφέρει στον Ά-
βραμ όλα όσα του έχει υποσχεθεί εδώ (Γέν.13/ιγ’ 14–17).   
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι και 
γενναιόδωροι με τους άλλους, ακόμα κι όταν αυτοί δεν είναι έτσι 
προς εμάς;   
 
Τετάρτη 4 Μαΐου 
 

Ο  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΒΑΒΕΛ 
Διαβάστε Γένεση 14/ιδ’ 1-17. Τί είναι σημαντικό για αυτόν τον πό-
λεμο που λαμβάνει χώρα αμέσως μετά το δώρο της Γης της Επαγ-
γελίας;  Τί μας διδάσκει αυτή η ιστορία για τον Άβραμ;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που εξιστορείται στην Αγία Γραφή 
(Γέν.14/ιδ’ 2). Ο συνασπισμός τεσσάρων στρατών από τη Μεσοπο-
ταμία και την Περσία εναντίον του άλλου συνασπισμού των πέντε 
στρατών των Χαναναίων, συμπεριλαμβανομένων των βασιλιάδων 
των Σοδόμων και των Γομόρρων (εδ. 8), υποδηλώνει μια μεγάλη 
σύγκρουση (εδ. 9). Ο λόγος αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι οι λαοί της Χαναάν είχαν επαναστατήσει 
εναντίον των Βαβυλωνίων κυρίαρχών τους (εδ. 4-5). Αν και αυτό το 
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περιστατικό αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική σύγκρουση, η 
χρονική στιγμή αυτού του “παγκόσμιου” πολέμου, αμέσως μετά το 
δώρο του Θεού της Γης της Επαγγελίας στον Άβραμ, δίνει σε αυτό 
το γεγονός μια ιδιαίτερη πνευματική σημασία.   
Η συμμετοχή τόσων πολλών λαών από τη χώρα της Χαναάν υπο-
δηλώνει ότι το ζήτημα που διακυβευόταν σε αυτή τη σύγκρουση ή-
ταν η κυριαρχία επί του εδάφους αυτής της χώρας. Κατά ειρωνικό 
τρόπο, ο στρατός του Άβραμ, του πραγματικά ενδιαφερόμενου ως 
μοναδικού αληθινού ιδιοκτήτη της γης, είναι η μόνη δύναμη που πα-
ραμένει έξω από τη σύγκρουση, τουλάχιστον στην αρχή. 
Ο λόγος για την ουδετερότητά του, είναι ότι για τον Άβραμ η Γη της 
Επαγγελίας δεν αποκτήθηκε με τη δύναμη των όπλων ή με τη σοφία 
των πολιτικών στρατηγικών.  Το βασίλειο του Άβραμ ήταν δώρο του 
Θεού. Ο μόνος λόγος που θα παρέμβει ο Άβραμ είναι λόγω του ανι-
ψιού του Λωτ, που αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια των μαχών 
(Γέν.14/ιδ’ 12-13). 
«Ησυχασμένος κάτω από τις βαλανιδιές της Μαμβρή, ο Αβραάμ 
πληροφορήθηκε από ένα διαφυγόντα το ιστορικό της μάχης και τη 
συμφορά που είχε βρει τον ανεψιό του. Δε διατηρούσε καμιά κακή 
ανάμνηση από την αχάριστη στάση του Λωτ. ΄Ολη η στοργή του γι’ 
αυτόν αφυπνίσθηκε και πήρε την απόφαση να τον ελευθερώσει. Ζη-
τώντας πρώτα απ’όλα τη θεϊκή συμβουλή, ο Αβραάμ ετοιμάσθηκε 
μετά για πόλεμο.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.112 

Αλλά ο Άβραμ δεν αντιμετωπίζει ολόκληρο τον συνασπισμό. Σε μία 
νυχτερινή επιδρομή, επιτίθεται μόνο στο στρατόπεδο όπου κρατού-
ταν αιχμάλωτος ο Λωτ. Ο Λωτ σώθηκε. Έτσι, αυτός ο πιστός άν-
θρωπος του Θεού έδειξε επίσης μεγάλο θάρρος και σθένος. Χωρίς 
αμφιβολία, η επιρροή του στην περιοχή αυξήθηκε και οι άνθρωποι 
είδαν τι είδους άνθρωπος ήταν και έμαθαν κάτι περισσότερο για τον 
Θεό τον οποίο υπηρετούσε.   
ΣΚΕΨΗ: Τί είδους επιρροή έχουν οι πράξεις μας στους άλλους; Τί 
είδους μηνύματα στέλνουμε, με τις πράξεις μας, για την πίστη μας;   
 
Πέμπτη 5 Μαΐου 
 

ΤΑ  ΔΕΚΑΤΑ  ΣΤΟΝ  ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 
Διαβάστε Γένεση 14/ιδ’ 18-24 και Εβραίους 7/ζ’ 1-10. Ποιος ήταν ο 
Μελχισεδέκ; Γιατί ο Άβραμ έδωσε το δέκατο του σε αυτόν τον ιερέα 
που φαίνεται να εμφανίζεται από το πουθενά;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
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Η ξαφνική εμφάνιση του μυστηριώδους Μελχισεδέκ δεν είναι παρά-
ταιρη. Αφού οι βασιλιάδες της Χαναάν ευχαρίστησαν τον Άβραμ, 
τώρα ο Άβραμ ευχαριστεί αυτόν τον ιερέα, εκφράζοντας ευγνωμο-
σύνη δίνοντας δέκατο.  
Ο Μελχισεδέκ προέρχεται από την πόλη Σαλήμ που σημαίνει ει-
ρήνη, ένα κατάλληλο μήνυμα μετά την αναταραχή του πολέμου. Το 
δεύτερο συνθετικό στο όνομα του Μελχισεδέκ, δηλαδή το «σεδέκ», 
σημαίνει «δικαιοσύνη». Εμφανίζεται σε αντίθεση με το όνομα του 
βασιλιά των Σοδόμων, τον Βερά που σημαίνει «στο κακό» και το 
όνομα του βασιλιά των Γομόρρων, τον Βαρσά που σημαίνει «στην 
κακία», πιθανώς ονομασίες σύμφωνα με αυτό που αντιπροσώ-
πευαν (Γέν.14/ιδ’ 2). 
Ο Μελχισεδέκ εμφανίζεται μετά την ανατροπή της βίας και του κακού 
που αντιπροσώπευαν οι άλλοι βασιλιάδες της Χαναάν. Αυτό το εδά-
φιο περιέχει επίσης την πρώτη Βιβλική αναφορά στη λέξη «ιερέας» 
(Γέν.14/ιδ’ 18). Η συσχέτιση του Μελχισεδέκ με τον Ύψιστο Θεό 
(Γέν.14/ιδ’ 18) τον Οποίο ο Άβραμ αποκαλεί δικό του Θεό (Γέν.14/ιδ’ 
22), δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Άβραμ τον είδε ως ιερέα του Θεού που ο 
ίδιος υπηρετούσε. Ωστόσο, ο Μελχισεδέκ δεν πρέπει να ταυτίζεται 
με τον Χριστό. Ήταν ο λειτουργός του Θεού μεταξύ των ανθρώπων 
εκείνης της εποχής.  
Ο Μελχισεδέκ λειτουργεί, πράγματι, ως ιερέας. Σερβίρει ψωμί και 
κρασί, ένας συνδυασμός που συχνά υποδηλώνει τη χρήση χυμού 
σταφυλιού (Δευτ.7/ζ’ 13, Β’Χρον.31/λα’ 5), που επανεμφανίζεται στο 
πλαίσιο της παροχής των δεκάτων (Δευτ.14/ιδ’ 23). Επιπλέον, επε-
κτείνει την ευλογία στον Άβραμ (Γέν.14/ιδ’ 19).   
Ο Άβραμ, εντωμεταξύ, του έδωσε ένα δέκατο από όλα (Γέν.14/ιδ’ 
20) ως απάντηση στον Θεό τον Δημιουργό του ουρανού και της γης 
(Γέν.14/ιδ’19). Αυτός ο τίτλος παραπέμπει στην εισαγωγή της εξι-
στόρησης της Δημιουργίας (Γέν.1/α’1), όπου η φράση «ουρανός και 
γη» σημαίνει ολότητα ή όλα. Ως εκ τούτου, το δέκατο νοείται ως έκ-
φραση ευγνωμοσύνης προς τον Δημιουργό στον Οποίο ανήκουν τα 
πάντα (Εβρ.7/ζ’2-6, συγκρίνετε με Γέν.28/κη’22). Παραδόξως, το δέ-
κατο κατανοείται από τον πιστό όχι ως δώρο προς τον Θεό αλλά ως 
δώρο από τον Θεό, γιατί ο Κύριος εξαρχής μας τα προσφέρει όλα.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η πράξη της επιστροφής του δέκατου αποτελεί ισχυρό 
δείγμα πίστης, καθώς και σημαντική οικοδόμηση πίστης; 
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Παρασκευή 6 Μαΐου            Δύση ηλίου: 20:20 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 109-113. 
«Η εκκλησία του Χριστού πρέπει να είναι ευλογία και τα μέλη της 
πρέπει να ευλογούνται καθώς ευλογούν άλλους. Ο σκοπός του 
Θεού στην επιλογή ενός λαού σε όλο τον κόσμο δεν ήταν μόνο να 
τους υιοθετήσει ως γιους και κόρες Του, αλλά μέσω αυτών να προ-
σφέρει στον κόσμο τα οφέλη της Θείας φώτισης. Όταν ο Κύριος ε-
πέλεξε τον Αβραάμ, δεν το έκανε απλώς για να είναι ο ξεχωριστός 
φίλος του Θεού αλλά να είναι ένα μέσο για τα πολύτιμα και ιδιαίτερα 
προνόμια που ο Κύριος επιθυμούσε να δώσει στα έθνη. Έπρεπε να 
είναι το φως μέσα στο ηθικό σκοτάδι του περιβάλλοντός του.   
Όποτε ο Θεός ευλογεί τα παιδιά Του με φως και αλήθεια, δεν είναι 
μόνο για να έχουν το δώρο της αιώνιας ζωής, αλλά και για να φωτι-
στούν πνευματικά και οι γύρω τους… “Εσείς είστε το αλάτι της γης”. 
Και όταν ο Θεός αποκαλεί τα παιδιά Του αλάτι της γης, δεν είναι 
μόνο για τη δική τους διατήρηση, αλλά για να μπορούν να συντελούν 
στη διατήρηση των άλλων…  
Λάμπετε σαν πολύτιμες πέτρες στον οίκο του Θεού; …Δεν έχουμε 
την γνήσια θρησκεία, εάν δεν ασκεί ελεγκτική επιρροή πάνω μας σε 
κάθε συναναστροφή. Πρέπει να έχουμε έμπρακτη ευσέβεια για να 
υφαίνουμε στο έργο της ζωής μας. Πρέπει να έχουμε τη μεταμορ-
φωτική χάρη του Χριστού στην καρδιά μας. Χρειαζόμαστε πολύ λι-
γότερο εαυτό και περισσότερο Ιησού.» Ε. Χουάιτ, Reflecting of Christ, p. 205 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Υπό το φως της ευλογίας του Άβραμ, «θα σε ευλογήσω… και θα 
είσαι για ευλογία» (Γέν.12/ιβ’ 2), τι σημαίνει να είσαι ευλογημένος; 
Πώς μπορούμε, ως άνθρωποι που υπηρετούμε τον ίδιο Θεό με τον 
Άβραμ, να είμαστε ευλογία για τους άλλους;  
2. Ποιο ήταν το λάθος στο μισό ψέμα του Άβραμ σχετικά με την α-
δερφή-σύζυγό του; Τι είναι χειρότερο: να λες ψέματα ή μερική αλή-
θεια ενώ ουσιαστικά, την ίδια στιγμή, τεχνικά λες ψέματα;  
3. Διαβάστε ξανά Γένεση 14/ιδ’ 21-23, την απάντηση του Άβραμ 
στην προσφορά του βασιλιά των Σοδόμων. Δεν θα ήταν δίκαιο να 
πάρει αυτό που του είχε προσφέρει ο βασιλιάς; Γιατί απάντησε έτσι 
και ποιο σημαντικό μάθημα μπορούμε να πάρουμε από αυτή την 
ιστορία;  
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7 Μαΐου – 13 Μαΐου           Σάββατο απόγευμα 
 

7.  Η  ΔΙΑΘΗΚΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΒΡΑΑΜ 

 
ΕΔΑΦΙΟ  ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Άβραμ είπε: Δέσποτα Κύριε, τι θα μου 
δώσεις, ενώ απέρχομαι άτεκνος, και ο κληρονόμος του σπιτιού μου 
είναι αυτός ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό;» Γένεση 15/ιε’ 2 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.15/ιε’-19/ιθ’ 
29, Ρωμ.4/δ’ 3, 4, 9, 11, 22, 9/θ’ 9, Γαλ.4/δ’ 21-31, Αμώς 4/δ’ 11. 
  
Με τη Γένεση 15/ιε’, φτάνουμε στην κρίσιμη στιγμή που ο Θεός επι-
σημοποιεί τη διαθήκη Του με τον Αβραάμ. Η Αβραμιαία διαθήκη εί-
ναι η δεύτερη διαθήκη. Η πρώτη διαθήκη ήταν με τον Νώε. Όπως η 
διαθήκη με τον Νώε, έτσι και η διαθήκη με τον Αβραάμ περιλαμβάνει 
και άλλα έθνη, γιατί τελικά, η Αβραμιαία διαθήκη είναι μέρος της αιώ-
νιας διαθήκης, η οποία προσφέρεται σε όλη την ανθρωπότητα 
(Γέν.17/ιζ’ 7, Εβρ.13/ιγ’ 20). 
Αυτό το επεισόδιο της ζωής του Αβραάμ είναι γεμάτο φόβο και γέλιο. 
Ο Άβραμ φοβάται (Γέν.15/ιε’ 1), όπως και η Σάρρα (Γέν.18/ιη’ 15) 
και η Άγαρ (Γέν.21/κα’ 17). Ο Άβραμ γελάει (Γέν.17/ιζ’ 17), και η 
Σάρρα (Γέν.18/ιη’ 12) και ο Ισμαήλ επίσης (Γέν.21/κα’ 9). Αυτά τα 
εδάφια αντηχούν ανθρώπινη ευαισθησία και ζεστασιά. Ο Άβραμ έχει 
ζήλο για τη σωτηρία των πονηρών Σοδομιτών· νοιάζεται για τη 
Σάρα, την Άγαρ και τον Λωτ· και είναι φιλόξενος προς τους τρεις 
ξένους (Γέν.18/ιη’ 2-6).   
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Άβραμ, το όνομα του οποίου υποδηλώνει 
ευγένεια και σεβασμό, θα αλλάξει το όνομά του σε Αβραάμ, που ση-
μαίνει «πατέρας πολλών εθνών» (Γέν.17/ιζ’ 5). Έτσι, βλέπουμε εδώ 
περισσότερες ενδείξεις της οικουμενικής φύσης αυτού που σχεδιάζει 
να κάνει ο Θεός μέσω της διαθήκης Του με τον Αβραάμ.   
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Κυριακή 8 Μαΐου 
 

Η  ΠΙΣΤΗ  ΤΟΥ  ΑΒΡΑΑΜ 
Διαβάστε Γένεση 15/ιε’ 1-21 και Ρωμαίους 4/δ’ 3,4,9,22. Πώς απο-
καλύπτει ο Άβραμ τι σημαίνει να ζεις με πίστη; Ποιο είναι το νόημα 
της θυσίας που έβαλε ο Θεός τον Άβραμ να εκτελέσει; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η πρώτη απάντηση του Θεού στην ανησυχία του Άβραμ για έναν 
κληρονόμο (Γέν.15/ιε’ 1-3) είναι ότι θα αποκτήσει έναν γιο που θα 
βγει από τα σπλάχνα του (Γέν.15/ιε’ 4). Η ίδια φράση χρησιμοποιεί-
ται από τον προφήτη Νάθαν στην αναφορά για τον μελλοντικό Μεσ-
σία-Βασιλιά (Β’ Σαμ.7/ζ’12). Ο Άβραμ καθησυχάστηκε και «πίστεψε 
στον Κύριο» (Γέν.15/ιε’6), επειδή κατάλαβε ότι η εκπλήρωση της υ-
πόσχεσης του Θεού δεν εξαρτιόταν από τη δική του δικαιοσύνη, 
αλλά από τη δικαιοσύνη του Θεού (Γέν.15/ιε’6, Ρωμ.4/δ’5-6).   
Αυτή η ιδέα είναι εξαιρετική, ειδικά σε αυτόν τον πολιτισμό. Στη θρη-
σκεία των αρχαίων Αιγυπτίων, για παράδειγμα, η κρίση γινόταν με 
βάση την καταμέτρηση των έργων δικαιοσύνης ενός ανθρώπου συ-
γκρινόμενα με τη δικαιοσύνη της θεάς Μάατ, η οποία αντιπροσώ-
πευε τη θεία δικαιοσύνη. Εν ολίγοις, η σωτηρία έπρεπε να κερδηθεί.    
Ο Θεός στήνει τότε μια τελετή θυσίας για να πραγματοποιήσει ο Ά-
βραμ. Βασικά, η θυσία δείχνει τον θάνατο του Χριστού για τις αμαρ-
τίες μας. Οι άνθρωποι σώζονται με τη χάρη, το δώρο της δικαιοσύ-
νης του Θεού που συμβολίζεται από αυτές τις θυσίες. Όμως η συ-
γκεκριμένη τελετή μεταφέρει συγκεκριμένα μηνύματα για τον Άβραμ. 
Το ότι κατέβηκαν τα όρνια επάνω στα θυσιαζόμενα ζώα (Γέν.15/ιε’ 
9-11) σημαίνει ότι οι απόγονοι του Άβραμ θα υποστούν σκλαβιά για 
μια περίοδο τετρακοσίων χρόνων (Γέν.15/ιε’ 13) ή τεσσάρων γενεών 
(Γέν.15/ιε’ 16). Στη συνέχεια, στην τέταρτη γενιά, οι απόγονοι του 
Άβραμ «θα επιστρέψουν εδώ» (Γέν.15/ιε’ 16). Η τελευταία σκηνή της 
τελετής της θυσίας είναι δραματική: «μια λαμπάδα φωτιάς, η οποία 
διαπέρασε ανάμεσα σε τούτα τα διχοτομημένα» (Γέν.15/ιε’ 17). Αυτό 
το εξαιρετικό θαύμα υποδηλώνει τη δέσμευση του Θεού να εκπλη-
ρώσει την υπόσχεση της διαθήκης Του να δώσει γη στους απογό-
νους του Άβραμ (Γέν.15/ιε’ 18).   
Τα όρια της Γης της Επαγγελίας, «από τον ποταμό της Αιγύπτου 
μέχρι τον ποταμό τον μεγάλο, τον ποταμό Ευφράτη» (Γέν.15/ιε’18) 
μας θυμίζουν τα όρια του Κήπου της Εδέμ (συγκρίνετε με Γεν.2/β’ 
13-14). Επομένως, αυτή η προφητεία περιλαμβάνει περισσότερα 
πράγματα από την Έξοδο και τη Γη της Επαγγελίας  για το λαό Ισ-
ραήλ. Στον μακρινό ορίζοντα αυτής της προφητείας, όταν οι 
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απόγονοι του Αβραάμ καταλαμβάνουν τη γη Χαναάν, διαφαίνεται η 
ιδέα της σωτηρίας του λαού του Θεού στον έσχατο καιρό που θα 
επιστρέψει στον Κήπο της Εδέμ.   
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να παραμένουμε συγκεντρω-
μένοι στον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του ως τη μόνη ελπίδα σωτη-
ρίας μας; Τι θα συμβεί αν προσπαθήσουμε να αρχίσουμε να με-
τράμε τα καλά μας έργα; 
  
Δευτέρα 9 Μαΐου 
 

ΟΙ  ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ  ΤΟΥ  ΑΒΡΑΑΜ 
Διαβάστε Γέν.16/ις’ 1-16. Ποια είναι η σημασία της απόφασης του 
Άβραμ να κημηθεί με την Άγαρ, παρά την υπόσχεση του Θεού προς 
αυτόν;  Πώς οι δύο γυναίκες αντιπροσωπεύουν δύο στάσεις πίστης; 
(Γαλ.4/δ’ 21-31) 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Όταν ο Άβραμ αμφέβαλλε (Γέν.15/ιε’ 2), ο Θεός τον διαβεβαίωσε ότι 
θα αποκτούσε έναν γιο. Χρόνια αργότερα, ο Άβραμ είναι ακόμη χω-
ρίς γιο.  Ακόμη και μετά την τελευταία ισχυρή προφητεία του Θεού, 
ο Άβραμ φαίνεται να έχει χάσει τη πίστη του: δεν πιστεύει πια ότι 
είναι δυνατόν να αποκτήσει έναν γιο με τη Σάρα. Η Σάρα, απελπι-
σμένη, παίρνει την πρωτοβουλία και τον προτρέπει σε μια κοινή 
πρακτική εκείνης της εποχής στην αρχαία Εγγύς Ανατολή: να κοιμη-
θεί με την υπηρέτριά της την Άγαρ. Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτή η 
ανθρώπινη στρατηγική φάνηκε πιο αποτελεσματική από την πίστη 
στις υποσχέσεις του Θεού.  
Το απόσπασμα που περιγράφει τη σχέση της Σάρας με τον Άβραμ 
απηχεί την ιστορία του Αδάμ και της Εύας στον Κήπο της Εδέμ. Τα 
δύο κείμενα μοιράζονται έναν αριθμό κοινών μοτίβων (η Σάρα, όπως 
η Εύα, ενεργεί - ο Άβραμ, όπως ο Αδάμ, αποδέχεται) και επίσης 
μοιράζονται κοινά ρήματα και φράσεις («άκουσαν τη φωνή - υπά-
κουσε στο λόγο», «πήρε», «έδωσε»). Αυτός ο παραλληλισμός με-
ταξύ των δύο ιστοριών υποδηλώνει την αποδοκιμασία του Θεού για 
αυτήν την πράξη.   
Ο απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτήν την ιστορία για να εκ-
φραστεί σχετικά με τα έργα έναντι της χάρης (Γαλ.4/δ’23-26).  Και 
στις δύο αναφορές, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η άμεση ανταμοιβή 
των ενεργειών του ανθρώπου έξω από το θέλημα του Θεού οδηγεί 
σε μελλοντικά προβλήματα. Σημειώστε ότι ο Θεός απουσιάζει σε 
όλη τη διάρκεια αυτής της δράσης.  Η Σάρα μιλάει για τον Θεό, αλλά 
ποτέ δεν Του μιλάει· αλλά ούτε ο Θεός τούς μιλά.  Αυτή η απουσία 
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του Θεού είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα μετά την έντονη παρουσία 
Του στο προηγούμενο κεφάλαιο.   
Τότε ο Θεός εμφανίζεται στην Άγαρ, αλλά μόνο αφού έχει φύγει από 
το σπίτι του Άβραμ. Αυτή η απροσδόκητη εμφάνιση αποκαλύπτει 
την παρουσία του Θεού παρά τις ανθρώπινες προσπάθειες να λει-
τουργήσουν χωρίς Αυτόν. Η αναφορά στον «Άγγελο του Κυρίου» 
(Γέν.16/ις’7) είναι ένας τίτλος που συχνά ταυτίζεται με τον Κύριο, τον 
Ιεοβά (Γεν.18/ιη’1,13,22). Αυτή τη φορά είναι ο Θεός που παίρνει την 
πρωτοβουλία και ανακοινώνει στην Άγαρ ότι θα γεννήσει έναν γιο, 
τον Ισμαήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει ότι ο Θεός ακούει 
(Γέν.16/ις’11). Κατά ειρωνικό τρόπο, η ιστορία, που τελειώνει με την 
ιδέα της ακρόασης (shama‘), απηχεί την ακρόαση στην αρχή της ι-
στορίας, όταν ο Άβραμ «άκουσε» (shama‘) τη φωνή της Σάρας 
(Γέν.16/ις’ 2).   
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο εύκολο για εμάς να έχουμε την ίδια έλλειψη 
πίστης όπως είχε εδώ ο Άβραμ; 
 
Τρίτη 10 Μαΐου 
 

ΤΟ  ΣΗΜΕΙΟ  ΤΗΣ  ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΒΡΑΑΜ 
Διαβάστε Γένεση 17/ιζ’ 1-19 και Ρωμαίους 4/δ’ 11.  Ποια είναι η 
πνευματική και προφητική σημασία της τελετής της περιτομής;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η έλλειψη πίστης του Άβραμ, όπως φαίνεται στην προηγούμενη ι-
στορία (Γένεση 16/ις’), διέκοψε τη ροή του πνευματικού ταξιδιού του 
Άβραμ με τον Θεό. Εκείνη την περίοδο ο Θεός ήταν σιωπηλός, τώρα 
όμως ξαναμιλά στον Άβραμ. Ο Θεός επανασυνδέεται με τον Άβραμ 
και τον επαναφέρει στη διαθήκη μαζί του (Γέν.15/ιε’18).   
Ο Θεός τού δίνει το σημάδι αυτής της διαθήκης. Η έννοια της περι-
τομής έχει συζητηθεί πολύ από τους σχολιαστές, αλλά επειδή η τε-
λετή της περιτομής περιλαμβάνει τη έκχυση αίματος (Έξ.4/δ’25) θα 
μπορούσε να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο της θυσίας, πράγμα που 
σημαίνει ότι του καταλογίστηκε δικαιοσύνη (Ρωμ.4/δ’11).  
Είναι επίσης σημαντικό ότι αυτή η διαθήκη, που σηματοδοτείται με 
την περιτομή, περιγράφεται με όρους που παραπέμπουν στην 
πρώτη Μεσσιανική προφητεία (συγκρίνετε Γέν.17/ιζ’7, Γέν.3/γ’15). 
Ο παραλληλισμός αυτός υποδηλώνει ότι η υπόσχεση του Θεού στον 
Άβραμ δεν αφορά απλώς τη φυσική γέννηση ενός λαού· περιέχει την 
πνευματική υπόσχεση της σωτηρίας για όλους τους λαούς της γης. 
Και η υπόσχεση της «αιώνιας διαθήκης» (Γέν.17/ιζ’7) αναφέρεται 
στο έργο του Απόγονου Μεσσία, στη θυσία του Χριστού που 
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εξασφαλίζει αιώνια ζωή σε όλους όσους τη διεκδικούν με πίστη και 
όλα όσα η πίστη συνεπάγεται (συγκρίνετε Ρωμ.6/ς’23 και Τίτ.1/α’2).   
Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η υπόσχεση για ένα αιώνιο μέλλον περιέ-
χεται στην αλλαγή των ονομάτων του Άβραμ και της  Σάρας. Τα ο-
νόματα του Άβραμ και της Σάρας αναφέρονταν ακριβώς στην πα-
ρούσα κατάστασή τους: Άβραμ σημαίνει “Εξυψωμένος πατέρας” και 
Σάρα σημαίνει “Αρχόντισσα” (του Άβραμ). Η αλλαγή των ονομάτων 
τους σε Αβραάμ και Σάρρα αναφερόταν στο μέλλον: Αβραάμ σημαί-
νει «Πατέρας πολλών εθνών» και Σάρρα σημαίνει «Ηγεμόνισσα» (ό-
λων). Παράλληλα, αλλά όχι χωρίς κάποια ειρωνεία, το όνομα του 
Ισαάκ που σημαίνει «Αυτός που γελάει – γέλιο» είναι μια υπενθύ-
μιση του γέλιου του Αβραάμ (το πρώτο γέλιο που καταγράφεται στις 
Γραφές, Γέν.17/ιζ’17)· είναι ένα γέλιο σκεπτικισμού ή, ίσως, απο-
ρίας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αν και πίστευε σε αυτό που ο Κύριος τού 
είχε σαφώς υποσχεθεί, ο Αβραάμ εξακολουθούσε να αγωνίζεται να 
το ζήσει με πίστη και εμπιστοσύνη.   
ΣΚΕΨΗ:  Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ακόμη και 
όταν, μερικές φορές, παλεύουμε  με αυτό το πιστεύω, όπως ο Α-
βραάμ;  Γιατί είναι σημαντικό να μην τα παρατάμε, παρά τις στιγμές 
αμφιβολίας;   

 
Τετάρτη 11 Μαΐου 

 

Ο  ΓΙΟΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 
Η περιτομή περιλάμβανε όλους: όχι μόνο τον Ισμαήλ - αλλά και όλα 
τα αρσενικά της οικογένειας του Αβραάμ έκαναν περιτομή (Γέν.17/ιζ’ 
23-27). Η λέξη kol, που σημαίνει όλοι, επαναλαμβάνεται (Γέν.17/ιζ’ 
23, 27). Σε αυτό το πλαίσιο που περιλαμβάνει όλους, εμφανίζεται ο 
Θεός στον Αβραάμ για να επιβεβαιώσει την υπόσχεση ενός γιου, 
του Ισαάκ.   
Διαβάστε Γέν.18/ιη’ 1-15 και Ρωμ.9/θ’ 9. Ποια μαθήματα φιλοξενίας 
παίρνουμε από την υποδοχή του Αβραάμ; Πώς εξηγείτε την αντα-
πόκριση του Θεού στη φιλοξενία του Αβραάμ;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Αβραάμ γνώριζε ποιοι ήταν αυτοί οι ξένοι 
(Εβρ.13/ιγ’2), παρότι ενεργούσε σαν να ήταν ανάμεσά τους ο ίδιος 
ο Θεός.  Καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ημέρας 
(Γέν.18/ιη’1) και επειδή οι επισκέπτες είναι σπάνιοι στην έρημο, μάλ-
λον λαχταρούσε να συναντηθεί μαζί τους. Ο Αβραάμ έσπευσε προς 
τους άνδρες (Γέν.18/ιη’2), αν και ήταν 99 ετών. Αποκάλεσε ένα από 
αυτά τα πρόσωπα Αδωνάι, «Κύριέ μου» (Γέν.18/ιη’3), έναν τίτλο 
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που χρησιμοποιείται συχνά για τον Θεό (Γέν.20/κ’4, Έξ.15/ιε’17).  Έ-
σπευσε για την προετοιμασία του γεύματος (Γέν.18/ιη’6,7).  Στάθηκε 
δίπλα τους, έτοιμος να τους υπηρετήσει (Γέν.18/ιη’8).   
Η συμπεριφορά του Αβραάμ προς τους ουράνιους απεσταλμένους 
αποτελεί πρότυπο φιλοξενίας (Εβρ.13/ιγ’2). Στην πραγματικότητα, ο 
σεβασμός που υπέδειξε ο Αβραάμ περιέχει μια φιλοσοφία φιλοξε-
νίας. Το να δείχνεις σεβασμό και φροντίδα προς τους ξένους δεν 
είναι απλώς μια ωραία χειρονομία ευγένειας. Η Αγία Γραφή τονίζει 
ότι είναι ένα θρησκευτικό καθήκον, σαν να απευθύνεται στον ίδιο τον 
Θεό (συγκρίνετε με Ματθ.25/κε’35-40). Κατά κάποιον τρόπο, ο Θεός 
ταυτίζεται περισσότερο με τον πεινασμένο και άπορο ξένο, παρά με 
τον γενναιόδωρο οικοδεσπότη που τον υποδέχεται.   
Από την άλλη πλευρά, η Θεϊκή εισβολή στην ανθρώπινη σφαίρα δη-
λώνει την χάρη και την αγάπη Του προς την ανθρωπότητα. Αυτή η 
εμφάνιση του Θεού προεικονίζει τον Χριστό, ο Οποίος άφησε την 
ουράνια κατοικία Του και έγινε υπηρέτης των ανθρώπων για να πλη-
σιάσει την ανθρωπότητα (Φιλιπ.2/β’ 7, 8). Η εμφάνιση του Θεού εδώ 
παρέχει στοιχεία για τη βεβαιότητα της υπόσχεσής Του (Γέν.18/ιη’ 
10). Βλέπει τη Σάρρα, η οποία κρύβεται «πίσω απ’αυτόν» (Γέν.18/ιη’ 
10) και γνωρίζει τις σκέψεις της (Γέν.18/ιη’ 12). Ξέρει ότι γέλασε, και 
η λέξη «γέλασες» είναι η τελευταία Του λέξη προς αυτήν πριν εκ-
πληρώσει τελικά τον λόγο Του.   
ΣΚΕΨΗ: Μείνετε περισσότερο στην ιδέα ότι «ο Θεός ταυτίζεται πε-
ρισσότερο με τον πεινασμένο και άπορο ξένο, παρά με τον γενναιό-
δωρο οικοδεσπότη που τον υποδέχεται».  Γιατί είναι τόσο σημαντικό 
να θυμόμαστε αυτήν την έννοια;   
 
Πέμπτη 12 Μαΐου 
 

Ο  ΛΩΤ  ΣΤΑ  ΣΟΔΟΜΑ 
Διαβάστε Γένεση 18/ιη’ 16 - 19/ιθ’ 29. Πώς επηρεάζει η προφητική 
διακονία του Αβραάμ την ευθύνη του απέναντι στον Λωτ; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η υπόσχεση του Θεού για έναν γιο στον Αβραάμ μόλις επιβεβαιώ-
θηκε.  Ωστόσο, αντί να απολαύσει τα χαρμόσυνα νέα, εμπλέκει τον 
Θεό σε μια συζήτηση για την κατάληξη του Λωτ στα Σόδομα.  Ο Α-
βραάμ δεν είναι μόνο ένας προφήτης στον οποίο ο Θεός αποκαλύ-
πτει το θέλημά Του· είναι επίσης ένας προφήτης που μεσολαβεί για 
λογαριασμό των ασεβών. Η φράση «στεκόταν ακόμα μπροστά στον 
Κύριο» (Γέν.18/ιη’ 22) εννοεί την προσευχή.   
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Στην πραγματικότητα, ο Αβραάμ προκαλεί τον Θεό και διαπραγμα-
τεύεται μαζί Του για να σώσει τα Σόδομα, όπου κατοικεί ο ανιψιός 
του. Μεταβαίνοντας από το 50 στο 10, ο Θεός θα είχε σώσει τον λαό 
των Σοδόμων αν μόνο 10 Σοδομίτες ήταν δίκαιοι.  Φυσικά, όταν δια-
βάζουμε τι συνέβη όταν οι δύο άγγελοι πήγαν στον Λωτ για να τον 
προειδοποιήσουν (Γέν.19/ιθ’1-10), μπορούμε να δούμε πόσο αρρω-
στημένα κακοί είχαν γίνει οι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά ένα κακό 
μέρος, όπως και πολλά από τα έθνη γύρω τους· και αυτός ήταν ένας 
λόγος για τον οποίο, τελικά, εκδιώχθηκαν από τη γη (Γέν.15/ιε’ 16).   
«Και τώρα πλησίαζε η τελευταία νύχτα των Σοδόμων. ΄Ηδη τα απει-
λητικά σύννεφα έριχναν τη σκιά τους στην παραδομένη στην αμαρ-
τία πόλη. Οι άνθρωποι όμως δεν τα πρόσεχαν. Ενώ οι άγγελοι ζύ-
γωναν στην αποστολή τους για καταστροφή, οι άνθρωποι ονειρεύο-
νταν την ευμάρεια και την απόλαυση. Η τελευταία εκείνη ημέρα δε 
διέφερε από τις προηγούμενες. Η νύχτα απλώθηκε επάνω σε μια 
ασφαλή, ειδυλλιακή σκηνή. Οι τελευταίες ηλιαχτίδες έλουζαν ένα α-
συναγώνιστο σε ομορφιά τοπίο. Η βραδινή δροσιά προκαλούσε 
τους κατοίκους της πόλης και οι ηδονοθήρες πηγαινοέρχονταν ομα-
δικά κυνηγώντας τη χίμαιρα των απολαύσεων.» Ε.Χουάιτ. Π.Π. σελ.134,135. 

Στο τέλος, ο Θεός έσωσε μόνο τον Λωτ, τη γυναίκα του και τις δύο 
κόρες του (Γέν.19/ιθ’ 15), σχεδόν το μισό των 10 ατόμων. Οι μελλο-
ντικοί γαμπροί του, που δεν πήραν στα σοβαρά την προειδοποίηση 
του Λωτ, παρέμειναν στην πόλη (Γέν.19/ιθ’ 14).  
Αυτή η όμορφη περιοχή, λοιπόν, καταστράφηκε. Το εβραϊκό ρήμα 
hafakh, «καταστρέφω», εμφανίζεται πολλές φορές σε αυτό το από-
σπασμα (Γέν.19/ιθ’ 21, 25, 29) και χαρακτηρίζει την καταστροφή των 
Σοδόμων (Δευτ.29/κθ’ 23, Αμώς 4/δ’ 11). Η ιδέα είναι ότι η χώρα έχει 
«αντιστραφεί». Ακριβώς όπως ο Κατακλυσμός «αντέστρεψε» την 
αρχική δημιουργία (Γέν.6/ς’ 7), η καταστροφή των Σοδόμων είναι μια 
«αντιστροφή» του Κήπου της Εδέμ (Γέν.13/ιγ’ 10). Στην καταστροφή 
των Σοδόμων, μας δίνεται επίσης ένας προάγγελος της καταστρο-
φής στο τέλος του κόσμου (Ιούδα 7).   
 
Παρασκευή 13 Μαΐου           Δύση ηλίου: 20:26 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.350-354. 
 

Η υπομονετική και επίμονη έκκληση του Αβραάμ προς τον Θεό για 
τους κατοίκους των Σοδόμων (Γέν.18/ιη’ 22-33) θα πρέπει να μας 
ενθαρρύνουν να προσευχόμαστε για τους ασεβείς, ακόμη κι αν φαί-
νεται να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση αμαρτίας. Επιπλέον, 
η προσεκτική απάντηση του Θεού στην επιμονή του Αβραάμ και η 
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προθυμία Του να συγχωρήσει για χάρη μόνο δέκα δικαίων είναι μια 
ριζοσπαστική έννοια, όπως επισημαίνει ο Gerhard Hasel:   
«Με έναν εξαιρετικά ριζοσπαστικό τρόπο, η παλιά συλλογική σκέψη, 
που έθετε σε τιμωρία το αθώο μέλος ενός ένοχου συνόλου, έχει με-
ταφερθεί σε κάτι νέο: η παρουσία ενός υπόλοιπου δικαίων ανθρώ-
πων θα μπορούσε να έχει μια λειτουργία διαφύλαξης για το σύ-
νολο… Για χάρη του δίκαιου υπολοίπου, ο Κύριος θα συγχωρούσε 
με τη δικαιοσύνη του την πονηρή πόλη. Αυτή η έννοια εξαπλώνεται 
ευρέως στην προφητική έκφραση του Δούλου του Κυρίου που ερ-
γάζεται τη σωτηρία “για πολλούς”». Gerhard F. Hasel, The Remmant: The History 

and Theology of the Remmant Idea From Genesis to Isaiah, 3rd ed. (Berrien Springs, MI: Andrews 
University Press, 1980), pp. 150,151. 

«Παντού ολόγυρά μας υπάρχουν ψυχές που βαδίζουν στην ίδια α-
πελπιστική και τρομακτική καταστροφή όπως εκείνη την οποία υπέ-
στησαν τα Σόδομα. Κάθε μέρα λήγει κάποιου η παράταση. Πού είναι 
όμως οι φωνές της προειδοποίησης και της ικεσίας προτρέποντας 
τον αμαρτωλό να φύγει από την τρομερή καταστροφή; Πού είναι τα 
απλωμένα χέρια για να τον ανασύρουν από το θάνατο; Πού είναι 
εκείνοι που με ταπεινοφροσύνη και επίμονη πίστη να εκλιπαρούν το 
Θεό γι’ αυτόν; Το πνεύμα του Αβραάμ ήταν το πνεύμα του Χριστού. 
Ο Υιός του Θεού είναι Αυτός ο ίδιος ο μεγάλος μεσολαβητής για λο-
γαριασμό του αμαρτωλού. Γνωρίζει την αξία της ανθρώπινης ψυχής 
Αυτός που πλήρωσε το τίμημα για την απολύτρωσή της.» Ε.Χουάιτ, Π.Π. 

σελ.117,118. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Μόνο το ουράνιο τόξο και η περιτομή ονομάζονται «σημείο της 
διαθήκης». Ποια είναι τα κοινά σημεία και οι διαφορές μεταξύ των 
δύο διαθηκών; 
2. Αν και καλείται από τον Θεό, αν και χρησιμοποιείται συχνά στην 
Καινή Διαθήκη ως παράδειγμα του τι σημαίνει να ζεις με πίστη, ο 
Αβραάμ μερικές φορές είναι ασταθής. Τι μπορούμε να διδαχθούμε 
και τι να αποφύγουμε από το παράδειγμά του;  
3. Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν την ιδέα ότι ο Θεός δεν θα τι-
μωρήσει τους ασεβείς, λέγοντας ότι μια τέτοια πράξη θα ήταν ενά-
ντια στην αγάπη Του. Πώς απαντάμε όσοι πιστεύουμε ότι ο Θεός  
θα το κάνει;  
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14 Μαΐου – 20 Μαΐου         Σάββατο απόγευμα 
 

8.  Η  ΥΠΟΣΧΕΣΗ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ  ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Αβραάμ ήταν γέροντας, προχωρημένος 
στην ηλικία· και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ σε όλα.» Γένεση 
24/κδ’1 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.22/κβ’ - 25/κε’, 
Λευ.18/ιη’ 21, Εβρ.11/ια’ 17, Ιωάν.1/α’ 1-3, Ρωμ.4/δ’ 1-12, 5/ε’ 6-8. 
 

Τελικά, όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός, η Σάρρα γέννησε έναν γιο στον 
Αβραάμ, «στα γηρατειά του» (Γέν.21/κα’ 2), και ονόμασε το μωρό 
Ισαάκ (βλέπε Γέν.21/κα’ 1-5). Αλλά η ιστορία του Αβραάμ δεν έχει 
τελειώσει ακόμη, καθώς σε μια κορυφαία στιγμή πήγε τον γιο του 
στο όρος Μοριά για να τον θυσιάσει. Ο Ισαάκ, ωστόσο, αντικαθίστα-
ται από ένα κριάρι (Γέν.22/κβ’ 13), που σηματοδότησε τη δέσμευση 
του Θεού να ευλογήσει τα έθνη μέσω του «σπέρματος» του 
(Γέν.22/κβ’ 17, 18). Αυτός ο Απόγονος, φυσικά, ήταν ο Ιησούς 
(Πράξ.13/ιγ’ 23). Ως εκ τούτου, σε αυτήν την εκπληκτική (ιστορία α-
ποκαλύπτονται περισσότερα πράγματα για το σχέδιο της σωτηρίας.   
Όποια κι αν είναι τα βαθιά πνευματικά μαθήματα εδώ, η οικογένεια 
του Αβραάμ πρέπει να ταρακουνήθηκε από αυτό και το μέλλον του 
Αβραάμ δεν ήταν ξεκάθαρο. Η Σάρα πεθαίνει μετά τη θυσία στο Μο-
ριά (Γένεση 23/κγ’) ενώ ο Ισαάκ ήταν ακόμη ανύπαντρος.   
Ο Αβραάμ παίρνει τότε την πρωτοβουλία για να διασφαλίσει ότι θα 
επακολουθήσει ένα «δίκαιο» μέλλον. Κανονίζει το γάμο του γιου του 
με τη Ρεβέκκα (Γένεση 24/κδ’), η οποία θα γεννήσει δύο γιους 
(Γέν.25/κε’ 21-23), και ο ίδιος ο Αβραάμ παντρεύεται την Χεττούρα, 
η οποία θα του δώσει πολλά παιδιά (Γέν.25/κε’ 1-6).  Αυτή την εβδο-
μάδα, θα ακολουθήσουμε τον Αβραάμ μέχρι το τέλος της ζωής του 
(Γέν.25/κε’ 7-11).    
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Κυριακή 15 Μαΐου 
 

ΤΟ  ΟΡΟΣ  ΜΟΡΙΑ 
Διαβάστε Γένεση 22/κβ’ 1-12 και Εβραίους 11/ια’ 17.  Ποιο ήταν το 
νόημα αυτής της δοκιμασίας;  Ποια πνευματικά μαθήματα μπορούμε 
να αντλήσουμε από αυτό το εκπληκτικό γεγονός;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το 22/κβ’ κεφάλαιο της Γένεσης έχει γίνει ένα κλασικό κείμενο στην 
παγκόσμια λογοτεχνία και έχει εμπνεύσει φιλοσόφους και καλλιτέ-
χνες, όχι μόνο θεολόγους. Ωστόσο, το νόημα της δοκιμασίας από 
τον Θεό είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Αυτή η Θεϊκή εντολή αντιτίθε-
ται στην μεταγενέστερη Βιβλική απαγόρευση των ανθρωποθυσιών 
(Λευ.18/ιη’ 21) και σίγουρα φαινόταν να λειτουργεί ενάντια στην υ-
πόσχεση του Θεού για μια αιώνια διαθήκη μέσω του Ισαάκ 
(Γέν.15/ιε’ 5).   
Ποιος ήταν, λοιπόν, ο σκοπός που ο Θεός τον κάλεσε σε μια τόσο 
σκληρή δοκιμασία; 
Η Βιβλική έννοια της «δοκιμασίας» (στα εβραϊκά, nissah) περιλαμ-
βάνει δύο αντίθετες ιδέες. Αναφέρεται στην ιδέα της κρίσης· δηλαδή 
μια κρίση για να γνωρίζουμε τι υπάρχει στην καρδιά του δοκιμαζό-
μενου (Δευτ.8/η’ 2, συγκρίνετε με Γέν.22/κβ’ 12). Ωστόσο, φέρνει ε-
πίσης τη διαβεβαίωση της χάρης του Θεού για λογαριασμό των δο-
κιμαζόμενων (Έξ.20/κ’ 18-20).   
Σε αυτή την περίπτωση, η πίστη του Αβραάμ στον Θεό τον οδηγεί 
στο σημείο που αυτός διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει το μέλλον του 
(τους απογόνους του). Κι όμως, επειδή εμπιστεύεται τον Θεό, θα 
κάνει ό,τι του ζητήσει, όσο δύσκολο κι αν είναι να κατανοηθεί αυτό. 
Τελικά, τι είναι πίστη, αν δεν είναι η εμπιστοσύνη σε αυτό που δεν 
βλέπουμε ή δεν κατανοούμε πλήρως;   
Επίσης, η Βιβλική πίστη δεν αφορά τόσο την ικανότητά μας να προ-
σφέρουμε και να κάνουμε θυσίες για τον Θεό - αν και αυτό αναμφί-
βολα παίζει κάποιο ρόλο (Ρωμ.12/ιβ’ 1) - αλλά την ικανότητά μας να 
Τον εμπιστευόμαστε και να λαμβάνουμε τη χάρη Του, αντιλαμβανό-
μενοι ότι δεν την αξίζουμε.   
Αυτή η αλήθεια επιβεβαιώθηκε με όσα ακολούθησαν.  Όλα τα έργα 
του Αβραάμ, οι πολλαπλές ενέργειες ζήλου του, το οδυνηρό ταξίδι 
με τον γιο του, ακόμη και η ετοιμότητά του να υπακούσει και να προ-
σφέρει στον Θεό τον καλύτερο εαυτό του, όσο διδακτικά κι αν ήταν, 
δεν μπορούσαν να τον σώσουν. Γιατί; Επειδή ο Ίδιος ο Κύριος είχε 
προμηθεύσει ένα κριάρι για την προβλεπόμενη θυσία, η οποία έδει-
χνε στην μοναδική ελπίδα σωτηρίας του, τον Ιησού.   
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Ο Αβραάμ λοιπόν, θα πρέπει να αντιλήφθηκε τότε τη χάρη του Θεού. 
Δεν είναι τα έργα μας για τον Θεό που μας σώζουν, αντιθέτως, είναι 
το έργο του Θεού για εμάς (Εφεσ.3/γ’ 8, συγκρίνετε με Ρωμ.11/ια’ 
33), όσο κι αν καλούμαστε να εργαστούμε για τον Θεό, όπως ο Α-
βραάμ του οποίου οι πράξεις το αποκαλύπτουν αυτό έντονα 
(Ιακ.2/β’ 2-23).   
ΣΚΕΨΗ: Τι σας φανερώνει η ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ στο 
όρος Μοριά για την πίστη σας και το πώς την εκδηλώνετε;   
 
Δευτέρα 16 Μαΐου 
 

Ο  ΘΕΟΣ  ΘΑ  ΠΡΟΝΟΗΣΕΙ 
Διαβάστε Γένεση 22/κβ’ 8,14,18. Πώς εκπλήρωσε ο Θεός την υπό-
σχεσή Του ότι θα παρείχε για τη θυσία; Τι προμήθευσε τελικά; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Όταν ο Ισαάκ ρώτησε για το ζώο της θυσίας, ο Αβραάμ έδωσε μία 
ενδιαφέρουσα απάντηση: Ο Θεός θα προβλέψει για τον εαυτό του 
το πρόβατο για την ολοκαύτωση (Γέν.22/κβ’ 8). Ωστόσο, η εβραϊκή 
λεκτική μορφή μπορεί στην πραγματικότητα να σημαίνει «Ο Θεός θα 
παράσχει τον εαυτό Του ως το αρνί». Το ρήμα «παρέχει» (yir’eh lo) 
χρησιμοποιείται με τρόπο που μπορεί να σημαίνει «παρέχει τον ε-
αυτό του» (ή κυριολεκτικά, «βλέπει τον εαυτό του»).   
Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εδώ, είναι η ουσία του σχεδίου της σω-
τηρίας με τον Ίδιο τον Κύριο να υποφέρει και να πληρώνει με τον 
εαυτό Του την ποινή για τις αμαρτίες μας.    
Διαβάστε Ιωάννη 1/α’ 1-3 και Ρωμαίους 5/ε’ 6-8. Πώς μας βοηθούν 
αυτά τα εδάφια να καταλάβουμε τι συνέβη στον Σταυρό, που προει-
κονίζεται στη θυσία στο όρος Μοριά;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Εκεί, στο όρος Μοριά, πολύ πριν τον Σταυρό, το κριάρι της θυσίας 
«που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνόκλαδο φυτό» 
(Γέν.22/κβ’ 13) έδειχνε κατευθείαν τον Ιησού. Αυτός είναι που εμφα-
νίζεται, όπως εξηγεί ο Αβραάμ αργότερα, «στο βουνό αυτό θα εμ-
φανιστεί ο Κύριος» (Γέν.22/κβ’ 14). Ο Ίδιος ο Ιησούς είχε επισημάνει 
την προφητική έκφραση του Αβραάμ εδώ, όταν είπε, «Ο Αβραάμ, ο 
πατέρας σας, είχε αγαλλίαση να δει τη δική μου ημέρα· και είδε, και 
χάρηκε» (Ιωάν.8/η’ 56).   
«Ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός πρόσταξε στον Αβραάμ να σφάξει 
το γιο του, ήταν να εντυπώσει στη σκέψη του την ευαγγελική αυτή 
αλήθεια και επιπλέον να δοκιμάσει την πίστη του. Του επιτράπηκε 
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να περάσει την αγωνία των μαύρων εκείνων ημερών της τρομερής 
δοκιμασίας για να μπορέσει, από προσωπική του πείρα να νιώσει 
κάτι από το μέγεθος της θυσίας την οποία υπέστη ο Θεός για την 
απολύτρωση του ανθρώπου.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 131. 
ΣΚΕΨΗ:  Πώς αυτό που συνέβη εδώ μας βοηθά να καταλάβουμε 
καλύτερα τι συνέβη στον Σταυρό και τι υπέφερε ο Θεός για λογαρια-
σμό μας;  Ποια πρέπει να είναι η απάντησή μας σε ό,τι έχει γίνει για 
χάρη μας; 
  
Τρίτη 17 Μαΐου 
 

Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΣΑΡΡΑΣ 
Στη Γένεση 22/κβ’ 23, βλέπουμε την αναφορά της γέννησης της Ρε-
βέκκας που οδηγεί στον μελλοντικό γάμο μεταξύ του Ισαάκ και της 
Ρεβέκκας (Γένεση 24/κδ’). Ομοίως, η αναφορά του θανάτου και της 
ταφής της Σάρρας (Γένεση 23/κγ’), οδηγεί στον μελλοντικό γάμο του 
με την Χεττούρα (Γέν.25/κε’ 1-4).   
Διαβάστε Γένεση 23/κγ’. Πώς λειτουργεί η ιστορία του θανάτου και 
της ταφής της Σάρρας στην εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού 
στον Αβραάμ;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η αναφορά του θανάτου της Σάρρας μετά την ιστορία της θυσίας του 
Ισαάκ υποδηλώνει ότι μπορεί να είχε επηρεαστεί από αυτό το περι-
στατικό που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή του γιου της. Κατά κά-
ποιον τρόπο, η Σάρρα συμμετείχε επίσης στη δοκιμασία με τον σύ-
ζυγό της, όπως ακριβώς συμμετείχε στα ταξίδια του και στα περι-
στασιακά λάθη του στην πίστη (Γέν.12/ιβ’ 11-13).   
Αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γνώριζε η Σάρρα για το περιστατικό 
μετά που συνέβη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μάλλον το έμαθε 
κάποια στιγμή. Η Σάρρα δεν ήταν το είδος της γυναίκας που θα σιω-
πούσε για θέματα που είχαν σημασία ή την ενοχλούσαν (συγκρίνετε 
με Γέν.16/ις’ 3-5, Γέν.18/ιη’ 15,  Γέν.21/κα’ 9, 10). Η απουσία της και 
η σιωπή της, ακόμα και η χρονική στιγμή του θανάτου της μετά από 
αυτό το δραματικό γεγονός, λένε περισσότερα για τη σχέση της με 
τα γεγονότα από ό,τι η φυσική της παρουσία. Το γεγονός ότι αναφέ-
ρεται η ηλικία της Σάρρας (Γέν.23/κγ’ 1) σε απήχηση με τα γηρατειά 
του Αβραάμ (Γέν.24/κδ’ 1), δείχνει τη σημασία της στην ιστορία.   
Στην πραγματικότητα, η Σάρρα είναι η μόνη γυναίκα στην Παλαιά 
Διαθήκη της οποίας αναφέρεται ο αριθμός των ετών της, γεγονός 
που θα μπορούσε να δείξει την εμπλοκή της στην ιστορία ακόμη και 
εκ των υστέρων. Το ότι το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου εστιάζει 
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στην αγορά του τόπου ταφής της Σάρρας, παρά στον θάνατό της, 
τονίζει τη σύνδεση με τη Γη της Επαγγελίας.   
Ήδη, η διευκρίνηση ότι πέθανε «στη γη Χαναάν» (Γέν.23/κγ’ 2) υπο-
γραμμίζει τη ρίζα του θανάτου της Σάρας στην υπόσχεση του Θεού 
για τη γη.  Η Σάρρα είναι η πρώτη από τη φυλή του Αβραάμ που 
πέθανε και θάφτηκε στη Γη της Επαγγελίας. Η ανησυχία του Αβραάμ 
για τον εαυτό του, «ξένος και πάροικος (Γέν.23/κγ’ 4) και η επίμονη 
συνομιλία του με τους γιους του Χετ, δείχνουν ότι ο Αβραάμ δεν εν-
διαφέρεται μόνο να αποκτήσει έναν τόπο ταφής – ενδιαφέρεται να 
εγκατασταθεί μόνιμα στη γη. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γένεση 23/κγ’ 6. Τι μας λέει αυτό για τη φήμη που 
είχε ο Αβραάμ; Γιατί αυτό είναι σημαντικό για την κατανόηση του τι 
τον χρησιμοποίησε ο Κύριος να κάνει;  
 
Τετάρτη 18 Μαΐου 

 

ΜΙΑ  ΣΥΖΥΓΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΙΣΑΑΚ 
Η Γένεση 24/κδ’ αφηγείται την ιστορία του γάμου του Ισαάκ μετά το 
θάνατο της Σάρρας. Οι δύο ιστορίες σχετίζονται.   
Διαβάστε Γένεση 24/κδ’. Γιατί ο Αβραάμ ανησυχεί τόσο πολύ να μην 
παντρευτεί ο γιος του Χανανναία; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Όπως ακριβώς ο Αβραάμ ήθελε να αποκτήσει τη γη για να θάψει τη 
γυναίκα του, λόγω της υπόσχεσης του Θεού στους απογόνους του 
ότι θα είχαν αυτή τη γη, τώρα επιμένει να μην εγκατασταθεί ο Ισαάκ 
έξω από τη Γη της Επαγγελίας (Γέν.24/κδ’ 7). Επίσης, η αναφορά 
ότι ο Ισαάκ «έφερε» τη Ρεβέκκα στη σκηνή της Σάρρας και παρηγο-
ρήθηκε ο Ισαάκ  για τη μητέρα του (Γέν.24/κδ’ 67), υπονοεί τον πόνο 
του για την απώλειά της.   
Η ιστορία είναι γεμάτη προσευχές και εκπλήρωση προσευχών, και 
πλούσια σε μαθήματα για την πρόνοια του Θεού και την ανθρώπινη 
ελευθερία. Ξεκινά με τα λόγια του Αβραάμ: «και θα σε ορκίσω στον 
Κύριο, τον Θεό του ουρανού και τον Θεό της γης» (Γέν.24/κδ’ 3). Ο 
Αβραάμ αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα τον Θεό ως Δημιουργό 
(Γέν.1/α’ 1, 14/ιδ’ 19), σε άμεση σχέση με τις γεννήσεις των απογό-
νων του, συμπεριλαμβανομένου του Μεσσία.  
Η αναφορά στον «Άγγελό Του» και στον «Κύριο τον Θεό του ουρα-
νού» (Γέν.24/κδ’ 7) δείχνει τον Άγγελο του Κυρίου που έσωσε τον 
Ισαάκ από τη σφαγή (Γέν.22/κβ’ 11). Ο Θεός που ελέγχει το σύμπαν, 
ο Άγγελος του Κυρίου που παρενέβη για να σώσει τον Ισαάκ, θα 
ηγηθεί στο ζήτημα του γάμου.   
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Ο Αβραάμ αφήνει ανοιχτό, ωστόσο, το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού.  Όσο ισχυρός κι αν είναι, ο 
Θεός δεν αναγκάζει τους ανθρώπους να Τον υπακούσουν.  Αν και 
το σχέδιο του Θεού για τη Ρεβέκκα είναι να ακολουθήσει τον Ελιέζερ, 
αυτή διατηρεί την ελευθερία της επιλογής της.  Δηλαδή, ήταν πιθανό 
να μην ήθελε να φύγει από τον τόπο της, και σε περίπτωση που δεν 
ήθελε, να μην αναγκαζόταν να το κάνει.   
Ως εκ τούτου, βλέπουμε εδώ ένα άλλο παράδειγμα του μεγάλου μυ-
στηρίου του πώς ο Θεός μάς έχει δώσει, ως ανθρώπους, ελεύθερη 
βούληση, ελεύθερη επιλογή, μια ελευθερία που Αυτός δεν θα κατα-
πατήσει. (Αν την  καταπατούσε, δεν θα ήταν ελεύθερη βούληση.) Και 
όμως, κατά κάποιον τρόπο, παρά την πραγματικότητα της ανθρώ-
πινης ελεύθερης βούλησης, και πολλές από τις τρομερές επιλογές 
που κάνουν οι άνθρωποι με αυτήν την ελεύθερη βούληση, μπο-
ρούμε ακόμα να πιστεύουμε ότι στο τέλος η αγάπη και η καλοσύνη 
του Θεού, τελικά, θα επικρατήσουν.   
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο παρήγορο να γνωρίζουμε ότι ενώ όλα τα 
πράγματα δεν είναι το θέλημα του Θεού, Αυτός έχει ακόμα τον έ-
λεγχο; Πώς μας αποδεικνύουν αυτό το γεγονός προφητείες όπως το 
Δανιήλ 2/β’ για παράδειγμα;    
 
Πέμπτη 19 Μαΐου 
 

ΜΙΑ  ΣΥΖΥΓΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΒΡΑΑΜ 
Διαβάστε Γένεση 24/κδ’ 67-25/κε’ 8.  Ποιο είναι το νόημα αυτών των 
τελευταίων γεγονότων στη ζωή του Αβραάμ;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Αφού πέθανε η Σάρρα, ο Αβραάμ παντρεύτηκε ξανά. Όπως ο Ισαάκ, 
και ο Αβραάμ παρηγορήθηκε μετά το θάνατο της Σάρρας (Γέν.24/κδ’ 
67). Η μνήμη της Σάρρας πρέπει σίγουρα να είναι ακόμα ζωντανή 
στο μυαλό του πατριάρχη, όπως και στου γιου του.   
Ωστόσο, η ταυτότητα της νέας του συζύγου είναι ασαφής. Το γεγο-
νός ότι ο χρονικογράφος συσχετίζει τους γιους της Χεττούρα μαζί με 
τους γιους της Άγαρ, χωρίς να αναφέρει το όνομα της Χεττούρα, υ-
ποδηλώνει ότι η Χεττούρα θα μπορούσε να είναι η Άγαρ. Απλώς δεν 
ξέρουμε. Είναι επίσης σημαντικό ότι ο Αβραάμ συμπεριφέρεται 
στους γιους της Χεττούρα με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται 
στον γιο της Άγαρ: τους στέλνει μακριά για να αποφύγει οποιαδή-
ποτε πνευματική επιρροή και κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του γιου 
του με τη Σάρα και των άλλων γιων.  
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Δίνει επίσης όλα τα υπάρχοντά του στο Ισαάκ (Γέν.25/κε’ 5) ενώ έ-
δωσε χαρίσματα στους γιους των παλλακίδων του (Γέν.25/κε’ 6).  Η 
ταξινόμηση των παλλακίδων μπορεί επίσης να υπονοεί ότι η ιδιό-
τητα της Χεττούρα, όπως της Άγαρ, ήταν αυτή της παλλακίδας. Η 
πιθανή ταύτιση της Χεττούρα ως Άγαρ μπορεί επίσης να εξηγήσει 
τον διακριτικό υπαινιγμό στη μνήμη της Σάρρας ως προοίμιο του 
γάμου του με την Χεττούρα - Άγαρ.   
Είναι ενδιαφέρον ότι στα εδάφια Γένεση 25/κε’ 1-4, 12-18, δίνεται μια 
λίστα των παιδιών του Αβραάμ με την Χεττούρα, καθώς και μια λίστα 
των παιδιών του Ισμαήλ. Ο σκοπός της γενεαλογίας μετά το γάμο 
του Αβραάμ με την Χεττούρα, η οποία του χάρισε έξι γιους, έναντι 
των άλλων δύο γιων του (Ισαάκ και Ισμαήλ), είναι ίσως για να παρέ-
χει άμεση απόδειξη της υπόσχεσης του Θεού ότι ο Αβραάμ θα ήταν 
ο πατέρας πολλών εθνών.   
Η δεύτερη γενεαλογία αφορούσε τους απογόνους του Ισμαήλ, οι ο-
ποίοι συνέθεσαν επίσης 12 φυλές (σύγκρινε με Γέν.17/ιζ’ 20), ακρι-
βώς όπως και του Ιακώβ (Γέν.35/λε’ 22–26).  Φυσικά, η διαθήκη του 
Θεού θα προορίζεται για τους απογόνους του Ισαάκ (Γέν.17/ιζ’ 21), 
όχι για τον Ισμαήλ, ένα σημείο για το οποίο η Αγία Γραφή είναι πολύ 
σαφής.   
Η αναφορά του θανάτου του Αβραάμ ανάμεσα στις δύο γενεαλογίες 
(Γέν.25/κε’ 7-11) μαρτυρεί επίσης την ευλογία του Θεού. Αποκαλύ-
πτει την εκπλήρωση της υπόσχεσής Του στον Αβραάμ, που είχε δώ-
σει πολλά χρόνια νωρίτερα, ότι θα πέθαινε «σε καλά γηρατειά» 
(Γέν.15/ιε’ 15) και πλήρης ημερών (συγκρίνετε με Εκκ.6/ς’ 3).   
Ο Κύριος παρέμεινε πιστός στις υποσχέσεις Του για χάρη στον πι-
στό δούλο Του Αβραάμ, του οποίου η πίστη απεικονίζεται στην Αγία 
Γραφή ως εξαιρετικό παράδειγμα, αν όχι το καλύτερο παράδειγμα 
σωτηρίας με πίστη στην Παλαιά Διαθήκη (Ρωμ.4/δ’ 1-12).    
 

Παρασκευή 20 Μαΐου            Δύση ηλίου: 20:32 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: 
Επειδή ο Αβραάμ ήταν ο ξεχωριστός προφήτης με τον οποίο ο Κύ-
ριος θα μοιραζόταν τα σχέδιά Του (Γέν.18/ιη’17), ο Θεός μπήκε στην 
ανθρώπινη σφαίρα του Αβραάμ και μοιράστηκε μαζί του, μέχρι κά-
ποιο βαθμό, το σχέδιο της σωτηρίας μέσω της θυσίας του Υιού Του.  
«Ο Ισαάκ ήταν μια μορφή του Υιού του Θεού, ο Οποίος προσφέρ-
θηκε ως θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός θα εντύπωνε 
στον Αβραάμ το ευαγγέλιο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Για να το 
κάνει αυτό και να του κάνει πραγματικότητα την αλήθεια, καθώς και 
για να δοκιμάσει την πίστη του, του ζήτησε να θανατώσει τον αγα-
πημένο του Ισαάκ. Όλη η θλίψη και η αγωνία που υπέμεινε ο 
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Αβραάμ μέσω αυτής της σκοτεινής και φοβερής δοκιμασίας είχαν 
σκοπό να εντυπώσουν βαθιά στην αντίληψή του το σχέδιο της απο-
λύτρωσης για τον έκπτωτο άνθρωπο. Έγιναν για να καταλάβει από 
τη δική του εμπειρία πόσο ανείπωτη ήταν η αυταπάρνηση του άπει-
ρου Θεού να δώσει τον δικό Του Υιό να πεθάνει για να σώσει τον 
άνθρωπο από την απόλυτη καταστροφή. Για τον Αβραάμ κανένα 
ψυχικό μαρτύριο δεν θα μπορούσε να είναι ίσο με αυτό που υπέμεινε 
υπακούοντας στη Θεϊκή εντολή να θυσιάσει τον γιο του.» Ε. Χουάιτ, 

Testimonies for the Church, vol.3, p.369 

«Ο Αβραάμ είχε γεράσει και περίμενε σε λίγο να πεθάνει. Του απέ-
μενε όμως να κάνει κάτι ακόμη για την εξασφάλιση της υπόσχεσης 
στους απογόνους του. Ο Ισαάκ είχε διορισθεί από το Θεό να διαδε-
χθεί τον πατέρα του ως θεματοφύλακας των θεϊκών νόμων και ως 
πατέρας του εκλεκτού λαού. Ήταν όμως ακόμη ανύπαντρος. Οι κά-
τοικοι της Χαναάν ήταν παραδομένοι στην ειδωλολατρία και ο Θεός 
είχε απαγορεύσει να έρχεται ο λαός Του σε γάμου κοινωνία με αυ-
τούς, επειδή ήξερε ότι αυτού του είδους οι γάμοι μπορούσαν να ο-
δηγήσουν στην αποστασία. Ο πατριάρχης φοβόταν για τα αποτελέ-
σματα που θα μπορούσε να έχει η επιρροή της διαφθοράς που πε-
ριέβαλλε το γιο του… Στη σκέψη του Αβραάμ η εκλογή της συντρό-
φου του γιου του ήταν ζήτημα μεγάλης σημασίας. Αδημονούσε να 
τον δει παντρεμένο με μια που δε θα τον απομάκρυνε από το 
Θεό…Ο Ισαάκ, εμπιστευόμενος στη σοφία και αγάπη του πατέρα 
του, ήταν ικανοποιημένος να αναθέσει την υπόθεση σε αυτόν, πι-
στεύοντας επίσης ότι ο ίδιος ο Θεός θα κατεύθυνε την εκλογή.» Ε. 

Χουάιτ, Π.Π. σελ.147,148 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Στην τάξη, μιλήστε για την προθυμία του Αβραάμ να θυσιάσει τον 
Ισαάκ. Προσπαθήστε να φανταστείτε το είδος της πίστης που απο-
καλύπτει αυτή η αφήγηση. Τι είναι τόσο εκπληκτικό και ταυτόχρονα 
ανησυχητικό σε αυτή την ιστορία; 
2. Τι γίνεται με την ελεύθερη βούληση; Γιατί η πίστη μας δεν έχει 
νόημα αν δεν είναι η πραγματικότητα μας;  Ποια παραδείγματα ε-
λεύθερης βούλησης έχουμε στην Αγία Γραφή και πώς, παρά τις λαν-
θασμένες επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι, το θέλημα του Θεού 
τελικά εκπληρώνεται; 
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21 Μαΐου – 27 Μαΐου           Σάββατο απόγευμα 

 
9.  ΙΑΚΩΒ  Ο  ΥΠΟΣΚΕΛΙΣΤΗΣ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Ησαύ είπε: Δικαιολογημένα αποκλήθηκε 
το όνομά του Ιακώβ, επειδή, τώρα για δεύτερη φορά με υποσκέλισε· 
πήρε τα πρωτοτόκιά μου, και να, τώρα πήρε και την ευλογία μου. 
Και είπε: Δεν φύλαξες για μένα ευλογία;» Γένεση 27/κζ’ 36. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.11/ια’ 1-9, 
25/κε’ 21-34, 28/κη’ 10-22, 29/κθ’ 1-30, 30/λ’ 25-32.   
 

Θα ακολουθήσουμε τώρα τη συνέχεια της οικογενειακής ιστορίας 
του Ισαάκ, του εκ θαύματος παιδιού και προγόνου του υποσχεμένου 
Σωτήρα. Ωστόσο, η ιστορία δεν ξεκινάει ιδιαίτερα καλά. Ο ανέντιμος 
χαρακτήρας του γιου του, Ιακώβ, θα εκδηλωθεί στον ανταγωνισμό 
μεταξύ των δύο αδελφών για τα πρωτοτόκια (Γέν.25/κε’ 27-34) και 
κατά συνέπεια για το δικαίωμα να αποκτήσουν την ευλογία του Ι-
σαάκ (Γέν.27/κζ’).   
Επειδή ο Ιακώβ εξαπατά τον πατέρα του και κλέβει την ευλογία του  
μεγαλύτερου αδερφού, θα πρέπει να φύγει για να σώσει τη ζωή του. 
Στην εξορία, έρχεται αντιμέτωπος με τον Θεό στη Βαιθήλ (Γέν.28/κη’ 
10-22). Μετέπειτα, ο απατεώνας Ιακώβ θα βιώσει και ο ίδιος κάποια 
εξαπάτηση. Αντί για τη Ραχήλ την οποία αγαπά (Γένεση 29/κθ’), θα 
του δοθεί η Λία, η μεγαλύτερη κόρη, και θα πρέπει να εργαστεί 14 
χρόνια για να κερδίσει τις γυναίκες του.   
Ωστόσο, και ο Ιακώβ θα βιώσει την ευλογία του Θεού, γιατί στην ε-
ξορία θα αποκτήσει τους 11 από τους γιους του και ο Θεός θα αυξή-
σει τον πλούτο του.   
Έτσι, σε αυτήν την ιστορία μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός θα εκπλη-
ρώσει τις υποσχέσεις της διαθήκης Του, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά αποτυγχάνει ο λαός Του. 
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Κυριακή 22 Μαΐου 
 

 

ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ  ΗΣΑΥ 
Διαβάστε Γένεση 25/κε’ 21-34. Συγκρίνετε τις προσωπικότητες του 
Ιακώβ και του Ησαύ. Ποιες ιδιότητες του Ιακώβ τον έκαναν να είναι 
άξιος της ευλογίας του Ισαάκ; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ήδη, από την κοιλιά της μητέρας τους καταλαβαίνουμε ότι ο Ιακώβ 
και ο Ησαύ είναι διαφορετικοί και θα παλέψουν ο ένας εναντίον του 
άλλου. Ο Ησαύ περιγράφεται ως «έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος 
του χωραφιού», ενώ ο Ιακώβ «ένας άνθρωπος απλός» που παρέ-
μενε στη σκηνή. Η εβραϊκή λέξη tam, που μεταφράζεται ως ήπιος, 
είναι n ίδια λέξη που συναντάμε στον Ιώβ και στον Νώε. Για τον Ιώβ 
μεταφράζεται «άμεμπτος» (Ιώβ 1/α’ 8) και για τον Νώε μεταφράζεται 
«τέλειος» (Γέν.6/ς’ 9). 
Αυτή η διαφορά στο χαρακτήρα γίνεται πιο εμφανής αργότερα στη 
ζωή τους (Γέν.27/κζ’ 1 - 28/κη’ 5).  Ο Ησαύ γυρίζει σπίτι κουρασμέ-
νος και πεινασμένος, και βρίσκει τον Ιακώβ να μαγειρεύει φακές.  Για 
τον Ησαύ, η άμεσα ορατή και σωματική απόλαυση του φαγητού 
«σήμερα» (Γέν.25/κε’ 31), είναι πιο σημαντική από την μελλοντική 
ευλογία που σχετίζεται με τα πρωτοτόκια του (συγκρίνετε με Εβρ. 
12/ιβ’ 16-17).   
«Ο Ισαάκ και η Ρεβέκκα θεωρούσαν ως το κυριότερο αντικείμενο 
των επιθυμιών και των ελπίδων τους τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί 
στον Αβραάμ και είχαν επικυρωθεί στο γιο του. Ο Ησαύ και ο Ιακώβ 
ήταν γνώστες των υποσχέσεων αυτών. Είχαν διδαχθεί να θεωρούν 
τα πρωτοτόκια ζήτημα μέγιστης σημασίας, επειδή σε αυτά δε συ-
μπεριλαμβανόταν μόνο η κληρονομιά του κοσμικού πλούτου, αλλά 
και η πνευματική υπεροχή. Ο κάτοχός τους προοριζόταν να γίνει ο 
ιερέας της οικογένειάς του και από τη γενεαλογία των απογόνων του 
θα προερχόταν ο Λυτρωτής του κόσμου.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.155,156 
Για τον Ιακώβ, σε αντίθεση με τον αδελφό του, η μελλοντική πνευ-
ματική σημασία της ευλογίας είναι αυτή που έχει αξία.  Ωστόσο, αρ-
γότερα, υπό την παρότρυνση της μητέρας του (Γένεση 27/κζ’), ο Ια-
κώβ εξαπατά ανοιχτά και σκόπιμα τον πατέρα του, χρησιμοποιώ-
ντας ακόμη και το όνομα «Κύριος ο Θεός σου» (Γέν.27/κζ’ 20) για 
να διαπράξει αυτήν την απάτη. Διαπράττει αυτήν την τρομερή εξα-
πάτηση, για κάτι που ήταν καλό.   
Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά, προσθέτοντας νέα επίπεδα δυσλει-
τουργίας σε μια ήδη δυσλειτουργική οικογένεια. 
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ΣΚΕΨΗ: Ο Ιακώβ ήθελε κάτι καλό, κάτι με αξία, και αυτό ήταν αξιο-
θαύμαστο (ειδικά σε σύγκριση με τη στάση του αδελφού του).  Ω-
στόσο, χρησιμοποίησε εξαπάτηση και ψέματα για να το λάβει.   Πώς 
μπορούμε να αποφύγουμε παρόμοια παγίδα να πράξουμε το κακό, 
ώστε να έρθει το καλό;    
 
Δευτέρα 23 Μαΐου 
 

Η  ΣΚΑΛΑ  ΤΟΥ  ΙΑΚΩΒ 
Μόλις ο Ησαύ μαθαίνει ότι ο Ιακώβ έχει λάβει την ευλογία του πατέρα 
του, καταλαβαίνει ότι έχει εξαπατηθεί και υποσκελιστεί από τον α-
δελφό του και θέλει να τον σκοτώσει (Γέν.27/κζ’36,42). Η Ρεβέκκα 
ανησυχεί και θέλει να αποτρέψει αυτό το έγκλημα που θα ήταν κα-
ταστροφικό και για τους δύο γιους της (Γέν.27/κζ’45).  Έτσι, με την 
υποστήριξη του Ισαάκ (Γέν.28/κη’5) προτρέπει τον Ιακώβ να κατα-
φύγει στην οικογένειά της (Γέν.27/κζ’43). Στο δρόμο του προς την 
εξορία, ο Ιακώβ συναντά τον Θεό σε όνειρο, σε ένα μέρος που θα 
ονομάσει Βαιθήλ και σημαίνει Οίκος του Θεού. Εκεί θα κάνει έναν 
όρκο.  
Συγκρίνετε τα εδάφια Γέν. 28/κη’10-22 με Γένεση 11/ια’ 1-9. Σε τι 
διαφέρει η Βαιθήλ από τη Βαβέλ; Τι μπορούμε να διδαχθούμε για τη 
σχέση μας με τον Θεό από την εμπειρία του Ιακώβ στη Βαιθήλ έναντι 
αυτού που συνέβη στη Βαβέλ;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Σε αυτό το όνειρο, ο Ιακώβ βλέπει μια ιδιαίτερη σκάλα που συνδέεται 
με τον Θεό. Η ίδια εβραϊκή λέξη, natsav, χρησιμοποιείται για να ανα-
φερθεί στη σκάλα που είναι «στηριγμένη» στη γη (Γέν.28/κη’ 12) και 
στον Κύριο που «στεκόταν» επάνω σε αυτή (εδ.13), σαν να είναι η 
σκάλα και ο Κύριος το ίδιο πράγμα.   
Η σκάλα συνδέεται με την προσπάθεια στη Βαβέλ να φτάσουν οι 
άνθρωποι στον ουρανό. Όπως ο Πύργος της Βαβέλ, η σκάλα να 
φτάσει στην «πύλη του ουρανού».  Αλλά ενώ ο Πύργος της Βαβέλ 
αντιπροσωπεύει την προσπάθεια του ανθρώπου να ανέβει και να 
φτάσει στον Θεό, η σκάλα της Βαιθήλ τονίζει ότι η πρόσβαση στον 
Θεό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της έλευσης του Θεού σε εμάς 
και όχι μέσω της ανθρώπινης προσπάθειας.   
Η πέτρα που ο Ιακώβ έβαλε ως προσκέφαλο και είδε το όνειρο γίνε-
ται το σύμβολο της Βαιθήλ – «Οίκος του Θεού» (Γέν.28/κη’ 17, 22) 
και δείχνει το ναό, το ιερό, το κέντρο της σωτήριας δραστηριότητας 
του Θεού για την ανθρωπότητα.   
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Ωστόσο, ο Ιακώβ δεν περιορίζει την έκφραση της λατρείας και του 
δέους του για όσα του συνέβησαν σε πνευματικό μόνο επίπεδο. Ή-
θελε να ανταποκριθεί και με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, αποφα-
σίζει να δώσει δέκατο στον Θεό, όχι για να λάβει την ευλογία του 
Κυρίου, αλλά ως ευγνωμοσύνη για το δώρο του Θεού, το οποίο του 
έχει ήδη δοθεί.  Εδώ πάλι βλέπουμε την ιδέα του δεκάτου πολύ πριν 
την άνοδο του έθνους του Ισραήλ.   
ΣΚΕΨΗ:  Διαβάστε ξανά το εδάφιο Γένεση 28/κη’ 22.  Το «δέκατο» 
ξεχωρίζεται από «όλα όσα μου δώσεις».  Τι σημαντικό λέει εδώ ο 
Ιακώβ σχετικά με το δέκατο;   
 
Τρίτη 24 Μαΐου 
 

Ο  ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ  ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΕ 
Διαβάστε τα εδάφια Γένεση 29/κθ’ 1-30. Πώς και γιατί επιτρέπει ο 
Θεός την εξαπάτηση από τον Λάβαν; Ποια μαθήματα πήρε ο Ιακώβ;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Ιακώβ όταν φτάνει στον τόπο προ-
ορισμού του είναι μια πέτρα.  Ίσως να ήταν ένας υπαινιγμός που 
παραπέμπει στην πέτρα της Βαιθήλ που σήμαινε την παρουσία του 
Θεού (Γέν.28/κη’ 18-19). Αυτή η πέτρα είναι που θα δώσει, τελικά, 
στον Ιακώβ την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσει με τη Ραχήλ.  Όταν ο 
Ιακώβ ακούει από τους βοσκούς ότι η Ραχήλ έρχεται με τα πρόβατά 
της να ποτίσει το κοπάδι της, προτρέπει τους βοσκούς να κυλήσουν 
την πέτρα.  Αυτοί αρνούνται, κάτι που δίνει στον Ιακώβ την ευκαιρία 
να το κάνει μόνος του και να γνωριστεί με την Ραχήλ (Γέν.29/κθ’ 11).   
Η Ραχήλ σπεύδει να το αναγγείλει στην οικογένειά της. Αυτή η 
πρώτη επαφή μεταξύ του Ιακώβ και της Ραχήλ ήταν αποτελεσμα-
τική: Ο Ιακώβ αγάπησε την Ραχήλ (Γέν.29/κθ’ 18) τόσο πολύ που τα 
επτά χρόνια που εργάστηκε για τον Λάβαν σε αντάλλαγμα για εκείνη 
του φάνηκαν σαν λίγες μέρες (Γέν.29/κθ’ 20 ).   
Ωστόσο, μετά από αυτά τα επτά χρόνια, ο Ιακώβ εξαπατάται.  Το 
βράδυ του γάμου, ο Ιακώβ ανακαλύπτει ότι παντρεύτηκε την Λία, την 
μεγαλύτερη αδερφή και όχι την Ραχήλ. Εκμεταλλευόμενος τη σύγ-
χυση της γιορτής και την έντονη συγκίνηση και ευαλωτότητα του Ια-
κώβ, ο Λάβαν κατάφερε αυτό το τέχνασμα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο 
Ιακώβ χρησιμοποιεί την λέξη που έχει την ίδια ρίζα για το «απατώ» 
(Γέν.29/κθ’ 25) που είχε χρησιμοποιήσει ο Ισαάκ για να χαρακτηρίσει 
τη συμπεριφορά του Ιακώβ προς εκείνον και τον αδελφό του 
(Γέν.27/κζ’ 35). 
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Σημειώστε ότι το ίδιο σκεπτικό υπονοείται επίσης στο lex talionis 
(νόμος της αντίποινας), «μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού» (Έξ. 
21/κα’ 24 συγκρίνετε με Γέν.9/θ’ 6) που αναγκάζει τον ένοχο να ταυ-
τιστεί με το θύμα του, καθώς αντιμετωπίζει αυτό που έκανε στο 
θύμα. Με παρόμοιο τρόπο λοιπόν, ό,τι είχε κάνει ο Ιακώβ, τώρα συ-
νέβη στον ίδιο.   
Ο Ιακώβ καταλαβαίνει τώρα τι σημαίνει να είσαι θύμα εξαπάτησης.  
Ο Θεός διδάσκει τον Ιακώβ για τη δική του εξαπάτηση μέσω της α-
πάτης του Λάβαν. Αν και ο Ιακώβ ως απατεώνας ξέρει καλά τι ση-
μαίνει εξαπάτηση, εκπλήσσεται όταν πέφτει ο ίδιος θύμα και ρωτά: 
«Γιατί με εξαπάτησες;» (Γέν.29/κθ’ 25). Αυτό δείχνει ότι γνωρίζει 
καλά πως η εξαπάτηση είναι λάθος.   
ΣΚΕΨΗ: Αν και ο Ιακώβ ήταν απατεώνας ήταν και εξαπατημένος. 
Πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό όταν δεν βλέπουμε να 
αποδίδεται δικαιοσύνη, όταν βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν 
κακό να ξεφεύγουν ή τους αθώους να υποφέρουν; 
 
Τετάρτη 25 Μαΐου 

 

Η   ΕΥΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Για τον Ιακώβ τα τελευταία επτά χρόνια της εξορίας είναι ένα βάρος, 
και όμως, αυτά είναι και τα πιο καρποφόρα χρόνια.  Σε αυτά, ο Ιακώβ 
θα γίνει πατέρας σε 11 από τα 12 παιδιά του που θα γίνουν οι πρό-
γονοι του λαού του Θεού.   
Αυτή η ενότητα αποτελεί το κέντρο της ιστορίας του Ιακώβ 
(Γέν.25/κε’ 19 – 35/λε’ 26). Αρχίζει και τελειώνει με τη φράση κλειδί 
«ο Κύριος άνοιξε την μήτρα της», που αναφέρεται στη Λία 
(Γέν.29/κθ’ 31) και στη Ραχήλ (Γέν.30/κ’ 22). Κάθε φορά, αυτή η δή-
λωση ακολουθείται από γεννήσεις· απόδειξη ότι αυτές οι γεννήσεις 
είναι αποτέλεσμα της θαυματουργής δράσης του Θεού.   
Διαβάστε Γένεση 29/κθ’ 31 – 30/λ’ 22. Πώς μπορούμε, σήμερα, να 
κατανοήσουμε το νόημα αυτού που συμβαίνει εδώ; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Θεός άνοιξε τη μήτρα της Λίας και απέκτησε έναν γιο τον Ρουβήν, 
του οποίου το όνομα περιέχει το ρήμα ra'ah που σημαίνει «βλέπω». 
Επειδή ο Θεός είδε ότι δεν την αγαπούσε ο Ιακώβ (Γέν.29/κθ’ 31), 
αυτό το παιδί ήταν αποζημίωση για τον πόνο και τα βάσανά της.   
Επιπλέον, στον δεύτερο γιο της δίνει το όνομα Συμεών που περιέχει 
το ρήμα shama' και σημαίνει «άκουσε», επειδή ο Θεός άκουσε το 
βάθος και την ταπείνωση του πόνου της και, έτσι, τη λυπήθηκε όπως 
ακριβώς είχε ακούσει τη θλίψη της Άγαρ (Γέν.29/κθ’  33). Το όνομα  



75 

 

Συμεών απηχεί επίσης το όνομα του γιου της Άγαρ, Ισμαήλ, που 
σημαίνει «ο Θεός  ακούει».  
Όταν η Λία γεννά τον τελευταίο της γιο τον αποκαλεί Ιούδα που ση-
μαίνει «έπαινος». Η Λία δεν αναφέρεται πλέον στον πόνο της ούτε 
καν στην ευλογία της. Απλώς εστιάζει στον Θεό και Τον δοξάζει για 
την χάρη Του. 
Περιέργως, μόνο όταν η Λία δεν μπορεί να ξαναγεννήσει, ο Θεός 
θυμάται τη Ραχήλ και ανοίγει τη μήτρα της (Γέν.30/λ’ 22). Η Ραχήλ, 
η αγαπημένη σύζυγος, χρειάστηκε να περιμένει επτά χρόνια μετά 
τον γάμο της και 14 χρόνια μετά τον αρραβώνα της με τον Ιακώβ για 
να αποκτήσει τον πρώτο της γιο (Γέν.29/κθ’ 18, 27· συγκρίνετε με 
Γέν.30/λ’ 25). Του έδωσε το όνομα «Ιωσήφ» για να δηλώσει ότι «ο 
Κύριος αφαίρεσε [’asaf] τη ντροπή μου» και «να προσθέσει [yasaf] 
σε μένα και άλλον γιο» (Γέν.30/λ’ 23-24).  Όσο λανθασμένες κι αν 
ήταν μερικές από αυτές τις καταστάσεις, ο Θεός ήταν ακόμα σε θέση 
να τις χρησιμοποιήσει, ακόμα κι αν δεν τις συγχωρούσε, για να δη-
μιουργήσει ένα έθνος από το σπέρμα του Αβραάμ.   
ΣΚΕΨΗ:  Με ποιους τρόπους αποκαλύπτει αυτή η ιστορία ότι οι σκο-
ποί του Θεού θα εκπληρωθούν στον ουρανό και στη γη, παρά τις 
ανθρώπινες αδυναμίες και τα σφάλματα;   
 
Πέμπτη 26 Μαΐου 
 

Ο  ΙΑΚΩΒ  ΦΕΥΓΕΙ 
Ο Ιακώβ, παρότι εξαπάτησε τον πατέρα του και τον αδελφό του για 
να αποκτήσει τα πρωτοτόκια και την ευλογία, παρέμεινε παθητικός 
προς τον Λάβαν και τον υπηρέτησε πιστά. Ο Ιακώβ ξέρει καλά ότι 
έχει εξαπατηθεί από τον πεθερό του, κι όμως, το επέτρεψε. Είναι 
δύσκολο να κατανοήσουμε την παθητικότητα του Ιακώβ λαμβάνο-
ντας υπόψη την ιδιοσυγκρασία του. Θα μπορούσε να είχε επανα-
στατήσει ή τουλάχιστον να είχε αντισταθεί στον Λάβαν ή να είχε δια-
πραγματευτεί μαζί του. Αλλά δεν το έκανε. Απλώς έκανε αυτό που 
ζήτησε ο Λάβαν, όσο άδικο κι αν ήταν όλο αυτό.   
Ωστόσο, στη γέννηση του πρώτου γιου της Ραχήλ, του Ιωσήφ, ο Ια-
κώβ είχε ήδη φτάσει στο δέκατο τέταρτο έτος της υπηρεσίας του 
στον Λάβαν (Γέν.30/λ’ 26), και πλέον σκέφτεται να επιστρέψει στη 
Γη της Επαγγελίας. Ο Ιακώβ ανησυχεί για τη φροντίδα της οικογέ-
νειάς του (Γέν.30/λ’ 30).   
Διαβάστε Γέν.30/λ’25-32. Τι συμβαίνει και ποιος είναι ο συλλογισμός 
που χρησιμοποιεί ο Ιακώβ; Ποια είναι η απάντηση του Λάβαν;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
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Ήταν μια πολύ μεγάλη παράκαμψη για τον Ιακώβ που είχε φύγει 
εδώ και καιρό από την πατρίδα του.  Μάλλον δεν ήταν η αρχική του 
πρόθεση να μείνει μακριά από τη χώρα του για τόσο καιρό, αλλά τα 
γεγονότα τον κράτησαν μακριά για χρόνια. Τώρα είναι η ώρα να ε-
πιστρέψει, και με τι οικογένεια θα επιστρέψει!   
Εντωμεταξύ, η αφύσικη συμμόρφωση του Ιακώβ υποδηλώνει ότι ί-
σως έχει αλλάξει· έχει κατανοήσει το μάθημα της πίστης.  Δηλαδή, ο 
Ιακώβ περιμένει το σήμα του Θεού για να φύγει. Μόνο όταν του μιλά 
ο Θεός αποφασίζει να φύγει.   
Ο Θεός αποκαλύπτεται στον Ιακώβ ως «ο Θεός της Βαιθήλ» και δια-
τάζει τον Ιακώβ να φύγει από το σπίτι του Λάβαν και να επιστρέψει 
στη γη της συγγένειας του (Γέν.31/λα’13), όπως είχε καλέσει τον Ά-
βραμ να φύγει από τη γη του και από τη συγγένεια του (Γέν.12/ιβ’1).   
Αυτό που τον βοήθησε να δει ότι ήρθε η ώρα να φύγει ήταν η στάση 
του Λάβαν και των γιών του (Γέν.31/λα’1,2). «Ο Ιακώβ θα είχε προ 
πολλού εγκαταλείψει τον παμπόνηρο συγγενή του αν δε φοβόταν να 
αντιμετωπίσει τον Ησαύ. Τώρα όμως ένιωθε τον κίνδυνο που διέ-
τρεχε από τους γιους του Λάβαν, οι οποίοι, θεωρώντας τα πλούτη 
του δικά τους, πιθανόν θα προσπαθούσαν να του τα πάρουν με τη 
βία.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.170 

Ως εκ τούτου, πήρε την οικογένεια και τα υπάρχοντά του και έφυγε, 
ξεκινώντας έτσι μια άλλη φάση στο μεγάλο έπος του λαού της δια-
θήκης του Θεού.   
 
Παρασκευή 27 Μαΐου            Δύση ηλίου: 20:32  

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ:  Ο Θεός επέλεξε τον Ιακώβ όχι επειδή το 
άξιζε, αλλά λόγω της χάρης Του. Κι όμως, ο Ιακώβ εργάστηκε 
σκληρά για να προσπαθήσει να του αξίζει η χάρη, κάτι που από 
μόνο του είναι μια αντίφαση. Αν το άξιζε, τότε δεν θα ήταν χάρη·  θα 
ήταν έργα (Ρωμ.4/δ’1-5) και αυτό είναι αντίθετο με το ευαγγέλιο. 
Μόνο αργότερα ο Ιακώβ άρχισε να κατανοεί τη σημασία της χάρης 
του Θεού και τι σήμαινε να Τον εμπιστεύεσαι, να ζεις με πίστη και να 
εξαρτάσαι πλήρως από τον Κύριο. Η εμπειρία του Ιακώβ περιέχει 
ένα σημαντικό μάθημα για τα φιλόδοξα άτομα: μην προσπαθείτε να 
προωθήσετε τον εαυτό σας σε βάρος των άλλων.   
«Ο Ιακώβ σκέφτηκε να αποκτήσει το δικαίωμα στα πρωτοτόκια 
μέσω της εξαπάτησης, αλλά βρέθηκε απογοητευμένος.  Νόμιζε ότι 
είχε χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό, το σπίτι του και γενικά τα 
πάντα. Τελικά ήταν ένας απογοητευμένος φυγάς. Τι έκανε όμως ο 
Θεός; Τον κοίταξε στην απελπιστική του κατάσταση, είδε την απο-
γοήτευσή του και είδε ότι υπήρχε υλικό εκεί που θα έδινε ξανά δόξα 
στον Θεό. Έτσι, του παρουσίασε τη μυστική σκάλα, η οποία 
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αντιπροσωπεύει τον Ιησού Χριστό. Εδώ είναι ο άνθρωπος, που είχε 
χάσει κάθε σχέση με τον Θεό, και ο Θεός του ουρανού τον κοιτάζει 
και συναινεί να γεφυρώσει ο Χριστός το χάσμα που δημιούργησε η 
αμαρτία. Μπορεί να κοιτάξαμε τον ουρανό και να αναρωτηθήκαμε 
πώς θα μπορούσαμε να τον φτάσουμε. Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να 
βρούμε κανέναν τρόπο. Αυτό σκέφτηκε ο Ιακώβ, και έτσι ο Θεός του 
δείχνει το όνειρο της σκάλας. Αυτή η σκάλα συνδέει τη γη με τον 
ουρανό δηλαδή με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος μπορεί να την 
ανέβει γιατί η βάση στηρίζεται στη γη και η κορυφή φτάνει στον ου-
ρανό.» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commentary, vol.1, p.1095.   
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Κοιτάξτε τους χαρακτήρες αυτών των ανθρώπων - Ισαάκ, Ρε-
βέκκα, Ιακώβ, Ησαύ, Λάβαν, Ραχήλ, Λία. Δείτε όλα τα ψέματα και 
την εξαπάτηση. Τι μας διδάσκει αυτό για την ανθρώπινη φύση και 
για τη χάρη του Θεού;   
2.  Καθώς διαβάζετε την ιστορία του Ιακώβ, τι στοιχεία μπορείτε να 
βρείτε ότι με τον καιρό ο χαρακτήρας του βελτιωνόταν;   
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28 Μαΐου – 3 Ιουνίου            Σάββατο απόγευμα 
 

10. ΙΑΚΩΒ - ΙΣΡΑΗΛ 
 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Κι εκείνος είπε: “Δεν θα αποκληθεί πλέον το 
όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ· επειδή, αγωνίστηκες δυνατά με τον 
Θεό, και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός”.» Γένεση 32/λβ’ 28 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.32/λβ’ 22-31, 
33/λγ’, 34/λδ’ 30 - 35/λε’ 29, Ωσ.12/ιβ’ 3-4, Ιερ.30/λ’ 5-7.  
 
Το οικογενειακό έπος του Ιακώβ συνεχίζεται, με τα καλά και τα ά-
σχημά του. Ωστόσο, μέσα από όλα αυτά, αποκαλύπτεται το χέρι του 
Θεού και η πιστότητά Του στις υποσχέσεις της διαθήκης.  
Αυτήν την εβδομάδα θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Ιακώβ 
που έχει φύγει από τον Λάβαν και επιστρέφοντας θα πρέπει να α-
ντιμετωπίσει τον Ησαύ τον οποίο εξαπάτησε. 
Τι θα του έκανε τώρα ο τόσο έντονα αδικημένος αδερφός του; Ευτυ-
χώς για τον Ιακώβ, εν μέσω του φόβου για αυτό που ερχόταν, ο 
Κύριος ο Θεός των πατέρων του, τού εμφανίστηκε ξανά σε ένα πε-
ριστατικό που ήταν προάγγελος αυτού που αργότερα θα γινόταν 
γνωστό ως «ο καιρός της στενοχώριας του Ιακώβ» (Ιερ.30/λ’5-7). 
Και εκείνη τη νύχτα, ο Ιακώβ ο υποσκελιστής, έγινε «Ισραήλ», ένα 
νέο όνομα για μια νέα αρχή, μια αρχή που θα οδηγούσε τελικά στη 
δημιουργία ενός έθνους που θα έπαιρνε το όνομα του - Ισραήλ.   
Παρά τα όσα συνέβησαν, η ιστορία των πατριαρχών και των οικογε-
νειών τους αναφέρεται στην Αγία Γραφή για να μας δείξει ότι ο Θεός 
είναι πιστός να εκπληρώσει αυτό που έχει υποσχεθεί, όσο κι αν κατά 
καιρούς ο λαός Του εμποδίζει αυτήν την εκπλήρωση.   
  



79 

 

Κυριακή 29 Μαΐου 
 

ΠΑΛΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΘΕΟ 
Αφού έφυγε από τον Λάβαν, ο Ιακώβ σύντομα είχε μια άλλη εμπειρία 
με τον Θεό. Γνωρίζοντας ότι ο αδερφός του, ο Ησαύ, έρχεται με τε-
τρακόσιους άνδρες (Γέν.32/κβ’ 6), προσεύχεται θερμά στον Κύριο, 
παρόλο που αναγνωρίζει ότι «είμαι πολύ μικρός απέναντι σε όλα τα 
ελέη και σε ολόκληρη την αλήθεια, που έκανες στον δούλο σου» 
(Γέν.32/λβ’ 10). Ο Ιακώβ, πραγματικά, έχει καλύτερη κατανόηση του 
τι είναι η χάρη. Και πώς ανταποκρίνεται ο Κύριος; 
Διαβάστε Γένεση 32/λβ’ 22-31 και Ωσηέ 12/ιβ’ 3-4. Ποια είναι η πνευ-
ματική σημασία αυτής της καταπληκτικής ιστορίας; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Ιακώβ ανησυχεί και είναι κατανοητό με αυτό που συμβαίνει. Αφού 
κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει την οικογένειά του, κατασκη-
νώνει για τη νύχτα.  Τότε, δέχεται ξαφνική επίθεση από έναν Άν-
θρωπο (Γέν.32/λβ’ 24). Αυτός είναι ένας όρος που μπορεί να υπο-
δηλώνει κάτι ξεχωριστό, παραπέμποντας στη Θεϊκή παρουσία (Ησ. 
53/νγ’ 3). Ο Δανιήλ τον χρησιμοποίησε για να αναφερθεί στον ουρά-
νιο ιερέα Μιχαήλ (Δαν.10/ι’ 5)· ήταν επίσης η λέξη που χρησιμοποί-
ησε ο Ιησούς του Ναυή για να απεικονίσει τον Αρχιστράτηγο της δύ-
ναμης του Κυρίου ο οποίος ήταν ο ίδιος ο Κύριος (Ναυή 5/ε’ 13-15).   
Πράγματι, εν μέσω των μαχών, πρέπει να έγινε φανερό στον Ιακώβ 
ότι πάλευε με τον Ίδιο τον Θεό, όπως αποκάλυψαν τα λόγια του: 
«Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, αν δεν με ευλογήσεις» (Γέν.32/λς’ 26).  
Ωστόσο, η ένθερμη προσκόλλησή του στον Θεό, η άρνησή του να 
Τον αφήσει, αποκάλυψαν επίσης την βαθιά επιθυμία του για συγχώ-
ρεση και να είναι σωστός με τον Κύριό του.  
«Το λάθος που οδήγησε τον Ιακώβ στην αμαρτία να αποκτήσει με 
δόλο τα δικαιώματα του πρωτοτόκου, του παρουσιάσθηκε τώρα ο-
λοφάνερα μπροστά του. Δεν είχε δείξει εμπιστοσύνη στις υποσχέ-
σεις του Θεού, αλλά επιδίωξε να επιτύχει με τις δικές του προσπά-
θειες αυτό που ο Θεός θα εκπλήρωνε με τον τρόπο και στο χρόνο 
που Εκείνος ήθελε.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 176 

Και η απόδειξη ότι ο Θεός τον συγχώρησε ήταν η αλλαγή του ονό-
ματός του με την υπενθύμιση της αμαρτίας του σε ένα όνομα που 
μνημόνευε τη νίκη του. «Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ια-
κώβ (υποσκελιστής), αλλά Ισραήλ· επειδή, αγωνίστηκες δυνατά με 
τον Θεό, και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός» (Γέν.32/λβ’ 28). 
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ΣΚΕΨΗ: Ποια ήταν η δική σας εμπειρία όσον αφορά την πάλη με 
τον Θεό; Τι σημαίνει μια τέτοια εμπειρία και γιατί είναι σημαντικό να 
έχουμε κατά καιρούς αυτού του είδους την εμπειρία;   
 
Δευτέρα 30 Μαΐου  
 

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ 
Από τον τόπο Φανουήλ που σημαίνει «το πρόσωπο του Θεού» 
(Γέν.32/λβ’ 30), το μέρος όπου είχε αυτήν την εμπειρία με τον Θεό, 
ο Ιακώβ πάει να συναντήσει τον αδελφό του. Μετά από 20 χρόνια 
αποχωρισμού, ο Ιακώβ τον βλέπει να έρχεται με 400 άνδρες 
(Γέν.33/λγ’ 1). Ο Ιακώβ ανησυχεί και, ως εκ τούτου, προετοιμάζει τον 
εαυτό του και την οικογένειά του για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.   
Διαβάστε Γέν. 33/λγ’. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ της εμπειρίας του 
Ιακώβ να δει το πρόσωπο του Θεού στον Φανουήλ και της εμπειρίας 
του Ιακώβ να δει το πρόσωπο του αδελφού του; Ποια είναι η συνέ-
πεια αυτής της σύνδεσης όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό και 
τη σχέση μας με τους “αδερφούς” μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Ιακώβ υποκλίνεται επτά φορές μπροστά στον αδελφό του 
(Γέν.33/λγ’ 3) τον οποίο αποκαλεί πολλές φορές «κύριέ μου» 
(Γέν.33/λγ’ 8, 13, 15) και αναγνωρίζει τον εαυτό του ως «υπηρέτη» 
του αδερφού του (Γέν.33/λγ’ 5· συγκρίνετε με Γέν.32/λβ’ 4, 18, 20).  
Είναι σημαντικό ότι οι επτά υποκλίσεις του Ιακώβ απηχούν τις επτά 
ευλογίες του πατέρα του (Γέν.27/κζ’ 27-29). Επιπλέον, όταν υποκλί-
νεται, αντιστρέφει συγκεκριμένα την ευλογία του πατέρα του, «και 
έθνη να σε προσκυνήσουν» (Γέν.27/κζ’ 29).   
Είναι σαν η πρόθεση του Ιακώβ ήταν να πληρώσει το χρέος του στον 
αδελφό του και να επιστρέψει την ευλογία που του είχε κλέψει 
(Γέν.33/λγ’ 11). Όταν ο Ησαύ είδε τον αδελφό του, εντελώς απρό-
σμενα, έτρεξε στον Ιακώβ και αντί να τον σκοτώσει «τον καταφίλησε 
και έκλαψαν» (Γέν.33/λγ’ 4).    
Αργότερα, ο Ιακώβ σχολίασε στον Ησαύ: «Είδα το πρόσωπό σου 
σαν να έβλεπα το πρόσωπο του Θεού» (Γέν.33/λγ’10).  Ο λόγος για 
την εξαιρετική δήλωση του Ιακώβ ήταν επειδή κατάλαβε ότι ο Ησαύ 
τον είχε συγχωρήσει. Το εβραϊκό ρήμα ratsah, «ευαρεστούμαι» 
(εδ.10) είναι ένας θεολογικός όρος που αναφέρεται σε κάθε θυσία 
που είναι ευάρεστη, αποδεκτή από τον Θεό, η οποία συνεπάγεται 
τη Θεϊκή συγχώρηση (Λευ.22/κβ’ 27, Αμώς 5/ε’ 22).   
Η εμπειρία του Ιακώβ από τη συγχώρεση του Θεού στον  Φανουήλ, 
όπου είδε το πρόσωπο του Θεού, επαναλαμβάνεται τώρα στην 
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εμπειρία του από τη συγχώρεση του αδελφού του, την οποία προσ-
διορίζει σαν να είδε το πρόσωπο του Θεού.  Ο Ιακώβ ζει ένα δεύτερο 
Φανουήλ. Ο Ιακώβ έλαβε συγχώρεση και από τον Θεό και από τον 
αδερφό του. Πραγματικά, τώρα πρέπει να κατάλαβε, ακόμη περισ-
σότερο από πριν, την έννοια της χάρης.   
ΣΚΕΨΗ: Τι έχετε μάθει για τη χάρη από το πώς σας έχουν συγχω-
ρήσει άλλοι - εκτός από τον Κύριο;   
 
Τρίτη 31 Μαΐου 
 

Η  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΕΙΝΑΣ 
Τώρα που ο Ιακώβ έχει συμφιλιωθεί με τον αδερφό του, θέλει να 
εγκατασταθεί ειρηνικά στη γη Χαναάν. Η λέξη shalem, «με ασφά-
λεια» (Γέν.33/λγ’ 18), από τη λέξη shalom, «ειρήνη», για πρώτη 
φορά χαρακτηρίζει το ταξίδι του.   
Αφού αγόρασε ένα κομμάτι γης από τους κατοίκους (Γέν.33/λγ’ 19), 
στήνει ένα βωμό, δείχνοντας την πίστη του και τη συνειδητοποίησή 
του για το πόσο εξαρτημένος είναι πραγματικά από τον Κύριο. Για 
κάθε μία από τις θυσίες που προσφέρθηκαν, υπήρξε και μια πράξη 
λατρείας.   
Ωστόσο, για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Ιακώβ-Ισραήλ εκτίθεται στα 
προβλήματα της εγκατάστασής του στη γη Χαναάν. Όπως ο Ισαάκ 
στα Γέραρα με τον Αβιμέλεχ (Γέν.26/κς’ 1-33), έτσι και ο Ιακώβ προ-
σπαθεί να βρει παραμονή στη γη των Χαναναίων.   
Διαβάστε τη Γέν. 34/λδ’. Τι συνέβη ώστε να ανατραπούν τα σχέδιά 
του για μια ειρηνική συνύπαρξη;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η ιστορία αυτού του απαίσιου περιστατικού υπογραμμίζει την ασά-
φεια των χαρακτήρων και των πράξεων τους. Ο Συχέμ, ταπεινώνει 
τη Δείνα, όμως εκδηλώνει επίσης ειλικρινή συναισθήματα και αγάπη 
για εκείνη. Ο Συχέμ θέλει να επανορθώσει. Είναι μάλιστα πρόθυμος 
να υποβληθεί στην ιεροτελεστία της διαθήκης της περιτομής.   
Εντωμεταξύ, ο Συμεών και ο Λευί, που παρουσιάζονται ως υπερα-
σπιστές του Θεού και των εντολών Του, και που αντιστέκονται στους 
γάμους με τους Χαναναίους (Λευ.19/ιθ’ 29), καταφεύγουν στο ψέμα 
και την εξαπάτηση (Γέν.34/λδ’ 13) και είναι έτοιμοι να σκοτώσουν και 
να λεηλατήσουν (Γέν.34/λδ’ 25-27). Οι ενέργειές τους δεν ήταν μόνο 
καταδικαστέες, αλλά μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν περισσό-
τερα προβλήματα.   
Όσο για τον Ιακώβ, ενδιαφέρεται μόνο για την ειρήνη. Όταν του α-
ναφέρεται ο βιασμός της κόρης του, δεν λέει τίποτα (Γέν.34/λδ’ 5).  
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Ωστόσο, αφού άκουσε τι έχουν κάνει οι γιοι του, τους επιπλήττει α-
νοιχτά για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει: «Με βάλατε σε τα-
ραχή, κάνοντάς με μισητό ανάμεσα στους κατοίκους της γης, ανά-
μεσα στους Χαναναίους και τους Φερεζαίους· και εγώ έχω λίγους 
ανθρώπους, και εκείνοι θα μαζευτούν εναντίον μου, και θα με πατά-
ξουν, και θα χαθώ εγώ και η οικογένειά μου» (Γέν.34/λδ’ 30).   
ΣΚΕΨΗ: Σε αυτές τις αφηγήσεις, βλέπουμε επανειλημμένα δόλο και 
εξαπάτηση, καθώς και πράξεις καλοσύνης και χάρης.  Τι μας λέει 
αυτό για την ανθρώπινη φύση; 
 
Τετάρτη 1 Ιουνίου 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ  ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ 
Διαβάστε Γέν. 34/λδ’30 – 35/λε’15. Τι μπορούμε να διδαχθούμε για 
την αληθινή λατρεία από αυτό το περιστατικό;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Αμέσως μετά το παράπονο του Ιακώβ ότι η ειρήνη του με τους Χα-
ναναίους είχε κλονιστεί (Γέν.34/λδ’ 30) και την αποδοκιμασία του 
στους δύο γιους του (Γέν.34/λδ’ 30), ο Θεός παροτρύνει τον Ιακώβ 
να φύγει από τη Συχέμ και να επιστρέψει στη Βαιθήλ για να ανανε-
ώσει τη διαθήκη του. Ο Κύριος του λέει ότι μόλις φτάσει εκεί πρέπει 
να χτίσει ένα βωμό.   
Εντωμεταξύ, το πρώτο πράγμα που καταγράφεται μετά την εντολή 
του Θεού, είναι ότι ο Ιακώβ λέει στο λαό του να απομακρύνει τα εί-
δωλα των Χαναναίων που τα είχαν πάρει όταν λεηλάτησαν την πόλη 
Συχέμ, καθώς και τα είδωλα που είχε κλέψει η Ραχήλ από τον πα-
τέρα της (Γέν.31/λα’ 19, 32). Όλα αυτά, επίσης, είναι ζωτικής σημα-
σίας για την ιδέα της διαθήκης με τον Θεό.   
Αυτά τα είδωλα είχαν διατηρηθεί και, πιθανώς, λατρεύονταν παρά 
τη δέσμευση του Ιακώβ στον Θεό. Δεν ήταν αρκετό για τον Ιακώβ να 
αφήσει τη Συχέμ προκειμένου να ξεφύγει από την επιρροή των Χα-
ναναίων. Ο Ιακώβ έπρεπε να απαλλαγεί από τα είδωλα μέσα στο 
στρατόπεδο αλλά και από αυτά μέσα στις καρδιές του λαού του.   
Η διαδικασία της μετάνοιας συνίσταται σε κάτι περισσότερο από μια 
φυσική μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο ή μια μετακίνηση από 
τη μια εκκλησία στην άλλη. Το πιο σημαντικό, είναι ότι επιδιώκουμε 
με τη χάρη του Θεού να εξαλείψουμε την ειδωλολατρία στην καρδιά 
μας, ανεξάρτητα από το πού ζούμε, επειδή μπορούμε να φτιάξουμε 
είδωλα σχεδόν από οτιδήποτε.  
Όταν ο Ιακώβ υπακούει στον Θεό και προχωρά σύμφωνα με την 
εντολή Του, ο Θεός τελικά επεμβαίνει και ο τρόμος του Θεού 
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(Γέν.35/λε’ 5) επηρεάζει όλους τους ανθρώπους γύρω τους και δεν 
τολμούν να επιτεθούν στον Ιακώβ. Ο Ιακώβ είναι έτοιμος να προ-
σκυνήσει με όλο το λαό που ήταν μαζί του (Γέν.35/λε’ 6), υποδηλώ-
νει ότι η οικογενειακή ενότητα έχει αποκατασταθεί. Ο Ιακώβ δίνει σε 
αυτό το μέρος το όνομα Ελ-βαιθήλ, μια υπενθύμιση του ονείρου του 
με τη σκάλα - ότι η σύνδεση μεταξύ ουρανού και γης, η οποία είχε 
διακοπεί για αρκετό καιρό, έχει πλέον αποκατασταθεί.   
Η έμφαση δίνεται αυτή τη φορά στον Θεό της Βαιθήλ, παρά στον 
ίδιο τον τόπο. Ο Θεός υπενθυμίζει στον Ιακώβ το όνομά του «Ισ-
ραήλ» (Γέν.35/λε’10), με τη διπλή υπόσχεση που συνεπάγεται αυτή 
η ευλογία. Η ευλογία του Ιακώβ, πρώτον, σημαίνει καρποφορία, τη 
γενεαλογία του Μεσσία και τη δημιουργία πολλών εθνών (εδ.11), και 
δεύτερον, παραπέμπει στη Γη της Επαγγελίας (εδ.12).   
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι είναι οι ανεπαίσθητοι τρόποι με τους οποίους η ειδω-
λολατρία μπορεί να βρει το δρόμο της στη καρδιά μας και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε γι' αυτό;   
 
Πέμπτη 2 Ιουνίου 
 

Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΡΑΧΗΛ 
Διαβάστε Γένεση 35/λε’ 15-29. Ποια άλλα δεινά αντιμετώπισε ο Ια-
κώβ μέσα στη δυσλειτουργική οικογένεια του;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Μόλις ο Ιακώβ φεύγει από τη Βαιθήλ, τρία αλληλένδετα περιστατικά 
σηματοδοτούν το τελευταίο βήμα του ταξιδιού του προς τη Γη της 
Επαγγελίας: γεννιέται ο τελευταίος γιος του, πεθαίνει η Ραχήλ, και ο 
Ρουβήν, ο πρώτος του γιος από τη Λία, κοιμάται με την παλλακίδα 
του Ιακώβ. Το κείμενο δεν λέει το λόγο που έκανε κάτι τόσο κακό. 
Μπορεί να ήθελε με κάποιο τρόπο να αμαυρώσει τη γέννηση του 
τελευταίου γιου του Ιακώβ ταπεινώνοντας τη μνήμη της Ραχήλ. Δεν 
γνωρίζουμε. 
Η γέννηση του τελευταίου γιου του Ιακώβ συνδέεται με τη Βηθλεέμ 
(Γέν.35/λε’ 19) που βρίσκεται εντός των ορίων της Γης της Επαγγε-
λίας. Αυτή η γέννηση είναι η πρώτη εκπλήρωση της υπόσχεσης του 
Θεού για το μέλλον του Ισραήλ.  Η μαία, προφητικά, απευθύνεται 
στη Ραχήλ με τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε ο Θεός για να καθη-
συχάσει τον Αβραάμ: «Μη φοβάσαι» (Γέν. 35/λε’ 17, συγκρίνετε με 
Γέν. 15/ιε’ 1). 
Είναι ενδεικτικό ότι ο Ιακώβ αλλάζει το όνομα που η ετοιμοθάνατη 
Ραχήλ έδωσε στον γιο της, Βεν-ονί που σημαίνει «γιος της λύπης 
μου» για να σηματοδοτήσει τον πόνο της, σε Βενιαμίν που σημαίνει 
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«γιος της δεξιάς». Ίσως να ήθελε να υπονοήσει την κατεύθυνση του 
νότου, για να εκφράσει την ελπίδα του για την Γη της Επαγγελίας και 
για όλα όσα είπε ο Θεός ότι θα έκανε για τον λαό Του αφού εγκατα-
σταθούν εκεί.   
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ρουβήν έχει σεξου-
αλικές σχέσεις με τη Βαλλά, την παλλακίδα του πατέρα του και υπη-
ρέτρια της Ραχήλ (Γέν.35/λε’25, 30/λ’3). Δεν ξέρουμε γιατί έκανε 
αυτή τη σκανδαλώδη πράξη, αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα αν-
θρώπινης εξαχρείωσης.   
Παραδόξως, ο Ιακώβ δεν αντιδρά στο άκουσμα αυτής της φρικτής 
πράξης (Γέν.35/λε’ 22). Ίσως σε αυτό το σημείο της ζωής του, έχει 
εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τον λόγο Του παρά την α-
μαρτία και το κακό που μερικές φορές συμβαίνει γύρω του.  
Αυτό ακριβώς το μάθημα πίστης υπονοείται στον κατάλογο των 12 
γιων του Ιακώβ, οι οποίοι θα είναι οι πρόγονοι του λαού Ισραήλ 
(Γέν.35/λε’ 22-26) - όχι οι πιο ελκυστικοί και καλοσυνάτοι άνθρωποι, 
όπως θα δούμε. Ωστόσο, παρόλα τα προβλήματα, όλες τις δυσλει-
τουργίες, ακόμη και το απόλυτο κακό όπως η αμαρτία του Ρουβήν 
με την Βαλλά, το θέλημα του Θεού επρόκειτο να εκπληρωθεί μέσω 
αυτής της οικογένειας, ανεξάρτητα από το πόσο μπερδεμένη ήταν.   
ΣΚΕΨΗ: Παρά τα ανθρώπινα λάθη, οι τελικοί σκοποί του Θεού θα 
εκπληρωθούν. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν οι άνθρωποι συνεργά-
ζονταν μαζί Του, αν Τον υπάκουαν. Πόσο πιο εύκολα - με λιγότερο 
πόνο, άγχος και καθυστέρηση - θα μπορούσε να εκπληρωθεί το θέ-
λημα του Θεού;   
 
Παρασκευή 3 Ιουνίου            Δύση ηλίου: 20:43 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ:  Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 173-180 
 
«Η πείρα του Ιακώβ στο διάστημα της πάλης και της αγωνίας συμ-
βολίζει τη δοκιμασία από την οποία πρέπει να περάσει ο λαός του 
Θεού λίγο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού…Τέτοια θα 
είναι η πείρα του λαού του Θεού στην τελική τους πάλη με τις δυνά-
μεις του κακού. Ο Θεός θα δοκιμάσει την πίστη τους, την επιμονή 
και την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά Του να τους ελευθερώσει. 
Ο Σατανάς θα επιδιώξει να τους τρομοκρατήσει με τη σκέψη ότι η 
κατάστασή τους είναι απελπιστική και ότι οι αμαρτίες τους είναι τε-
ράστιες για να συγχωρηθούν. Αυτοί θα έχουν πολλή συναίσθηση 
των ελαττωμάτων τους και καθώς θα ανασκοπούν τη ζωή τους, θα 
απελπίζονται. Ανακαλώντας όμως στη μνήμη τους το μέγεθος της 
ευσπλαχνίας του Θεού και την ειλικρίνεια της μετάνοιάς τους, θα 
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επικαλούνται τις υποσχέσεις Του που μέσο του Χριστού δόθηκαν 
στους απεγνωσμένους μετανοούντες αμαρτωλούς. Δεν πρόκειται να 
χάσουν την πίστη τους αν δεν παίρνουν άμεση   απάντηση στις προ-
σευχές τους. Θα στηριχθούν στη δύναμη του Θεού όπως ο Ιακώβ 
στηρίχθηκε στον ΄Αγγελο, και με την ψυχή τους θα λένε: “Δεν θέλω 
σε αφήσει να απέλθης εάν δεν με ευλογήσης”… Από το άλλο μέρος, 
η ιστορία του Ιακώβ αποτελεί διαβεβαίωση ότι ο Θεός δε θα απορ-
ρίψει εκείνους που παρασύρθηκαν στην αμαρτία, αλλά που επέ-
στρεψαν μετά σε Αυτόν με ειλικρινή μετάνοια. Με την παραχώρηση 
του εαυτού του και την ακλόνητη πίστη ο Ιακώβ κέρδισε αυτό που 
δεν είχε κατορθώσει να κερδίσει αγωνιζόμενος με τη δική του δύ-
ναμη. Με αυτό τον τρόπο ο Θεός δίδαξε στο δούλο Του ότι μόνο η 
θεϊκή δύναμη και χάρη μπορούν να του δώσουν την ευλογία που 
τόσο ποθούσε. Το ίδιο θα συμβεί και με αυτούς που θα ζουν στις 
έσχατες ημέρες. Καθώς θα περιβάλλονται από κινδύνους και θα κα-
ταλαμβάνονται από απελπισία, θα πρέπει αποκλειστικά να βασίζο-
νται στην αξία του εξιλασμού. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτε.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.177,179. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Γιατί η αδυναμία του Ιακώβ είναι η αφορμή για τη χάρη του Θεού; 
Πώς σχετίζεται η εμπειρία του Ιακώβ με τη δήλωση του Παύλου «ό-
ταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός»; (Β'Κορ. 12/ιβ’ 10) 
2.  Γιατί ότι η Αγία Γραφή αποκαλύπτει τόσες άσχημες λεπτομέρειες 
για τη ζωή πολλών από τους χαρακτήρες της; Ποιο το νόημα σε 
αυτό, και τι μήνυμα μπορούμε να πάρουμε; 
3.  Εστιάστε περισσότερο στο ζήτημα της ειδωλολατρίας.  Ποια εί-
ναι τα είδωλα της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας;  Πώς μπο-
ρούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν λατρεύουμε κανέναν ή οτιδήποτε 
άλλο εκτός από τον Κύριο;   
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4 Ιουνίου – 10 Ιουνίου         Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΙΩΣΗΦ,  Ο  ΚΥΡΙΟΣ  ΤΩΝ  ΟΝΕΙΡΩΝ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο ένας είπε στον άλλον: Δέστε, έρχεται 
εκείνος ο κύριος των ονείρων.» Γένεση 37/λζ’ 19   
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 37/λζ’, 38/λη’, 
39/λθ’, 40/μ’ 1 - 41/μα’ 36, Ματθ. 20/κ’ 26-27, Πράξ. 7/ζ’ 9. 
 
Η ιστορία του Ιωσήφ (Γένεση 37/λζ’ - 50/ν’) καλύπτει το τελευταίο 
τμήμα του βιβλίου της Γένεσης, από τα πρώτα του όνειρα στη Χα-
ναάν (Γέν. 37/λζ’ 1-11) μέχρι τον θάνατό του στην Αίγυπτο (Γέν. 50/ν’ 
26). Στην πραγματικότητα, ο Ιωσήφ καταλαμβάνει περισσότερο 
χώρο στο βιβλίο της Γένεσης από οποιονδήποτε άλλον πατριάρχη. 
Αν και ο Ιωσήφ είναι ένας από τους γιους του Ιακώβ, παρουσιάζεται 
στη Γένεση ως μεγάλος πατριάρχης, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο 
Ιακώβ.   
Όπως θα δούμε, επίσης, η ζωή του Ιωσήφ αναδεικνύει δύο σημαντι-
κές θεολογικές αλήθειες: Πρώτον, ο Θεός εκπληρώνει τις υποσχέ-
σεις Του. Δεύτερον, ο Θεός μπορεί να μετατρέψει το κακό σε καλό.   
Στη μελέτη αυτής της εβδομάδας, θα επικεντρωθούμε στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του Ιωσήφ. Είναι ο αγαπημένος γιος του Ιακώβ, ο 
οποίος έχει ειρωνικά το παρατσούκλι ba‘al hakhalomot «ο ονειρο-
πόλος» (Γέν. 37/λζ’ 19) που σημαίνει κυριολεκτικά «κύριος των ονεί-
ρων», υπονοώντας ότι είναι ειδικός στα όνειρα.  Αυτός ο τίτλος του 
ταιριάζει πολύ, γιατί όχι μόνο βλέπει, κατανοεί και ερμηνεύει προφη-
τικά όνειρα, αλλά τα εκπληρώνει και στη ζωή του. 
Σε αυτά τα κεφάλαια, θα δούμε και πάλι ότι η πρόνοια του Θεού ε-
πιβεβαιώνεται, παρά την κακία και την φαυλότητα της ανθρώπινης 
καρδιάς.   
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Κυριακή 5 Ιουνίου 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Ο Ιακώβ, επιτέλους, εγκαταστάθηκε στη γη Χαναάν. Ενώ ο Ισαάκ 
ήταν ξένος, ο Ιακώβ κατοίκησε στη γη (Γέν.37/λζ’ 1). Ωστόσο, αφού 
εγκαταστάθηκε εκεί, άρχισαν τα προβλήματα, αυτή τη φορά μέσα 
από την οικογένεια. Η διαμάχη δεν αφορά την κατοχή της γης ή τη 
χρήση ενός πηγαδιού· είναι, κυρίως, πνευματική.   
Διαβάστε Γένεση 37/λζ’ 1-11. Ποια οικογενειακή συνθήκη προδιαθέ-
τει τα αδέρφια του Ιωσήφ να τον μισούν τόσο πολύ; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Από την αρχή καταλαβαίνουμε ότι ο Ιωσήφ, ο γιος των γηρατειών 
του Ιακώβ (Γέν.37/λζ’ 3), απολάμβανε μια ιδιαίτερη σχέση με τον 
πατέρα του, ο οποίος «αγαπούσε αυτόν περισσότερο από όλους 
τους αδελφούς του» (Γέν.37/λζ’ 4). Ο Ιακώβ έφτασε στο σημείο να 
του κάνει έναν ποικιλόχρωμο χιτώνα (Γέν.37/λζ’ 3), ένδυμα πρίγκιπα 
(Β’Σαμ.13/ιγ’ 18), ένδειξη της μυστικής πρόθεσης του Ιακώβ να ανυ-
ψώσει τον Ιωσήφ, τον πρώτο γιο της Ραχήλ, σε πρωτότοκο.   
Το μέλλον θα επιβεβαιώσει, πράγματι, τις επιθυμίες του Ιακώβ ε-
πειδή ο Ιωσήφ τελικά θα λάβει τα δικαιώματα του πρωτότοκου (Α' 
Χρον.5/ε’ 2). Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που οι αδελφοί του Ιωσήφ 
τον μισούσαν τόσο πολύ και δεν μπορούσαν καν να έχουν ειρηνικές 
συνομιλίες μαζί του (Γέν.37/λζ’ 4).   
Επιπλέον, ο Ιωσήφ έφερνε κακές αναφορές στον πατέρα του για ο-
ποιαδήποτε κατακριτέα συμπεριφορά από τους αδελφούς του 
(Γέν.37/λζ’ 2). Σε κανέναν δεν αρέσει ο καταδότης.   
Έτσι, όταν ο Ιωσήφ μοιράστηκε τα όνειρά του, τα αδέρφια του τον 
μίσησαν ακόμα περισσότερο επειδή υπονόησε ότι ο Θεός θα τον 
έβαζε σε ανώτερη θέση από αυτούς και θα υποκλίνονταν μπροστά 
του. Ο γνήσιος προφητικός χαρακτήρας των ονείρων επικυρώθηκε 
ακόμη και από το γεγονός ότι επαναλήφθηκαν (Γέν.41/μα’32). Αν και 
ο Ιακώβ επέπληξε ανοιχτά το γιο του (Γέν.37/λζ’10), κράτησε αυτό 
το περιστατικό στο μυαλό του, αναλογιζόμενος το νόημά του και πε-
ριμένοντας την εκπλήρωση του (εδ.11). Ίσως, βαθιά μέσα του να 
σκέφτηκε ότι μπορεί τελικά να υπάρχει κάτι σε αυτά τα όνειρα. Και 
είχε δίκιο, όσο κι αν δεν μπορούσε να το ξέρει εκείνη τη στιγμή.   
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ματθαίον 20/κ’ 26-27. Ποια κρίσιμη αρχή αποκα-
λύπτεται εδώ και πώς μπορούμε να μάθουμε να εκδηλώνουμε στη 
ζωή μας αυτό που διδάσκει;   
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Δευτέρα 6 Ιουνίου 
 

Η  ΕΠΙΘΕΣΗ  ΣΤΟΝ  ΙΩΣΗΦ 
Όσο φρικτά κι αν ήταν τα γεγονότα που επρόκειτο να ακολουθή-
σουν, δεν είναι δύσκολο να τα κατανοήσουμε.  Το να βρίσκεσαι τόσο 
κοντά σε κάποιον που μισείς, ακόμη και αν είναι συγγενής σου, θα 
οδηγήσει αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, μόνο σε προβλήματα. Έ-
τσι και έγινε. 
Διαβάστε Γένεση 37/λζ’ 12-36. Τι μας διδάσκει αυτό για το πόσο ε-
πικίνδυνες και κακές μπορεί να είναι οι μη αναγεννημένες καρδιές 
και τι μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε από εμάς να κάνει;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Οι αδελφοί μισούν τον Ιωσήφ επειδή ζηλεύουν την εύνοια του Θεού 
(Πράξ.7/ζ’9), μια εύνοια που θα επιβεβαιώνεται σε κάθε βήμα των 
επόμενων γεγονότων. Όταν ο Ιωσήφ περιπλανιόταν, τον συναντά 
κάποιος και τον καθοδηγεί (Γέν.37/λζ’15). Όταν τα αδέρφια του σχε-
διάζουν να τον σκοτώσουν, ο Ρουβήν επεμβαίνει και προτείνει να 
τον ρίξουν σε έναν λάκκο αντί να τον σκοτώσουν (Γέν.37/λζ’20-22).   
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το μίσος που εκφράζεται εδώ, 
ειδικά για κάποιον από την οικογένειά τους. Πώς μπόρεσαν να κά-
νουν κάτι τόσο σκληρό; Δεν σκέφτηκαν, έστω και για λίγες στιγμές, 
το πόσο θα επηρέαζε αυτό τον πατέρα τους; Όποια δυσαρέσκεια κι 
αν είχαν με τον πατέρα τους επειδή o Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος 
του, ήταν πραγματικά απεχθές να κάνουν μια τέτοια πράξη σε ένα 
από τα παιδιά του. Τι ισχυρή εκδήλωση του πόσο κακοί μπορούν να 
γίνουν οι άνθρωποι.   
«Μερικοί από αυτούς όμως δεν αισθάνονταν άνετα. Δεν ένιωθαν την 
ικανοποίηση που περίμεναν ότι θα τους έφερνε η εκδίκησή τους. Σε 
λίγο φάνηκε να πλησιάζει μια συνοδεία από ταξιδιώτες. Ήταν ένα 
καραβάνι Ισμαηλιτών που προέρχονταν από την απέναντι πλευρά 
του Ιορδάνη και πήγαιναν στην Αίγυπτο μεταφέροντας μπαχαρικά 
και άλλες πραμάτειες. Τότε ο Ιούδας πρότεινε να πουλήσουν τον α-
δελφό τους στους ειδωλολάτρες αυτούς εμπόρους αντί να τον αφή-
σουν να πεθάνει. Ενώ έτσι, θα τον έβγαζαν εντελώς από τη μέση 
χωρίς να μολυνθούν και με το αίμα του.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.189. 
Αφού τον πέταξαν στο λάκκο, σχεδιάζοντας να τον σκοτώσουν αρ-
γότερα, ένα καραβάνι περνάει και ο Ιούδας προτείνει στους αδελ-
φούς του να τον πουλήσουν (Γέν.37/λζ’ 26-27). Αφού πουλούν τον 
Ιωσήφ στους Μαδιανίτες (Γέν.37/λζ’ 28), οι Μαδιανίτες τον πουλούν 
σε κάποιον στην Αίγυπτο (Γέν.37/λζ’ 36), προωθώντας έτσι τη μελ-
λοντική του δόξα.   
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναζητούμε τη δύναμη του 
Θεού για να αλλάξουμε τα κακά στοιχεία του χαρακτήρα μας, πριν 
αυτά εκδηλωθούν σε κάποια στιγμή της ζωής μας με πράξεις που 
δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε;  
 

Τρίτη 7 Ιουνίου 

 

Ο  ΙΟΥΔΑΣ  ΚΑΙ  Η  ΘΑΜΑΡ 
Η ιστορία της Θάμαρ δεν είναι άτοπη εδώ. Αυτό το περιστατικό ακο-
λουθεί χρονολογικά την πώληση του Ιωσήφ στην Αίγυπτο 
(Γέν.38/λη’ 1) και συνάδει με το γεγονός ότι ο Ιούδας μόλις έχει αφή-
σει τους αδελφούς του, γεγονός που δείχνει τη διαφωνία του μαζί 
τους. Επιπλέον, το κείμενο μοιράζεται μια σειρά από κοινές λέξεις 
και μοτίβα με το προηγούμενο κεφάλαιο και φέρει το ίδιο θεολογικό 
μάθημα: μια κακή πράξη θα μετατραπεί σε ένα θετικό γεγονός που 
συνδέεται με τη σωτηρία.  
Διαβάστε Γένεση 38/λη’. Συγκρίνετε τη συμπεριφορά του Ιούδα με 
τη συμπεριφορά της Χαναναίας Θάμαρ. Ποιος από τους δύο είναι 
πιο δίκαιος και γιατί; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Ιούδας παίρνει μια Χαναναία (Γέν.38/λη’ 2) με την οποία αποκτά 
τρεις γιούς: τον Ηρ, τον Αυνάν και τον Σηλά. Αργότερα, δίνει την ε-
πίσης Χαναναία Θάμαρ στον Ηρ, τον πρωτότοκό του, προκειμένου 
να εξασφαλίσει την κατάλληλη γενεαλογία. Όταν ο Ηρ και ο Αυνάν 
θανατώνονται από τον Θεό λόγω της κακίας τους, ο Ιούδας υπόσχε-
ται τον τελευταίο του γιο, τον Σηλά στην Θάμαρ. 
Όταν μετά από αρκετό καιρό ο Ιούδας φαίνεται να έχει ξεχάσει την 
υπόσχεσή του, καθώς πηγαίνει να παρηγορηθεί μετά το θάνατο της 
γυναίκας του, η Θάμαρ αποφασίζει να παραστήσει την πόρνη για να 
τον αναγκάσει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Επειδή ο Ιούδας 
δεν έχει να πληρώσει την πόρνη, την οποία δεν αναγνωρίζει, υπό-
σχεται να της στείλει μια κατσίκα από το κοπάδι του.  
Εντωμεταξύ, η Θάμαρ απαιτεί να της δώσει τη σφραγίδα, το περιδέ-
ραιο και τη ράβδο του ως εγγύηση. Η Θάμαρ θα μείνει έγκυος από 
αυτή τη μοναδική συνάντηση. Όταν, αργότερα κατηγορείται ότι εκ-
πορνεύθηκε, θα δείξει στον κατήγορο, τον Ιούδα, τα πράγματά του 
που της άφησε ως εγγύηση. Ο Ιούδας αναγνωρίζει την άδικη συμπε-
ριφορά του. 
Η κατάληξη αυτής της άθλιας ιστορίας είναι η γέννηση του Φαρές, 
που το όνομα του σημαίνει “χαλασμός”, ο οποίος, όπως ο Ιακώβ, 
γεννιέται δεύτερος και γίνεται πρώτος. Κατονομάζεται στην ιστορία 
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της σωτηρίας ως πρόγονος του Δαβίδ (Ρουθ 4/δ’ 18-22) και τελικά 
του Ιησού Χριστού (Ματθ.1/α’ 3). Η Θάμαρ, είναι η πρώτη από τις 
τέσσερις γυναίκες – την Ραάβ (Ματθ.1/α’ 5), την Ρουθ (Ματθ.1/α’ 5-
6) και την γυναίκα του Ουρία (Ματθ.1/α’ 6) - η οποία γενεαλογικά 
προηγήθηκε της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού (Ματθ.1/α’ 16).  
Όπως ο Θεός έσωσε την Θάμαρ μέσω της χάρης Του, μετατρέπο-
ντας το κακό σε καλό, έτσι θα σώσει τον λαό Του μέσω του Σταυρού 
του Ιησού. Και στην περίπτωση του Ιωσήφ, θα μετατρέψει τα προ-
βλήματά του σε σωτηρία για τον Ιακώβ και τους γιούς του.  
 
Τετάρτη 8 Ιουνίου 

 

Ο  ΙΩΣΗΦ  ΣΚΛΑΒΟΣ  ΣΤΗΝ  ΑΙΓΥΠΤΟ 
Ο Ιωσήφ εργάζεται τώρα ως σκλάβος για τον άρχοντα των σωματο-
φυλάκων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βασιλικών 
αξιωματούχων (Γέν.40/μ’ 3-4, 41/μα’ 10-12).   
Διαβάστε Γένεση 39/λθ’. Υπό το φως του παραδείγματος της εργα-
σίας του Ιωσήφ ως επιστάτη του Πετεφρή, ποιοι είναι οι παράγοντες 
που οδήγησαν σε μια τέτοια επιτυχία;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Σχεδόν αμέσως, ο Ιωσήφ χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος που ευο-
δωνόταν (Γέν.39/λθ’ 2-3).  Ήταν τόσο άξιος που, ο κύριός του ο Πε-
τεφρής τον εμπιστευόταν τόσο πολύ που όλα όσα είχε τα παρέδωσε 
στα χέρια του και τον έκανε επιστάτη του σπιτιού του (Γέν.39/λθ’4).   
Η επιτυχία του Ιωσήφ, ωστόσο, δεν τον διαφθείρει. Όταν η γυναίκα 
του Πετεφρή θέλει να κοιμηθεί μαζί του, ο Ιωσήφ αρνείται κατηγορη-
ματικά και προτιμά να χάσει την ασφάλειά του παρά να πράξει αυτό 
το μεγάλο κακό, και να αμαρτήσει ενάντια στον Θεό (Γέν.39/λθ’ 9). 
Η γυναίκα, ταπεινωμένη από την άρνηση του Ιωσήφ, αναφέρει ψευ-
δώς στους υπηρέτες της και στον άντρα της ότι ο Ιωσήφ ήθελε να τη 
βιάσει. Ως αποτέλεσμα, ο Ιωσήφ ρίχνεται στη φυλακή.  
Ο Ιωσήφ βιώνει εδώ αυτό που όλοι έχουμε ζήσει: την αίσθηση της 
εγκατάλειψης από τον Θεό. Όμως, ακόμη και σε αυτήν τη δύσκολη 
στιγμή, «ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ» (Γέν.39/λθ’ 21).   
Τελικά, ο Κύριος ενεργεί και αυτό έχει αντίκτυπο στη σχέση του Ιω-
σήφ με τον αρχιδεσμοφύλακα. Και εδώ, όπως και στο σπίτι του κυ-
ρίου του, ο Κύριος ευλογεί τον Ιωσήφ. Είναι εμφανώς ένας καταξιω-
μένος άνθρωπος και παρά τις ακόμη χειρότερες συνθήκες τώρα, ε-
πιδιώκει να κάνει το καλύτερο. Όποια και αν είναι τα χαρίσματά του, 
ωστόσο, το κείμενο ξεκαθαρίζει ότι τελικά μόνο ο Θεός του έφερε 
την επιτυχία. «Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν κοίταζε τίποτε από όσα 
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ήσαν στα χέρια του· επειδή, ο Κύριος ήταν μαζί του· και ο Κύριος 
ευόδωνε όσα αυτός έκανε» (Γέν.39/λθ’ 23). Πόσο σημαντικό είναι 
όλοι οι καταξιωμένοι και επιτυχημένοι να θυμούνται από πού προ-
έρχονται όλα αυτά!  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γένεση 39/λθ’ 7-12. Πώς αντιστάθηκε ο Ιωσήφ 
στη σύζυγο του Πετεφρή; Γιατί ο Ιωσήφ  είπε συγκεκριμένα ότι αν 
έκανε αυτό που του ζητούσε θα ήταν αμαρτία εναντίον του Θεού;  
Πώς κατανοεί τη φύση της αμαρτίας;  
 
Πέμπτη 9 Ιουνίου 
 

ΤΑ  ΟΝΕΙΡΑ  ΤΟΥ  ΦΑΡΑΩ 
Διαβάστε Γέν.40/μ’ 1 - 41/μα’ 36.  Πώς σχετίζονται τα όνειρα του 
Φαραώ με τα όνειρα των αξιωματούχων; Ποια είναι η σημασία αυτού 
του παραλληλισμού;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η Θεϊκή πρόνοια μέσα στα γεγονότα συνεχίζεται. Ο Ιωσήφ τοποθε-
τείται επικεφαλής των κρατουμένων, δύο από τους οποίους τυχαίνει 
να είναι πρώην αξιωματούχοι του Φαραώ, ένας οινοχόος και ένας 
αρτοποιός (Γέν.41/μα’ 9-11). Και οι δύο ανησυχούν για όνειρά τους 
που δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί δεν υπάρχει κανένας να τους 
τα εξηγήσει (Γέν.40/μ’ 8). Ο Ιωσήφ, λοιπόν, ερμηνεύει τα αντίστοιχα 
όνειρά τους.   
Στη συνέχεια, ο Φαραώ έχει επίσης δύο όνειρα τα οποία κανείς δεν 
μπορεί να ερμηνεύσει (Γέν.41/μα’ 1-8). Τότε, ο αρχιοινοχόος θυμά-
ται μέσω Θεϊκής πρόνοιας τον Ιωσήφ και μιλά στον Φαραώ (Γέν. 
41/μα’ 9-13).   
Ο Φαραώ, όπως και οι αξιωματούχοι, είναι ταραγμένος από τα ό-
νειρα που είδε και, όπως έκαναν αυτοί, τα αποκαλύπτει (Γέν.41/μα’ 
14-24) στον Ιωσήφ ο οποίος τα ερμηνεύει. Όπως τα όνειρα των α-
ξιωματούχων, έτσι και τα όνειρα του Φαραώ εμφανίζουν παραλλη-
λισμούς συμβόλων: οι δύο σειρές των επτά αγελάδων (παχιές και 
λεπτόσαρκες) ακριβώς όπως οι δύο σειρές των σιτηρών (μεστών και 
λεπτών) αντιπροσωπεύουν δύο σειρές ετών, μια καλή και μια κακή. 
Οι επτά αγελάδες παραλληλίζονται με τα επτά στάχυα, επαναλαμ-
βάνοντας το ίδιο μήνυμα, μια απόδειξη της Θεϊκής προέλευσης τους, 
όπως ακριβώς τα όνειρα του Ιωσήφ (Γέν.41/μα’ 32, συγκρίνετε με 
Γέν.37/λζ’ 9).   
Ο Ιωσήφ αν και ερμήνευσε το όνειρο στον Φαραώ, φροντίζει να βε-
βαιωθεί πως ο Φαραώ έχει καταλάβει ότι ο Θεός, ο Ελοχίμ, είναι που 
του έδειξε τα πράγματα που Εκείνος, επρόκειτο να κάνει (Γέν.41/μα’ 
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25, 28). Φαίνεται ότι ο Φαραώ το αντιλήφθηκε επειδή, όταν αποφά-
σισε να διορίσει κάποιον να αναλάβει τη γη  δήλωσε: «Επειδή, ο 
Θεός έδειξε σε σένα όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας τόσο συνετός 
και φρόνιμος όσο εσύ.  Εσύ θα είσαι επάνω στο παλάτι μου, και στον 
λόγο του στόματός σου θα υπακούει ολόκληρος ο λαός μου» (Γέν. 
41/μα’ 39-40).   
Πόσο συναρπαστικό: χάρη στον Θεό, ο Ιωσήφ μεταβαίνει από επι-
στάτης του οίκου του Πετεφρή σε επιστάτη της φυλακής και τελικά 
σε διοικητή όλης της Αιγύπτου.  Τι δυνατή ιστορία για το πώς, ακόμη 
και μέσα σε τρομερές συνθήκες, αποκαλύπτεται η πρόνοια του 
Θεού.   
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό και να προ-
σκολλούμαστε στις υποσχέσεις Του, όταν στα γεγονότα που βιώ-
νουμε δεν διακρύνεται καθόλου η Θεϊκή πρόνοια και φαίνεται  ο Θεός 
να σιωπά;  
 
Παρασκευή 10 Ιουνίου            Δύση ηλίου: 20:47 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε  Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.191-200 
«Στα νιάτα τους, ακριβώς την εποχή που περνούσαν από την εφη-
βική στην ανδρική ηλικία, ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ χωρίσθηκαν από τις 
οικογένειές τους και οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι σε ξένες χώρες. Ιδιαί-
τερα ο Ιωσήφ γνώρισε πειρασμούς που προκαλούν μεγάλες στρο-
φές της μοίρας. Στο πατρικό σπίτι του ένα τρυφερό, αγαπημένο 
παιδί, στο σπίτι του Πετεφρή ένας σκλάβος, έμπιστος αργότερα φί-
λος και σύντροφος, διαχειριστής σπουδαγμένος με τη μελέτη, την 
παρατήρηση και την επαφή με τους ανθρώπους, στη φυλακή του 
Φαραώ ως δέσμιος του κράτους, καταδικασμένος άδικα, χωρίς ελ-
πίδα για αθώωση ή προοπτική για απόλυση, καλεσμένος σε μια 
ώρα εθνικής ανάγκης να αναλάβει την ηγεσία του κράτους - τι ήταν 
εκείνο που τον έκανε ικανό να διατηρήσει την ακεραιότητά του; … 
Από παιδί ο Ιωσήφ είχε διδαχθεί την αγάπη και το φόβο του Θεού. 
Συχνά στο αντίσκηνο του πατέρα του, κάτω από τον ξάστερο συ-
ριανό ουρανό είχε ακούσει την ιστορία του νυχτερινού οράματος της 
Βαιθήλ, της σκάλας μεταξύ ουρανού και γης όπου ανεβοκατέβαιναν 
οι άγγελοι, και Εκείνου ο οποίος ψηλά από τον ουρανό φανερώθηκε 
στον Ιακώβ. Είχε ακούσει την αφήγηση της πάλης πλάι στον ποταμό 
Ιαββόκ, κατά την οποία ο Ιακώβ βγήκε νικητής αφού αποκήρυξε υ-
ποθαλπόμενες αμαρτίες και έλαβε το καινούργιο όνομα Ισραήλ (πρί-
γκιπας του Θεού), ή όπως η Γραφή λέει “Ισχύς Θεού” (Γέν. 32:27). 
Η αγνή και απλή ζωή του Ιωσήφ, που σαν βοσκόπουλο φύλαγε τα 
κοπάδια του πατέρα του, είχε ευνοήσει την ανάπτυξη τόσο των 



93 

 

σωματικών όσο και των πνευματικών του δυνάμεων. Με την επικοι-
νωνία που είχε με το Θεό, με τη φύση και με τη μελέτη των μεγάλων 
αληθειών που σαν ιερή παρακαταθήκη είχαν μεταβιβασθεί από πα-
τέρα σε γιο, είχε αποκτήσει διανοητική δύναμη και σταθερές αρχές. 
Στην κρίσιμη καμπή της ζωής του, όταν έκανε την τρομερή εκείνη 
διαδρομή από το σπίτι της παιδικής του ηλικίας στη Χαναάν πηγαί-
νοντας προς τη σκλαβιά που τον περίμενε στην Αίγυπτο, ενώ έριχνε 
μια τελευταία ματιά στους λόφους πίσω από τους οποίους κρύβο-
νταν τα αντίσκηνα της οικογένειάς του, ο Ιωσήφ θυμήθηκε το Θεό 
του πατέρα του. Θυμήθηκε τα μαθήματα που είχε μάθει στα παιδικά 
χρόνια του, και η καρδιά του έπαλλε από την απόφασή του να πα-
ραμείνει πιστός και να φέρεται πάντοτε έτσι όπως αρμόζει σε έναν 
υπήκοο του Βασιλιά του ουρανού.» Ε. Χουάιτ, ΕΚ. σελ. 41,42. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1. Συγκρίνετε τον Ιωσήφ με τον Δανιήλ και τον Ιησού. Ποια είναι τα 
κοινά τους σημεία; Πώς ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, με τον δικό τους 
τρόπο, αποκαλύπτουν πτυχές του πώς θα ήταν ο Ιησούς;  
2. Συζητήστε σχετικά με την τελευταία ερώτηση της Πέμπτης. Πώς 
μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό όταν τα πράγματα δεν εξε-
λίσσονται τόσο καλά για εμάς, όσο εξελίχθηκαν τελικά για τον Ιω-
σήφ; 
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11 Ιουνίου – 17 Ιουνίου        Σάββατο απόγευμα 
 

12.  ΙΩΣΗΦ,  Ο  ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ  ΤΗΣ  ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ  ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: Δες, σε κατέ-
στησα επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου.» Γένεση 41/μα’ 41 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.41/μα’ 37-46, 
42/μβ’, 43/μγ’, 44/μδ’, 45/με’, Α’Βασ.3/γ’ 12, Ρωμ.5/ε’ 7-11  
 
Ο Ιωσήφ είναι τώρα αρχηγός της Αιγύπτου και τα αδέρφια του θα 
υποκλιθούν μπροστά του χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι (Γέν. 
42/μβ’). Οι αδερφοί του Ιωσήφ θα ταπεινωθούν όταν ο Ιωσήφ τους 
αναγκάσει να επιστρέψουν με τον Βενιαμίν (Γέν. 43/μγ’). Όταν η α-
σφάλεια του Βενιαμίν απειλείται, αυτοί φοβούνται, (Γέν. 44/μδ’) και 
θα παρακαλούν για χάρη αυτόν τον ισχυρό άνδρα τον οποίο βλέ-
πουν όπως τον Φαραώ. Στο τέλος, όταν ο Ιωσήφ αποκαλύψει την 
ταυτότητά του, θα καταλάβουν ότι, παρά τα όσα έχουν κάνει, ο Θεός 
τελικά έφερε καλές εξελίξεις σε όλα αυτά.   
Είναι ενδιαφέρον ότι όλα τα επόμενα γεγονότα που υποτίθεται ότι 
αφορούσαν την καταξίωση του Ιωσήφ, αφορούν περισσότερο την 
μετάνοια των αδελφών του. Τα ταξίδια τους από τον Ιωσήφ στον 
πατέρα τους, και αντίστροφα, και τα εμπόδια που συναντούν, τους 
κάνουν να θυμούνται τις κακές πράξεις τους προς τον Ιωσήφ και τον 
πατέρα τους και συνειδητοποιούν την ανομία τους προς τον Θεό. Οι 
αδελφοί του Ιωσήφ ζουν όλη αυτήν την εμπειρία ως Θεϊκή κρίση. Κι 
όμως, η συγκινητική, συναισθηματική κατάληξη που φέρνει τους πά-
ντες σε δάκρυα και χαρά, περιέχει επίσης ένα μήνυμα συγχώρεσης 
για αυτούς, παρά τις αδικαιολόγητα κακές τους πράξεις.   
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Κυριακή 12 Ιουνίου 
 

Η  ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ  ΙΩΣΗΦ  ΣΤΗΝ  ΕΞΟΥΣΙΑ 
Για τον Ιωσήφ, τα όνειρα του Φαραώ αποκάλυψαν τι επρόκειτο να 
κάνει ο Θεός (Γέν.41/μα’ 28) στη γη της Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ, ω-
στόσο, δεν καλεί τον Φαραώ να πιστέψει στον Θεό του. Αντίθετα, η 
άμεση απάντηση του Ιωσήφ είναι η δράση. Προτείνει μία προνοητική 
και με απολαβές ενέργεια. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Φαραώ από τον 
λόγο του Ιωσήφ κρατάει μόνο το κομμάτι της διαχείρισης, για το ο-
ποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο, παρά για το πνευματικό 
νόημα του ονείρου και τον Θεό που του το έστειλε.   
Διαβάστε Γένεση 41/μα’ 37-57.  Ποια είναι η θέση του Θεού στην 
επιτυχία του Ιωσήφ;  
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο Φαραώ επιλέγει τον Ιωσήφ να αναλάβει την ευθύνη όχι τόσο ε-
πειδή ερμήνευσε σωστά τα όνειρά του και αποκάλυψε το επερχό-
μενο πρόβλημα στη χώρα, αλλά επειδή έχει μια λύση για αυτό το 
πρόβλημα.  Ακόμη ένας λόγος που ο Φαραώ επιλέγει τον Ιωσήφ 
είναι επειδή «ο λόγος του άρεσε στον Φαραώ, και σε όλους τους 
δούλους του» (Γέν.41/μα’ 37). Η επιλογή του Φαραώ φαίνεται να 
ήταν περισσότερο ρεαλιστική παρά θρησκευτική.  Και όμως, ο Φα-
ραώ αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Πνεύματος του Θεού (εδ.38) 
βρίσκεται στον Ιωσήφ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως συνετός και φρό-
νιμος (εδ.39), μια έκφραση που χαρακτηρίζει τη σοφία την οποία δί-
νει ο Θεός (Γέν.41/μα’ 33, συγκρίνετε με Α' Βασ.3/γ’ 12).    
Όλες οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο Βιβλικό κείμενο ταιριά-
ζουν στην ιστορική κατάσταση της Αιγύπτου εκείνη την εποχή. Πο-
λιτικά, το γεγονός ότι ο Φαραώ διορίζει τον Ιωσήφ ως διοικητή δεν 
είναι ασυνήθιστο στην αρχαία Αίγυπτο, όπου έχουν υπάρξει μαρτυ-
ρίες για περιπτώσεις ξένων διοικητών.   
Τα επόμενα επτά χρόνια είναι χρόνια αφθονίας τόσο που η παρα-
γωγή σιτηρών είναι ανυπολόγιστη, σημάδι υπερφυσικής πρόνοιας. 
Η σύγκριση «σαν την άμμο της θάλασσας» (Γέν.41/μα’ 49) αποκα-
λύπτει ότι πρόκειται για την ευλογία του Θεού (Γέν.22/κβ’ 17). Ο Ιω-
σήφ αντικατοπτρίζει προσωπικά αυτή την ευλογία στη δική του καρ-
ποφορία, μια σύμπτωση που αποδεικνύει την παρουσία του ίδιου 
Θεού πίσω από τα δύο φαινόμενα. Ο Ιωσήφ έχει δύο γιους τα ονό-
ματα των οποίων δείχνουν την εμπειρία που έχει όσον αφορά την 
πρόνοια του Θεού, η οποία έχει μετατρέψει τη μνήμη του πόνου σε 
χαρά (Μανασσής) και την προηγούμενη θλίψη σε καρποφορία 
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(Εφραίμ). Τι ισχυρό παράδειγμα για το πώς ο Θεός μετέτρεψε κάτι 
κακό σε κάτι πολύ καλό!   
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι είναι οι τρόποι που θα μπορούν οι άλλοι να δουν από 
το είδος της ζωής που ζούμε την πραγματικότητα του Θεού μας;   
 
Δευτέρα 13 Ιουνίου 
 

Ο  ΙΩΣΗΦ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ  ΤΑ  ΑΔΕΡΦΙΑ  ΤΟΥ 
Διαβάστε Γένεση 42/μβ’.  Τι συνέβη εδώ και πώς αποκαλύπτεται η 
πρόνοια του Θεού παρά την ανθρώπινη κακία και αδικοπραγία; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Ο λιμός υποχρεώνει τον Ιακώβ να στείλει τους γιους του στην Αίγυ-
πτο για να αγοράσουν σιτηρά.  Κατά ειρωνικό τρόπο, είναι ο Ιακώβ 
που ξεκινά το σχέδιο (Γέν.42/μβ’ 1). Ο άτυχος ηλικιωμένος, θύμα 
περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό του, θέτει εν αγνοία του σε κί-
νηση μια εκπληκτική αλυσίδα γεγονότων που θα οδηγήσουν στην 
επανένωση με τον γιο του για τον οποίο θρηνούσε τόσο καιρό.   
Η πρόνοια του Θεού σε αυτή τη συνάντηση αναδεικνύεται μέσα από 
δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά.  Πρώτον, θεωρείται ως εκπλήρωση 
των ονείρων του Ιωσήφ. Το γεγονός που προ-αποκαλύφθηκε στα 
προφητικά όνειρα του Ιωσήφ: «τα δικά σας δεμάτια….προσκύνησαν 
το δικό μου δεμάτι» (Γέν.37/λζ’ 7), πραγματοποιείται. Ο Ιωσήφ ανα-
γνωρίζεται ως ο διοικητής του τόπου και ο κύριος του τόπου 
(Γέν.42/μβ’ 6, 30, 33). Η ισχυρή θέση του Ιωσήφ έρχεται σε αντίθεση 
με εκείνη των άπορων αδελφών του, οι οποίοι τον προσκύνησαν 
κατά πρόσωπο μέχρις εδάφους (Γέν.42/μβ’ 6) - εκείνοι που χλεύα-
σαν τον Ιωσήφ για το όνειρό του και αμφέβαλλαν για την εκπλήρωσή 
του (Γέν.37/λζ’ 8).   
Δεύτερον, αυτή η εκ Θεού συνάντηση περιγράφεται ως απάντηση. 
Οι γλωσσικές και θεματικές απηχήσεις μεταξύ των δύο γεγονότων 
υπογραμμίζουν τον χαρακτήρα της δίκαιης ανταπόδοσης.  Η φράση 
«και ο ένας είπε στον άλλον» (Γέν.42/μβ’ 21) χρησιμοποιήθηκε επί-
σης όταν άρχισαν να συνωμοτούν εναντίον του Ιωσήφ (Γέν.37/λζ’ 
19). Η παραμονή των αδελφών στη φυλακή (Γέν.42/μβ’  17) απηχεί 
την παραμονή του Ιωσήφ στη φυλακή (Γέν.40/μ’ 3-4). Στην πραγμα-
τικότητα, οι αδελφοί του Ιωσήφ συσχετίζουν αυτό που τους συμβαί-
νει αυτή τη στιγμή με αυτό που έκαναν στον αδελφό τους πριν από 
20 χρόνια. «Και ο ένας είπε στον άλλον: Αληθινά είμαστε ένοχοι για 
τον αδελφό μας, επειδή είδαμε τη θλίψη της ψυχής του, όταν μας 
παρακαλούσε, και δεν τον εισακούσαμε· γι’ αυτό, ήρθε επάνω μας 
αυτή η θλίψη» (Γέν.42/μβ’ 21).   
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Τα λόγια του Ρουβήν «το αίμα του εκζητείται» (Γέν.42/μβ’ 22) που 
απηχούν την προηγούμενη προειδοποίησή του «μη χύσετε αίμα» 
(Γέν.37/λζ’ 22) ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ αυτού που αντιμετω-
πίζουν τώρα και αυτού που είχαν κάνει τότε.   
ΣΚΕΨΗ: Οι περισσότεροι από εμάς, σίγουρα, έχουμε κάνει πράγ-
ματα για τα οποία λυπόμαστε. Πώς μπορούμε, σε όποιο βαθμό είναι 
δυνατό, να επανορθώσουμε για αυτό που έχουμε κάνει;  Επίσης, 
γιατί είναι τόσο κρίσιμη για εμάς η αποδοχή των υποσχέσεων του 
Θεού για συγχώρεση μέσω του Ιησού; (Ρωμ.5/ε’ 7-11) 
 
Τρίτη 14 Ιουνίου 
 

Ο  ΙΩΣΗΦ  ΚΑΙ  Ο  ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
Ο Ιακώβ δεν μπορούσε εύκολα να επιτρέψει την αναχώρηση του 
Βενιαμίν, του μοναδικού γιου από τη Ραχήλ που του απέμεινε. Φο-
βόταν ότι θα τον έχανε, όπως είχε ήδη χάσει τον Ιωσήφ (Γέν.43/μγ’ 
6-8). Μόνο όταν δεν υπήρχε πια τροφή (Γεν.43/μγ’ 2) και όταν ο Ι-
ούδας δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την επιστροφή του Βενιαμίν (εδ.9), ο 
Ιακώβ τελικά συναίνεσε σε μια δεύτερη επίσκεψη στην Αίγυπτο και 
επέτρεψε στον Βενιαμίν να πάει με τα αδέρφια του.   
Διαβάστε Γένεση 43/μγ’. Τι επίδραση είχε η παρουσία του Βενιαμίν 
στην πορεία των γεγονότων;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Η παρουσία του Βενιαμίν κυριάρχησε στα γεγονότα.  Όταν όλοι οι 
αδελφοί στέκονται μπροστά στον Ιωσήφ, ο Βενιαμίν είναι το μόνο 
άτομο που βλέπει ο Ιωσήφ (Γέν.43/μγ’ 16). Ο Βενιαμίν είναι ο μόνος 
που αποκαλείται αδελφός (εδ.29). Ενώ ο Βενιαμίν αποκαλείται ονο-
μαστικά, όλα τα άλλα αδέρφια δεν ταυτοποιούνται, αναφέρονται α-
πλώς ως άνθρωποι (εδ.16). 
Ο Ιωσήφ αποκαλεί τον Βενιαμίν «παιδί μου», ως καθησυχαστική έκ-
φραση ιδιαίτερης στοργής (Γέν.43/μγ’ 29, συγκρίνετε με Γέν.22/κβ’ 
8). Η ευλογία του Ιωσήφ αναφέρεται στο έλεος (Γέν.43/μγ’ 29) που 
θυμίζει την δική του ικεσία για έλεος το οποίο ποτέ δεν του δόθηκε 
(Γέν.42/μβ’ 21). Ο Ιωσήφ επιστρέφει στον Βενιαμίν το έλεος που δεν 
έλαβε από τους άλλους αδελφούς του.   
Ενώ οι αδελφοί του Ιωσήφ φοβούνται ότι θα τους ρίξουν στη φυλακή 
για τα χρήματα που επιστράφηκαν, ο Ιωσήφ τους ετοιμάζει ένα συ-
μπόσιο λόγω της παρουσίας του Βενιαμίν.  Είναι σαν ο Βενιαμίν να 
έχει μια λυτρωτική επίδραση στην όλη κατάσταση. Όταν όλοι οι α-
δελφοί κάθονται σύμφωνα με την ηλικία τους και σεβόμενοι τους κα-
νόνες τιμής, ο Βενιαμίν, ο νεότερος, σερβίρεται πέντε φορές 
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περισσότερο από όλους τους άλλους αδελφούς (Γέν.43/μγ’ 33-34). 
Και όμως, αυτή η εύνοια που επικρατεί δεν τους ενοχλεί σε αντίθεση 
όταν, πριν από πολλά χρόνια, ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος του πα-
τέρα του, κάτι που οδήγησε στις τρομερές ενέργειές τους τόσο προς 
τον ετεροθαλή αδερφό τους όσο και προς τον πατέρα τους 
(Γέν.37/λζ’3-4).   
«Δείχνοντας την προτίμηση αυτή στο Βενιαμίν, έλπιζε να βεβαιωθεί 
αν στο μικρότερο αδελφό έδειχναν την ίδια ζήλια και το ίδιο μίσος 
που είχαν δείξει και σε εκείνον. Εξακολουθώντας να υποθέτουν ότι 
ο Ιωσήφ δεν καταλάβαινε τη γλώσσα τους, οι αδελφοί κουβέντιαζαν 
ελεύθερα μεταξύ τους, και έτσι αυτός είχε μια καλή ευκαιρία να γνω-
ρίσει τα πραγματικά τους αισθήματα. Επιθυμώντας όμως να τους 
δοκιμάσει περισσότερο, διέταξε πριν την αναχώρησή τους να κρύ-
ψουν το ασημένιο ποτήρι του στο σακί του νεότερου αδελφού.» Ε. 

Χουάιτ, Π.Π. σελ. 206. 
 
Τετάρτη 15 Ιουνίου 

 

ΤΟ  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΠΟΤΗΡΙ 
Διαβάστε Γένεση 44/μδ’. Γιατί ο Ιωσήφ έβαλε το ασημένιο ποτήρι 
στον σάκο του Βενιαμίν και όχι στον σάκο ενός άλλου αδελφού; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Αυτή η ιστορία είναι παράλληλη με την προηγούμενη. Όπως και 
πριν, ο Ιωσήφ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες· και για άλλη μια φορά 
γεμίζει τα σακιά των ανδρών με τροφές. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δίνει 
την παράξενη εντολή να βάλουν το πολύτιμο ποτήρι του στο σάκο 
του Βενιαμίν.   
Τα γεγονότα λοιπόν παίρνουν διαφορετική τροπή. Ενώ στο προη-
γούμενο ταξίδι, οι αδελφοί επέστρεψαν στη Χαναάν για να πάρουν 
μαζί τους τον Βενιαμίν, τώρα πρέπει να επιστρέψουν στην Αίγυπτο 
για να αντιμετωπίσουν τον Ιωσήφ. Ενώ στην προηγούμενη περί-
πτωση όλοι οι αδελφοί βρήκαν το ίδιο πράγμα στα σακιά τους, τώρα 
ο Βενιαμίν ξεχωρίζει ως αυτός που έχει το ποτήρι του Ιωσήφ. Α-
προσδόκητα, ο Βενιαμίν, ο οποίος ως επίτιμος καλεσμένος είχε πρό-
σβαση στο ποτήρι του Ιωσήφ, είναι τώρα ύποπτος και κατηγορείται 
ότι έκλεψε αυτό το πολύτιμο αντικείμενο. Θα πάει φυλακή.   
Το ότι ο Ιωσήφ χρησιμοποιούσε ένα κύπελλο μαντείας δεν σήμαινε 
ότι πίστευε στη δύναμή του. Ο Ιωσήφ «Δεν είχε ποτέ ισχυρισθεί ότι 
είχε τη δυνατότητα να μαντεύει, αλλά ήθελε να τους κάνει να πιστέ-
ψουν ότι ήταν ικανός να διαβάζει τα μυστικά της καρδιάς τους.» Ε. 

Χουάιτ, Π.Π. σελ. 207. 
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Το μαγικό κύπελλο ήταν για τον Ιωσήφ πρόσχημα για να επικαλεστεί 
το υπερφυσικό και έτσι να ξυπνήσει στις καρδιές των αδελφών του 
το αίσθημα της ενοχής τους προς τον Θεό. Έτσι ερμηνεύει ο Ιούδας 
το υπονοούμενο μήνυμα του Ιωσήφ γιατί αναφέρεται στην αδικία 
που βρήκε ο Θεός σε αυτούς (Γέν.44/μδ’16). Επίσης, η κλοπή αυτού 
του πολύτιμου ποτηριού θα δικαιολογούσε μια αυστηρή τιμωρία και 
θα δοκίμαζε έτσι τη σκέψη των άλλων αδελφών.   
Η ένταση της συγκίνησης των αδελφών και η αντίδρασή τους είναι 
σημαντική. Όλοι είναι ενωμένοι στον ίδιο πόνο, φοβούμενοι για τον 
Βενιαμίν ότι θα χαθεί όπως και ο Ιωσήφ και θα γίνει σκλάβος στην 
Αίγυπτο, παρότι είναι αθώος όπως ήταν και ο Ιωσήφ. Γι' αυτό ο Ιού-
δας προτείνει να κρατηθεί εκείνος ως σκλάβος αντί του Βενιαμίν 
(Γέν.44/μδ’33) όπως το κριάρι είχε θυσιαστεί αντί του αθώου Ισαάκ 
(συγκρίνετε με Γέν.22/κβ’13). Ο Ιούδας παρουσιάζει τον εαυτό του 
ως θυσία, ως υποκατάστατο, με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτό ακρι-
βώς το κακό που θα συνέτριβε τον πατέρα του.   
ΣΚΕΨΗ: Ποια αρχή αγάπης, όπως φαίνεται στην απάντηση του Ι-
ούδα, υπονοείται στη διαδικασία της αντικατάστασης; Πώς εξηγεί 
αυτό το είδος αγάπης τη Βιβλική θεολογία της σωτηρίας; (Ρωμ.5/ε’8)   
 
Πέμπτη 16 Ιουνίου 
 

«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΙΩΣΗΦ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ  ΣΑΣ» 
Διαβάστε Γένεση 45/με’. Ποια μαθήματα αγάπης, πίστης και ελπίδας 
βρίσκουμε σε αυτήν την ιστορία;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όταν ο Ιούδας μίλησε για το κακό που θα 
έβρισκε τον πατέρα του (Γέν.44/μδ’34), ο Ιωσήφ «άφησε μια φωνή 
με κλαυθμό» και μετά αναγνωρίστηκε στα αδέρφια του (Γέν.45/με’2). 
Το ρήμα «αναγνωριζόταν» που χρησιμοποιείται συχνά για την απο-
κάλυψη του ίδιου του Θεού (Έξ.6/ς’3, Ιεζ.20/κ’9), υποδηλώνει ότι ο 
Θεός ήταν που είχε αποκαλυφθεί και εδώ. Δηλαδή, ο Κύριος είχε 
δείξει ότι η πρόνοιά Του βασιλεύει, παρά τις ανθρώπινες αδυναμίες.   
Οι αδελφοί του Ιωσήφ δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που ακούνε 
και βλέπουν. Έτσι, ο Ιωσήφ επαναλαμβάνει: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ ο 
αδελφός σας, τον οποίο πουλήσατε στην Αίγυπτο» (Γέν.45/με’4). 
Αυτή η  δεύτερη φορά είναι που τους κάνει να πιστέψουν ακούγο-
ντας τα ακριβή λόγια «τον οποίο πουλήσατε στην Αίγυπτο».   
Τότε ο Ιωσήφ δηλώνει: «για διατήρηση της ζωής με απέστειλε ο 
Θεός μπροστά σας» (εδ.5). Αυτή η αναφορά στον Θεό έχει διπλό 
σκοπό. Δεν χρησιμεύει μόνο για να καθησυχάσει τους αδελφούς του 
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ότι δεν έχει εκδικητικά συναισθήματα απέναντί τους· αλλά είναι επί-
σης μια βαθιά ομολογία πίστης και μια έκφραση ελπίδας γιατί αυτό 
που έκαναν ήταν απαραίτητο για τη μεγάλη λύτρωση και τη διατή-
ρηση της γενεαλογίας (Γέν.45/με’7).   
Τότε ο Ιωσήφ προτρέπει τα αδέρφια του να πάνε στον πατέρα του 
για να τον προετοιμάσουν να έρθει στην Αίγυπτο. Συνοδεύει το κά-
λεσμά του με συγκεκριμένα λόγια σχετικά με τον τόπο που θα κατοι-
κήσουν, δηλαδή τη Γεσέν που φημίζεται για τα πλούσια βοσκοτόπια, 
τα καλύτερα της Αιγύπτου (Γέν.45/με’10,18). Φροντίζει επίσης για τη 
μεταφορά παρέχοντας άμαξες οι οποίες θα πείσουν τελικά τον Ια-
κώβ ότι οι γιοι του δεν του έλεγαν ψέματα για όλα όσα είχαν ζήσει 
(Γέν.45/με’27). Ο Ιακώβ έχοντας απόδειξη ότι ο Ιωσήφ είναι ζωντα-
νός, αναζωπυρώθηκε (συγκρίνετε με Γέν.37/λζ’35, 44/μδ’ 29).   
Τα πράγματα τώρα είναι καλά. Και οι 12 γιοι του Ιακώβ είναι ζωντα-
νοί.  Ο Ιακώβ ονομάζεται τώρα Ισραήλ (Γέν.45/με’ 28) και η πρόνοια 
του Θεού φανερώθηκε με ισχυρό τρόπο.   
ΣΚΕΨΗ: Ναι, ο Ιωσήφ ήταν συγχωρητικός προς τους αδελφούς του.  
Είχε ευνοηθεί. Πώς, όμως, μπορούμε να είμαστε ελεήμονες σε εκεί-
νους που το κακό προς εμάς δεν εξελίσσεται τόσο καλά για εμάς, σε 
αντίθεση με την περίπτωση του Ιωσήφ;  
 
Παρασκευή 17 Ιουνίου            Δύση ηλίου: 20:49 
 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π σελ.191-211. 
 

«Οι τρεις μέρες του εγκλεισμού ήταν μέρες πικρής θλίψης για τους 
γιους του Ιακώβ. Αναλογίστηκαν την προηγούμενη λανθασμένη πο-
ρεία τους, ιδιαίτερα τη σκληρότητά τους προς τον Ιωσήφ. Γνώριζαν 
ότι αν καταδικάζονταν ως κατάσκοποι και δεν μπορούσαν να παρέ-
χουν στοιχεία για να αποδείξουν την αθωότητα τους, θα έπρεπε όλοι 
να πεθάνουν ή να γίνουν σκλάβοι. Αμφέβαλλαν αν η οποιαδήποτε 
προσπάθεια που θα μπορούσε να κάνει κάποιος από αυτούς θα έ-
κανε τον πατέρα τους να συναινέσει να φύγει ο Βενιαμίν από κοντά 
του, μετά τον σκληρό θάνατο, όπως νόμιζε ότι είχε υποστεί ο Ιωσήφ. 
Πούλησαν τον Ιωσήφ ως σκλάβο και φοβήθηκαν ότι ο Θεός σχεδίαζε 
να τους τιμωρήσει υποβάλλοντάς τους να γίνουν σκλάβοι. Ο Ιωσήφ 
θεωρεί ότι ο πατέρας του και οι οικογένειες των αδελφών του μπορεί 
να υποφέρουν από έλλειψη τροφής. Είναι, όμως, πεπεισμένος ότι οι 
αδελφοί του έχουν μετανιώσει για τη σκληρή μεταχείρισή τους απέ-
ναντί του και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φερθούν στον Βενιαμίν 
όπως είχαν φερθεί σε αυτόν» Ε. Χουάιτ, Spiritual Gifts, book.3.pp.155,156. 
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«Ο Ιωσήφ ήταν ικανοποιημένος. Είχε δοκιμάσει τα αδέρφια του και 
είχε δει μέσα τους τούς καρπούς της αληθινής μετάνοιας για τις α-
μαρτίες τους.» Ε. Χουάιτ, Spiritual Gifts, book.3.pp.165. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Συζητήστε σχετικά με την τελευταία ερώτηση της Πέμπτης. Πι-
στεύετε ότι ο Ιωσήφ θα ήταν τόσο συγχωρητικός προς τα αδέρφια 
του αν τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά για αυτόν; Φυσικά δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά ποιες ενδείξεις στην 
ιστορία του Ιωσήφ μας αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του που εξη-
γούν τη συμπεριφορά του; 
2.  Με ποιους τρόπους μπορούμε να δούμε στον Ιωσήφ έναν προ-
άγγελο του Χριστού και του τι πέρασε;   
3. Ο Ιωσήφ είχε δοκιμάσει τα αδέρφια του.  Με ποιους παρόμοιους 
τρόπους μας δοκιμάζει ο Θεός; 
4. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, οι αδελφοί κατάλαβαν την ε-
νοχή τους σε ό,τι είχαν κάνει στον Ιωσήφ. Τι μας διδάσκει αυτό για 
το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η ενοχή; Και παρότι μπορεί να μας 
συγχωρήσουν και να λάβουμε συγχώρηση από τον Θεό, πώς μα-
θαίνουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας, ανεξάρτητα από το πόσο 
ανάξιοι είμαστε για αυτή τη συγχώρεση;
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18 Ιουνίου – 24 Ιουνίου         Σάββατο απόγευμα 
 

13. Ο  ΙΣΡΑΗΛ  ΣΤΗΝ  ΑΙΓΥΠΤΟ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη της Αιγύπτου, 
στη γη Γεσέν· και απέκτησαν σ’ αυτή κτήματα, και αυξήθηκαν, και 
πληθύνθηκαν υπερβολικά.» Γένεση 47/μζ’ 27 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν.46/μς’, 47/μζ’, 
48/μη’, 49/μθ’, 49/μθ’ 29–50/ν’ 21, Ρωμ.10/ι’ 12-13, Πραξ. 3/γ’ 25-
26, Φιλιπ.2/β’ 10. 
 
Η Γένεση καλύπτει τα τελευταία χρόνια του Ιακώβ και του Ιωσήφ 
μαζί. Βλέπουμε τον Ιακώβ (Ισραήλ) να φεύγει από τη Χαναάν (Γέ-
νεση 46/μς’) για να εγκατασταθεί στην Αίγυπτο (Γένεση 47/μζ’) και 
εκεί θα πεθάνει (Γέν.49/μθ’ 29 – 50/ν’ 21). Και όμως, ακόμη και σε 
αυτό το αιγυπτιακό περιβάλλον, η προοπτική της Γης της Επαγγε-
λίας εξακολουθεί να φαίνεται μεγάλη στο παρασκήνιο (Γέν.50/ν’ 22-
26).   
Μόλις ο Ιακώβ φτάνει στην Αίγυπτο ευλογεί τον Φαραώ (Γέν.47/μζ’ 
7-10) εκπληρώνοντας έτσι (εν μέρει, φυσικά) την υπόσχεση στον Α-
βραάμ ότι θα είναι ευλογία για τα έθνη (Γέν.12/ιβ’ 3). Αργότερα, προ-
τού πεθάνει, ο Ιακώβ ευλογεί τους γιους του Ιωσήφ (Γέν.48/μη’). Ο 
Ιακώβ ευλογεί επίσης τους δικούς του γιους (Γέν.49/μθ’ 1-28) και 
κάνει εντυπωσιακές προβλέψεις για τον καθένα ξεχωριστά στο πλαί-
σιο των μελλοντικών 12 φυλών του Ισραήλ (Γέν.49/μθ’ 1-27).   
Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο Ισραήλ κατοικεί στην εξορία και ζουν στην 
Αίγυπτο σαν ξένοι, βρίσκεται σε σύγκρουση με την ελπίδα της Γης 
της Επαγγελίας. Και παρότι το ίδιο το βιβλίο της Γένεσης τελειώνει 
με τα παιδιά του Ισραήλ στην Αίγυπτο, μερικά από τα τελευταία λό-
για του Ιωσήφ παραπέμπουν σε άλλον τόπο: «Εγώ πεθαίνω· και ο 
Θεός θα σας επισκεφθεί εξάπαντος, και θα σας ανεβάσει από αυτή 
τη γη, στη γη που με όρκο υποσχέθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ 
και στον Ιακώβ» (Γέν.50/ν’ 24).    
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Κυριακή 19 Ιουνίου 
 

Ο  ΙΑΚΩΒ  ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΩΣΗΦ 
Διαβάστε Γένεση 46/μς’. Ποια είναι η σημασία της αποχώρησης του 
Ιακώβ από τη Χαναάν;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Όταν ο Ιακώβ φεύγει από τον τόπο του στη Χαναάν, είναι γεμάτος 
ελπίδα. Η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει πείνα πλέον και το ότι ο 
Ιωσήφ είναι ζωντανός, πρέπει να του έδωσαν την ώθηση που χρεια-
ζόταν για να εγκαταλείψει τη Γη της Επαγγελίας.   
Η αναχώρηση του Ιακώβ απηχεί την εμπειρία του Αβραάμ, αν και 
αυτός κατευθυνόταν προς τη Γη της Επαγγελίας. Ο Ιακώβ ακούει 
την ίδια υπόσχεση που άκουσε ο Αβραάμ από τον Θεό, δηλαδή ότι 
θα τον κάνει ένα μεγάλο έθνος (Γέν.46/μς’ 3, Γέν.12/ιβ’ 2). Η κλήση 
του Θεού εδώ επίσης θυμίζει τη διαθήκη Του με τον Αβραάμ. Και 
στις δύο περιπτώσεις ο Θεός χρησιμοποιεί τις ίδιες καθησυχαστικές 
λέξεις: «μη φοβάσαι» (Γέν.46/μς’ 3, Γέν.15/ιε’ 1) οι οποίες φέρουν 
την υπόσχεση ενός ένδοξου μέλλοντος.   
Η περιεκτική λίστα των ονομάτων των παιδιών του Ισραήλ που πή-
γαν στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων των θυγατέρων του 
(Γέν.46/μς’7), υπενθυμίζει την υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ για 
καρποφορία όταν ακόμη ήταν άτεκνος. Ο αριθμός «εβδομήντα» (συ-
μπεριλαμβανομένου του Ιακώβ, του Ιωσήφ και των δύο γιων του) 
εκφράζει την ιδέα της ολότητας. Είναι ολόκληρο το Ισραήλ που πη-
γαίνει στην Αίγυπτο. Είναι επίσης σημαντικό ότι ο αριθμός 70 αντι-
στοιχεί στον αριθμό των εθνών (Γένεση 10/ι’), υποδηλώνοντας ότι η 
κατάληξη όλων των εθνών επίσης διακυβεύεται στο ταξίδι του Ια-
κώβ.   
Αυτή η αλήθεια θα γίνει πιο εμφανής πολλά χρόνια αργότερα, μετά 
τον Σταυρό και την πληρέστερη αποκάλυψη του σχεδίου της σωτη-
ρίας, το οποίο ήταν για όλη την ανθρωπότητα παντού, και όχι μόνο 
για τα παιδιά του Αβραάμ.   
Με άλλα λόγια, οι ιστορίες σχετικά με αυτήν την οικογένεια, των α-
πογόνων του Αβραάμ, είναι ενδιαφέρουσες και μπορούμε να πά-
ρουμε πολλά πνευματικά μαθήματα. Αυτές οι αφηγήσεις βρίσκονται 
στον Λόγο του Θεού επειδή αποτελούν μέρος του σχεδίου της σω-
τηρίας. Αποτελούν μέρος του σχεδίου του Θεού να φέρει τη λύτρωση 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε αυτόν τον έκ-
πτωτο πλανήτη.   
ΣΚΕΨΗ: «Μια που, δεν υπάρχει διαφορά, και του Ιουδαίου και του 
Έλληνα· για τον λόγο ότι, ο ίδιος Κύριος είναι για όλους, πλούσιος 
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προς όλους εκείνους που τον επικαλούνται. Επειδή, “καθένας που 
θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί”» (Ρωμ.10/ι’ 12-13). 
Τι λέει ο Παύλος εδώ που δείχνει την καθολικότητα του ευαγγελίου; 
Το πιο σημαντικό, τι μας λένε αυτά τα λόγια σχετικά με το τι πρέπει 
να κάνουμε εμείς ως εκκλησία για να βοηθήσουμε στη διάδοση του 
Ευαγγελίου;  
 
Δευτέρα 20 Ιουνίου 
 

Ο  ΙΑΚΩΒ  ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΑΙΓΥΠΤΟ 
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι, αν και είχαν πει στον Ιακώβ ότι ο Ιωσήφ 
ήταν ζωντανός στην Αίγυπτο, ο Κύριος τού έδωσε ένα όραμα της 
νύχτας (Γέν.46/μς’ 2) και τον πρόσταξε να φύγει.  Ο Ιακώβ φεύγει 
από τη Γη της Επαγγελίας για να πάει στην Αίγυπτο η οποία αργό-
τερα συνδέεται με το μόνο μέρος που ο λαός του Θεού δεν θέλει να 
πάει (Δευτ.17/ιζ’ 16).   
Διαβάστε Γένεση 47/μζ’.  Ποιες πνευματικές αλήθειες και αρχές μπο-
ρούμε να βρούμε σε αυτήν την αφήγηση;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

«Ο Ιωσήφ πήρε πέντε από τους αδελφούς του για να τους παρου-
σιάσει στο Φαραώ και να δεχθεί από αυτόν την παραχώρηση της 
γης όπου θα κατοικούσαν στο εξής. Η ευγνωμοσύνη του μονάρχη 
για τον πρωθυπουργό του θα τον ωθούσε να τους τιμήσει διορίζο-
ντάς τους σε κυβερνητικές θέσεις. Ο Ιωσήφ όμως, πιστός στη λα-
τρεία του Κυρίου, επιδίωξε να τους γλιτώσει από πειρασμούς στους 
οποίους θα ήταν εκτεθειμένοι σε μια ειδωλολατρική αυλή. Γι’αυτό 
τους συμβούλεψε, όταν θα τους ρωτούσε ο Φαραώ, να αναφέρουν 
με ειλικρίνεια το επάγγελμά τους. Οι γιοι του Ιακώβ ακολούθησαν τη 
συμβουλή του και επιπλέον φρόντισαν να δηλώσουν  ότι είχαν έρθει 
να διαμείνουν εκεί προσωρινά, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα να φύ-
γουν αν το επιθυμούσαν. Ο βασιλιάς τούς όρισε για κατοικία  «εις το 
καλύτερον της γης», τη γη Γεσέν.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ.211 
Σοφά, επίσης, ο Φαραώ τους απέτρεψε από την ανέχεια προσφέ-
ροντάς τους γενναιόδωρα δική τους γη. Ρωτάει για την ενασχόλησή 
τους (Γέν.47/μζ’ 3) προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο 
νέο τους περιβάλλον. Επίσης, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει 
την εξειδίκευση τους και μάλιστα τους προτείνει να τον υπηρετήσουν 
ως επιστάτες στα κοπάδια του (Γέν.47/μζ’ 6).   
Ο Ιακώβ, ως ξένος θεωρείται κατώτερος. Όμως, αυτός στέκεται 
μπροστά στον ηγέτη της χώρας και, όπως λέει η Αγία Γραφή, «ο 
Ιακώβ ευλόγησε τον Φαραώ» (Γέν.47/μζ’7). Αυτός, ο ταπεινός ξένος, 
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ευλογεί τον Φαραώ, τον άρχοντα της ισχυρής Αιγύπτου; Γιατί έγινε 
αυτό;   
Το ρήμα ‘amad lifney που σημαίνει παρασταίνω μπροστά (Γέν. 
47/μζ’7) χρησιμοποιείται συνήθως σε ιερατικά πλαίσια (Λευ. 14/ιδ’ 
11). Στην αρχαία Αίγυπτο ο Φαραώ είχε την ιδιότητα του ανώτατου 
ιερέα. Αυτό σημαίνει ότι, από πνευματική άποψη, ο Ιακώβ στέκεται 
ψηλότερα από τον υψηλότερο ιερέα της Αιγύπτου, ακόμη και από 
τον ίδιο τον Φαραώ.   
ΣΚΕΨΗ: Όπως και να έχουν τα πράγματα στη ζωή μας, τι πρέπει 
να σημαίνει για εμάς η συμπεριφορά μας απέναντι στους άλλους, 
αφού είμαστε «βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο»; (Α'Πέτ.2/β’ 9). Ποιες 
υποχρεώσεις μάς θέτει η πίστη μας; 
 
Τρίτη 21 Ιουνίου 
 

Ο  ΙΑΚΩΒ  ΕΥΛΟΓΕΙ  ΤΟΥΣ  ΓΙΟΥΣ  ΤΟΥ  ΙΩΣΗΦ 
Καθώς ο Ιακώβ πλησιάζει στον θάνατο, θυμάται την προηγούμενη 
επιστροφή του στη Βαιθήλ (Γέν.35/λε’1-15), όταν έλαβε από τον Θεό 
την ανανεωμένη υπόσχεση της παντοτινής ιδιοκτησίας (Γέν.48/μη’4) 
που είχε δοθεί στον Αβραάμ (Γέν.17/ιζ’8). Η ελπίδα της Γης της Ε-
παγγελίας είναι, επομένως, μια παρηγορητική σκέψη που τρέφει την 
ελπίδα του καθώς αισθάνεται τον θάνατο να έρχεται. Ο Ιακώβ στρέ-
φεται, λοιπόν, στους δύο γιους του Ιωσήφ που γεννήθηκαν στην Αί-
γυπτο και τους ευλογεί, αλλά το κάνει στο πλαίσιο της μελλοντικής 
υπόσχεσης σχετικά με το δικό του σπέρμα.   
Διαβάστε Γένεση 48/μη’. Γιατί ο Ιακώβ ευλόγησε τους δύο γιους του 
Ιωσήφ και όχι τους άλλους εγγονούς του;   
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Οι δύο γιοι του Ιωσήφ, ο Μανασσής και ο Εφραίμ, είναι οι μοναδικοί 
εγγονοί που ευλόγησε ο Ιακώβ.  Ανυψώνονται έτσι από εγγονοί σε 
γιοι  (Γέν.48/μη’5). Αν και η ευλογία του Ιακώβ υποδηλώνει την υπε-
ροχή του δεύτερου, του Εφραίμ, έναντι του πρώτου, του Μανασσή, 
η ευλογία του Ιακώβ αφορά ουσιαστικά τον Ιωσήφ (Γέν.48/μη’15).   
Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια προσωπική μαρτυρία για την πι-
στότητα του Θεού σε αυτούς στο παρελθόν και την υπόσχεσή Του 
γι' αυτούς στο μέλλον. Ο Ιακώβ αναφέρεται στον Θεό του Αβραάμ 
και του Ισαάκ (Γέν.48/μη’15), ο Οποίος τους παρείχε τροφή και προ-
στασία. Είναι ο ίδιος Θεός που τον «λύτρωσε από όλα τα κακά» 
(εδ.16). Ο Ιακώβ έχει επίσης κατά νου τον Θεό της Βαιθήλ (Γέν. 
31/λα’13) με τον Οποίο πάλεψε (Γέν.32/λβ’29) και που άλλαξε το 
όνομά του από Ιακώβ σε Ισραήλ (Γέν.32/λβ’26-29).   
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Αναφερόμενος σε όλες αυτές τις εμπειρίες όπου ο Κύριος μετατρέ-
πει το κακό σε καλό, ο Ιακώβ εκφράζει την ελπίδα του ότι ο Θεός θα 
φροντίσει για τη των εγγονών του, όπως νοιάστηκε για τη δική του 
τη ζωή και του Ιωσήφ. Ο Ιακώβ σκέφτεται επίσης το μέλλον, όταν οι 
απόγονοί του θα επιστρέψουν στη Χαναάν. Αυτή η ελπίδα είναι ξε-
κάθαρη από την αναφορά του στη Συχέμ (Γέν.48/μη’22) η οποία δεν 
είναι μόνο ένα κομμάτι γης που είχε αποκτήσει (Γέν.33/λγ’ 19), αλλά 
είναι επίσης το μέρος όπου θα ταφούν τα οστά του Ιωσήφ (Ναυή 
24/κδ’ 32) και όπου θα διανεμηθεί η γη στις φυλές του Ισραήλ (Ναυή 
24/κδ’ 1). Ακόμη και μέσα σε όλα όσα έχουν συμβεί, ο Ιακώβ έχει 
κατά νου τις υποσχέσεις του Θεού, που είπε ότι μέσω αυτής της οι-
κογένειας θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης (Γέν.12/ιβ’ 3).   
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξεις 3/γ’ 25-26. Σύμφωνα με τον Πέτρο, πώς 
εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση του εδαφίου Γέν. 12/ιβ’ 3; Πώς λά-
βαμε εμείς, οι ίδιοι, αυτήν την ευλογία; 
 
Τετάρτη 22 Ιουνίου 

 

Ο ΙΑΚΩΒ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥ 
Διαβάστε Γένεση 49/μθ’ 1-28. Ποια είναι η πνευματική σημασία της 
ευλογίας του Ιακώβ στους γιους του; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Πέρα από τις προφητείες που αφορούν την άμεση ιστορία των φυ-
λών του Ισραήλ, ο Ιακώβ βλέπει τον Μεσσία και την τελική ελπίδα 
της σωτηρίας. Αυτή η ελπίδα υποδεικνύεται ήδη στα αρχικά λόγια 
του Ιακώβ ο οποίος χρησιμοποιεί την έκφραση «στις έσχατες ημέ-
ρες» (Γέν.49/μθ’ 1), μια τεχνική έκφραση που αναφέρεται στην έ-
λευση του Μεσσία Βασιλιά (Ησ.2/β’ 2, Δαν.10/ι’ 14).   
Στη συνέχεια, το κείμενο περιγράφει τη μελλοντική εξέλιξη τους. Δεν 
είναι κάτι προδιαγεγραμμένο σαν να ήθελε ο Θεός ο καθένας από 
αυτούς να  αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε. Μάλλον, είναι εκ-
φράσεις του τι θα έφερναν οι χαρακτήρες τους και οι χαρακτήρες των 
παιδιών τους. Το να γνωρίζει ο Θεός, για παράδειγμα, ότι κάποιος 
θα σκοτώσει έναν αθώο άνθρωπο είναι ριζικά διαφορετικό από το 
να θέλει ο Θεός να το κάνει ο δολοφόνος.   
Διαβάστε Γένεση 49/μθ’ 8-12. Ποια προφητεία δίνεται εδώ, και γιατί 
είναι σημαντική; 
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Πέρα από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, ο Θεός γνωρίζει 
το μέλλον και κανόνισε ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν μέσω του Ιούδα.  
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Ο Ιούδας (Γέν.49/μθ’8–12) ο οποίος αντιπροσωπεύεται από ένα λιο-
ντάρι (Γέν.49/μθ’9), παραπέμπει στη βασιλεία και τον έπαινο.  Ο Ι-
ούδας θα είναι ο πρόγονος του Βασιλιά Δαβίδ. Επίσης, και η κατα-
γωγή του Σηλώ θα είναι από τον Ιούδα. Ο Σηλώ θα φέρει shalom και 
σημαίνει ειρήνη (Ησ.9/θ’6-7). «Σ’ αυτόν θα είναι η υπακοή των 
λαών» (Γέν.49/μθ’10).   
Οι Εβραίοι το βλέπουν εδώ και αιώνες ως μια Μεσσιανική προφητεία 
που δείχνει τον επερχόμενο Μεσσία. Οι Χριστιανοί, επίσης, βλέπουν 
σε αυτά τα εδάφια τον Ιησού. «Σε αυτόν θα είναι η υπακοή των 
λαών» (Γέν.49/μθ’10), που είναι, ίσως, προάγγελος της υπόσχεσης 
της Καινής Διαθήκης ότι «στο όνομα του Ιησού θα λυγίσει κάθε γό-
νατο» (Φιλιπ.2/β’10).  
Η Ε. Χουάτ έγραψε: «Το λιοντάρι, ο βασιλιάς του δάσους, είναι κα-
τάλληλο σύμβολο της φυλής αυτής, από την οποία κατάγεται ο Δα-
βίδ και ο Υιός του Δαβίδ, ο Σηλώ, ο πραγματικός “Λέων της φυλής 
του Ιούδα”, που μπροστά του όλες οι δυνάμεις τελικά θα υποκλιθούν 
και όλα τα έθνη θα Τον τιμήσουν.» Π.Π. σελ. 215. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί να αποδίδουμε φόρο τιμής στον Ιησού τώρα, πριν α-
κόμη το κάνουν όλα τα έθνη; 
 
Πέμπτη 23 Ιουνίου 
 

Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Διαβάστε Γένεση 49/μθ’ 29 – 50/ν’ 21.  Ποια σπουδαία ελπιδοφόρα 
θέματα βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου της Γένεσης;    
……………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………….…………………. 
 

Το τέλος της Γένεσης περιλαμβάνει τρία γεγονότα που είναι γεμάτα 
με ελπίδα. Πρώτον, υπάρχει η ελπίδα ότι το Ισραήλ θα επιστρέψει 
στη Γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής, ο συγγραφέας της Γένεσης, πε-
ριγράφει τους θανάτους και τις ταφές του Ιακώβ και του Ιωσήφ ως 
γεγονότα που δείχνουν προς τη Γη της Επαγγελίας. Αμέσως μετά 
την ευλογία και την προφητεία του για τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ 
(Γέν.49/μθ’28), ο Ιακώβ σκέφτεται τον θάνατό του και αναθέτει στους 
γιους του να τον θάψουν στη Χαναάν, στο σπήλαιο που είναι στο 
χωράφι Μαχπελάχ, όπου θάφτηκε πρώτη η Σάρρα (Γέν.49/μθ’29-
31). Η αφήγηση που περιγράφει τη νεκρώσιμη πομπή προς τη Χα-
ναάν γίνεται προπομπός της εξόδου από την Αίγυπτο αρκετούς αιώ-
νες αργότερα.   
Δεύτερον, υπάρχει η ελπίδα ότι ο Θεός θα μετατρέψει το κακό σε 
καλό. Μετά το θάνατο και την ταφή του Ιακώβ, τα αδέρφια του Ιωσήφ 
ανησυχούν για τη ζωή τους. Φοβούνται ότι ο Ιωσήφ θα πάρει τώρα 
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την εκδίκησή του. Έρχονται, λοιπόν, σε αυτόν και προσκυνούν 
μπροστά του, έτοιμοι να γίνουν υπηρέτες του (Γέν.50/ν’18), γεγονός 
που θυμίζει τα προφητικά όνειρα του Ιωσήφ.  Ο Ιωσήφ τους καθη-
συχάζει και τους λέει να μη φοβούνται (Γέν.50/ν’19), μια φράση που 
αναφέρεται στο μέλλον (Γέν.15/ιε’1) - επειδή αυτοί θέλησαν το κακό 
του αλλά ο Θεός θέλησε να το μετατρέψει σε καλό (Γέν.50/ν’20) και 
έστρεψε την πορεία των γεγονότων προς τη σωτηρία (Γέν.50/ν’19-
21· συγκρίνετε με Γέν.45/με’5,7-9). Δηλαδή, ακόμη και παρά τις τό-
σες ανθρώπινες αποτυχίες, η πρόνοια του Θεού θα υπερισχύσει.  
Τρίτον, υπάρχει η ελπίδα ότι ο Θεός θα σώσει την έκπτωτη ανθρω-
πότητα. Η ιστορία του θανάτου του Ιωσήφ σε αυτό το τελευταίο εδά-
φιο της Γένεσης είναι ευρύτερη από τον θάνατό του. Περιέργως, ο 
Ιωσήφ δεν διατάζει να θάψουν τα οστά του. Αντίθετα, επισημαίνει 
την ώρα κατά την οποία «ο Θεός εξάπαντος θα σας επισκεφθεί, και 
θα ανεβάσετε τα κόκαλά μου από εδώ» (Γέν.50/ν’25), κάτι που έκα-
ναν, πολλά χρόνια αργότερα, υπακούοντας σε αυτά τα λόγια 
(Έξ.13/ιγ’19). Τελικά, η ελπίδα της Γης της Επαγγελίας, η Χαναάν, 
είναι ένα σύμβολο, ένας πρόδρομος της ύστατης ελπίδας της σωτη-
ρίας, της αποκατάστασης, μιας Νέας Ιερουσαλήμ με έναν Νέο Ου-
ρανό και μια Νέα Γη - η απόλυτη ελπίδα για όλους μας, μια ελπίδα 
που επισφραγίστηκε με τον θάνατο του Σηλώ.    
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 21/κα’1-4. Πώς αντιπροσωπεύουν αυτά 
τα εδάφια τη μεγαλύτερη ελπίδα που έχουμε; Χωρίς αυτήν την υπό-
σχεση, τι ελπίδα έχουμε εκτός από τον θάνατο και μόνο ως το τέλος 
όλων των προβλημάτων μας;  
 
Παρασκευή 24 Ιουνίου            Δύση ηλίου: 20:51 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 211-220. 
 

«Η ζωή του Ιωσήφ απεικονίζει τη ζωή του Χριστού. Η ζήλια ώθησε 
τους αδελφούς του Ιωσήφ να τον πουλήσουν για σκλάβο. Έλπιζαν 
να τον εμποδίσουν να γίνει μεγαλύτερός τους. Και όταν αυτός φέρ-
θηκε στην Αίγυπτο, εκείνοι κολακεύονταν στη σκέψη ότι δε θα τους 
ενοχλούσαν πια τα όνειρά του, ότι είχαν εξαφανίσει κάθε πιθανότητα 
για την επαλήθευσή τους. Αλλά τη δική τους πορεία ανέτρεψε ο 
Θεός προκειμένου να εκπληρωθεί εκείνο ακριβώς το γεγονός που 
σκόπευαν να εμποδίσουν.  
Έτσι και οι Εβραίοι ιερείς και πρεσβύτεροι φθόνησαν το Χριστό από 
φόβο ότι θα αποσπούσε από αυτούς την προσοχή του λαού. Τον 
θανάτωσαν για να Τον εμποδίσουν να γίνει βασιλιάς, αλλά με αυτό 
τον τρόπο έφεραν το ίδιο ακριβώς εκείνο αποτέλεσμα. 
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Γενόμενος σκλάβος στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ, έγινε ο σωτήρας της οι-
κογένειας του πατέρα του. Το γεγονός όμως αυτό δε μετρίασε την 
ενοχή των αδελφών του. Το ίδιο και η σταύρωση του Χριστού από 
τους εχθρούς Του Τον έκανε μεν Λυτρωτή της ανθρωπότητας, Σω-
τήρα της αμαρτωλής φυλής, Άρχοντα του κόσμου όλου, αλλά το έ-
γκλημα των δημίων Του ήταν το ίδιο αποτρόπαιο όπως αν το προ-
νοητικό χέρι του Θεού να μην είχε κατευθύνει τα γεγονότα προς δόξα 
Του και για το καλό του ανθρώπου. 
Όπως ο Ιωσήφ πουλήθηκε στους εθνικούς από τα ίδια τα αδέλφια 
του, έτσι και ο Χριστός πουλήθηκε στους πιο άσπονδους εχθρούς 
Του από ένα μαθητή Του. Ο Ιωσήφ κατηγορήθηκε άδικα και φυλα-
κίσθηκε για την ενάρετη ζωή του. Το ίδιο και ο Χριστός περιφρονή-
θηκε και απορρίφθηκε επειδή η ενάρετη ζωή Του της αυταπάρνησης 
γινόταν έλεγχος της αμαρτίας. Και ενώ δε βρέθηκε ένοχος για κα-
νένα αμάρτημα, καταδικάσθηκε με βάση την κατάθεση ψευδομαρτύ-
ρων. Ακόμη, του Ιωσήφ η υπομονή και η πραότητα μπροστά στην 
αδικία και στην καταδυνάστευση, η πρόθυμη συγχώρηση και η κα-
λοκαγαθία του στους ανόσιους αδελφούς του απεικονίζει του Σω-
τήρα την αδιαμαρτύρητη καρτερικότητα της κακεντρέχειας και της 
κακομεταχείρισης των ασεβών ανθρώπων καθώς και τη συγνώμη 
Του όχι μόνο στους φονιάδες Του αλλά και σε όλους όσοι έρχονται 
σε Αυτόν ομολογώντας τις αμαρτίες τους και ζητώντας συγχώ-
ρηση.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 219. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Μόλις πέθανε ο Ιακώβ, οι αδελφοί του Ιωσήφ φοβήθηκαν ότι 
τώρα ο Ιωσήφ θα έπαιρνε εκδίκηση. Τι διδάσκει αυτό για τις ενοχές 
που εξακολουθούσαν να έχουν; Τι μας διδάσκει η αντίδραση του Ι-
ωσήφ για τη συγχώρεση των ενόχων;  
2.  Τι άλλους παραλληλισμούς μπορείτε να βρείτε μεταξύ της ζωής 
του Ιωσήφ και του Ιησού;  
3. Συζητήστε το γεγονός ότι αν και ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά το 
μέλλον, είμαστε ελεύθεροι στις επιλογές που κάνουμε. Πώς μπο-
ρούμε να συμβιβάσουμε αυτές τις δύο ιδέες;  
 
 


