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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Εσταυρωμένος Δημιουργός 
 
«Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα 

το οποίο έχει γίνει.» (Ιωάν. 1/α’3). «Όλα έγιναν διαμέσου αυτού» 
και παρόλα αυτά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, «Δάκρυσε ο Ιη-
σούς» (Ιωάν. 11/ια’35). Δάκρυσε ο Δημιουργός; Επιπλέον, ο Ιη-
σούς ήταν «καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώ-
ουςν, άνθρωπος θλίψεων, και δόκιμος ασθενείας» (Ησ. 53/νγ’3). 
Ήταν ο Δημιουργός, άνθρωπος θλίψεων, απερριμμένος και κατα-
φρονημένος; Κάποτε φώναξε, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέ-
λειψες;» (Ματθ. 27/κζ’46). 

Πώς είναι δυνατό να συνέβησαν όλα αυτά; Έγιναν, επειδή ο Ιη-
σούς – ο Δημιουργός μας που είναι και Λυτρωτής μας – σταυρώ-
θηκε για μας. Ο Δημιουργός μας πήρε ανθρώπινη μορφή, έζησε με 
ανέχεια και κόπο, καταλήγοντας σταυρωμένος σε έναν ρωμαϊκό 
σταυρό. Έτσι λοιπόν ο Δημιουργός μας, που «μέσα σ’ αυτόν ζούμε 
και κινούμαστε και υπάρχουμε» (Πράξ. 17/ιζ’28), υπέφερε με διά-
φορους τρόπους – όπως κανένας μας δεν θα μπορούσε. Μπορού-
με μόνο να έχουμε την εμπειρία των δικών μας θλίψεων και δοκι-
μασιών – στον σταυρό όπου Εκείνος «βάσταξε τις ασθένειές μας, 
και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας» (Ησ. 53/νγ’4). 

Αυτή είναι η πιο θαυμάσια πράξη σε όλη την παγκόσμια ιστορία. 
Τους επόμενους μήνες έχοντας υπόψη την σταυρική θυσία του 
Θεού, θα επιδιώξουμε να καταλάβουμε τις ακατανόητες θλίψεις 
μας, τις θλίψεις των χριστιανών – εκείνων που έχουν αφιερώσει τη 
ζωή τους στο Χριστό. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε όλες τις απα-
ντήσεις ή έστω αρκετές. Απλά ισχυριζόμαστε πως «ο Θεός είναι 
αγάπη» (Α’ Ιωάν. 4/δ’8) και ότι παρόλο το γεγονός πως όλα αυτά 
τα πράγματα συμβαίνουν, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό 
και να αυξανόμαστε σε χάρη, όσο επώδυνη και εάν είναι αυτή η 
διαδικασία. 

Αυτήν την τριμηνία, θα μελετήσουμε περιπτώσεις πιστών αν-
θρώπων στην Αγία Γραφή, που αντιμετώπισαν απογοήτευση, 
προδοσία, απώλεια, αδικία και κακομεταχείριση. Σας θυμίζουν κάτι 
όλα αυτά; Εκείνοι, πώς το αντιμετώπισαν; Τι έμαθαν; Τι μπορούμε 
να μάθουμε μέσα από τις εμπειρίες τους; Καθώς θα εξετάσουμε τις 
εμπειρίες, τους αγώνες και τις δοκιμασίες της πίστης αυτών των 
ανθρώπων – οι οποίες μπορεί να μοιάζουν με τις δικές σας – πρέ-
πει πάντα να έχουμε υπόψη μας τη σταυρική θυσία του Θεού για 
μας. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο άσχημες στιγμές και εάν 
περνάμε εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος, ο Ιησούς Χριστός – ο Δη-
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μιουργός και Λυτρωτής μας, πέρασε χειρότερα. Ο Θεός μας, δει-
νοπάθησε. 

Ακόμα και ο Albert Camus, ένας μετά βίας χριστιανός, κατανόη-
σε ορισμένες συνέπειες από εκείνες του Σταυρού και της θλίψης 
που ο Θεός υπέφερε εκεί: «Η νύχτα στον Γολγοθά, είναι σημαντική 
για την ανθρώπινη ιστορία μόνο και μόνο επειδή στη σκιά της, η 
Θεότητα εγκατέλειψε τα προνόμιά της και γεύτηκε, ως την τελευ-
ταία σταγόνα, την απογοήτευση και την αγωνία του θανάτου.» Al-
bert Camus, The Rebel, σ. 33. Με διαφορετικό τρόπο, η Ε. Χουάιτ 
έγραψε: «Για τις αμβλυμένες αισθήσεις μας ο σταυρός είναι μια 
αποκάλυψη του πόνου τον οποίο η αμαρτία έχει από την έναρξή 
της προξενήσει στην καρδιά του Θεού.» Ε. σ. 252. Σκοπός αυτών 
των μαθημάτων δεν είναι η θεοδικία – η δικαίωση του Θεού από το 
κακό. Αντιθέτως, σκοπός μας είναι να βρούμε τρόπους να αντιμε-
τωπίσουμε τις θλίψεις που όλοι συναντάμε σε αυτόν τον αμαρτωλό 
κόσμο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να δείξουμε είναι ότι ο πό-
νος, η θλίψη και οι απώλειες, δεν είναι ενδείξεις ότι ο Θεός μάς ε-
γκατέλειψε, αλλά ότι και εμείς, ως πιστοί, μοιραζόμαστε τις συνολι-
κές συνέπειες της έκπτωτης φυλής μας. Η διαφορά με μας, είναι ότι 
μέσω του Ιησού και της ελπίδας που μας προσφέρει, μπορούμε να 
βρούμε νόημα και σκοπό σε εκείνα που μοιάζουν ανούσια και ά-
σκοπα, δείχνοντας με κάποιον τρόπο εμπιστοσύνη στην υπόσχεση 
ότι τα «όλα συνεργούν προς το αγαθό σ’ αυτούς που αγαπούν τον 
Θεό» (Ρωμ. 8/η’28). Έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό που δη-
μιούργησε τα πάντα για μας, αλλά και υπέφερε τα πάντα για μας. 
Και γι’ αυτό άλλωστε Τον αγαπάμε. 
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25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου                                  Σάββατο απόγευμα 

 
1.   ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ανόρθωσε την ψυχή μου· με οδήγησε μέσα 
από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του.» Ψαλμοί 
23/κγ’ 3.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 23/κγ’, 
Ρωμ. 12/ιβ’18-21. 
 

Η Σοφία ακούμπησε στην πόρτα του δωματίου της και στη συνέ-
χεια κάθισε στο πάτωμα. Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια της και 
με λυγμούς έλεγε, «Πώς μπόρεσε;» Πριν από λίγο η Σοφία έμαθε 
κάτι που ράγισε την καρδιά της. Κάποιος τον οποίο θεωρούσε φίλο 
της, τον οποίο σεβόταν και εμπιστευόταν, διέδωσε τρομερά κου-
τσομπολιά για εκείνη, προκειμένου να καταστρέψει το έργο και την 
φήμη της. Καθώς πήρε την Αγία Γραφή της, άρχισε να διαβάζει 
κάποια πολύ γνωστά εδάφια: «Ανόρθωσε την ψυχή μου· με οδή-
γησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. 
Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περιπατήσω, δεν θα φοβη-
θώ κακό.» (Ψαλμ. 23/κγ’3,4). 
«Δεν μπορεί να γίνει αυτό!» σκέφτηκε. Όμως λογικά έμοιαζε ανα-
πόφευκτο. Ο Ποιμένας του ψαλμού οδηγούσε τα πρόβατά Του σε 
μονοπάτια δικαιοσύνης, που έμοιαζε όμως να καταλήγουν στην 
κοιλάδα του θανάτου. Είναι δυνατόν, ακόμα και αυτή η επώδυνη 
προδοσία από έναν φίλο – η  κοιλάδα του θανάτου – να χρησιμο-
ποιηθεί από τον Θεό για την εκπαίδευση στη δικαιοσύνη; 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποιες στιγμές της ζωής σας είχατε 
πνευματική ανάπτυξη, στις δύσκολες ή στις εύκολες; 
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Κυριακή 26 Ιουνίου 
 

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ 
Ψαλμοί 23/κγ’1 

 
Κάποτε ζητήθηκε από ορισμένα παιδιά να ζωγραφίσουν τον Θεό. 
Ανεξαιρέτως, όλες οι ζωγραφιές των παιδιών είχαν από μία καρδιά. 
Όταν ρωτήθηκαν γιατί ζωγράφισαν μία καρδιά, είπαν επειδή ο Θε-
ός είναι αγάπη. Έτσι απλά! Είναι εύκολο να έχεις καλή γνώμη για 
τον Θεό και τους σκοπούς Του όταν όλα στη ζωή σου πηγαίνουν 
καλά. Καθώς όμως μεγαλώνουμε και η ζωή γίνεται όλο και πιο α-
παιτητική και περίπλοκη, η εικόνα που έχουμε για τον Θεό συχνά 
αλλάζει. Φυσικά δεν είναι ο Θεός Εκείνος που αλλάζει (Εβρ. 
13/ιγ’8, Ιακ. 1/α’17), αλλά εμείς. Ο Δαβίδ στον Ψαλμό 23/κγ’ επη-
ρεασμένος από την ποιμενική ζωή των ανθρώπων εκείνης της ε-
ποχής, χρησιμοποιεί την εικόνα ενός βοσκού για να δείξει τον τρό-
πο με τον οποίο ο Θεός μάς φροντίζει. Η παρομοίωση του Θεού με 
ποιμένα, χρησιμοποιείται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή 
Διαθήκη. Είναι μία υπέροχη και αναλλοίωτη εικόνα. Προτού κοιτά-
ξουμε τον Ψαλμό 23/κγ’, ας δούμε πως οι συγγραφείς της Αγίας 
Γραφής κατανοούν το ρόλο και το χαρακτήρα του βοσκού. 
 

Τί μαθαίνετε για τον βοσκό από τα παρακάτω εδάφια; 
Ησ.40/μ’11……………………………………………………………….. 
Ιερ.23/κγ’3,4……………………………………………………………… 
Ιεζ.34/λδ’12………………………………………………………………. 
Ιωάν 10/ι’14,16…………………………………………………………... 
Α’ Πέτρ. 2/β’25…………………………………………………………… 
 

Τώρα διαβάστε τον Ψαλμ. 23/κγ’. Τί κάνει ο Ποιμένας για να φρο-
ντίσει τα πρόβατά Του; 
εδ. 2……………………………………………………………………… 
εδ. 3……………………………………………………………………… 
εδ. 4……………………………………………………………………… 
εδ. 5……………………………………………………………………… 
εδ. 6……………………………………………………………………… 
 

ΣΚΕΨΗ: Πώς αισθάνεστε όταν ξέρετε ότι υπάρχει Κάποιος που 
νοιάζεται τόσο πολύ για σας; Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτήν την απεικόνιση για να ενθαρρύνετε κάποιον, που η εικόνα 
του για τον Θεό έχει αλλοιωθεί, εξαιτίας των διαφόρων δυσκολιών 
που αντιμετωπίζει; 
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Δευτέρα 27 Ιουνίου 
 

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
Ψαλμοί 23/κγ’3 

 

Φανταστείτε τα «μονοπάτια δικαιοσύνης» (εδ.3) να βρίσκονται 
μπροστά σας, αλλά σε μακρινή απόσταση. Δεν μπορείτε να δείτε 
το τέλος, αλλά ξέρετε ότι εκεί βρίσκεται το σπίτι σας, το σπίτι του 
Θεού. Καθώς όμως πλησιάζετε, βλέπετε πού οδηγούν αυτά τα μο-
νοπάτια; Ορισμένα μέρη μπορείτε να τα δείτε καθαρά, άλλα όμως 
εμποδίζονται από μεγάλα ή επικίνδυνα εμπόδια. Κάποιες στιγμές 
το μονοπάτι εξαφανίζεται εξαιτίας μιας οροσειράς. Ορισμένα ση-
μεία από το μονοπάτι είναι ευχάριστα ενώ άλλα είναι δύσβατα. Α-
κριβώς το ίδιο συνέβαινε και με το λαό Ισραήλ καθώς ταξίδευε από 
την Αίγυπτο προς την Υποσχόμενη Γη, και το ίδιο συμβαίνει σε 
αυτόν τον ψαλμό. 
 

Διαβάστε τον Ψαλμό 23/κγ’. Αναφέρετε τις τοποθεσίες που βλέπει 
ο Δαβίδ να διασχίζουν τα πρόβατα, καθώς ακολουθούν τα μονο-
πάτια της δικαιοσύνης και οδεύουν προς τον οίκο του Κυρίου. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Γιατί αυτά τα μονοπάτια καλούνται «μονοπάτια δικαιοσύνης» ή 
«σωστά» μονοπάτια; Υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί λόγοι γι’ αυτό. 
Πρώτον, γιατί οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση – το σπίτι του Ποι-
μένα. Δεύτερον, γιατί μας κρατούν σε αρμονία με το σωστό πρό-
σωπο – τον Ίδιο τον Ποιμένα. Τρίτον, γιατί μας εκπαιδεύουν να 
γίνουμε σωστοί – όπως ο Ποιμένας. Τέταρτον, γιατί μας δίνουν τη 
σωστή μαρτυρία – καθώς γινόμαστε σωστοί, δίνουμε δόξα στον 
Κύριο. Τα μονοπάτια είναι «σωστά» ή «δίκαια» είτε ο δρόμος είναι 
εύκολος είτε δύσκολος. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όταν ο Θεός μάς οδηγεί, δεν 
το κάνει όπως ένας ταχυδρόμος που στέλνει το πακέτο στον προ-
ορισμό του. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνει, είναι κάτι παραπάνω 
από καθοδήγηση και προστασία. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι, 
όταν ο Θεός οδηγεί τα παιδιά Του (όπως όταν οδήγησε τον Αβρα-
άμ μέσω των υποσχέσεών Του ή το λαό Ισραήλ μέσω φωτιάς και 
νεφέλης), το κάνει σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του λαού Του 
σε δικαιοσύνη. 
 

ΣΚΕΨΗ: Έχετε επίγνωση ότι προτεραιότητα του Θεού στη ζωή 
σας είναι η δικαιοσύνη; Με ποιον τρόπο οι δοκιμασίες μπορούν να 
αλλάξουν τη ζωή σας, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα το χα-
ρακτήρα του Χριστού;  
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Τρίτη 28 Ιουνίου 
 

ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ: Η ΚΟΙΛΑΔΑ 
Ψαλμοί 23/κγ’4 – Μέρος α’ 

 
Τι ωραία που θα ήταν εάν τα μονοπάτια της δικαιοσύνης περνού-
σαν από πράσινες κοιλάδες με δροσερά τρεχούμενα ρυάκια! Δυ-
στυχώς όμως ο Δαβίδ μάς δίνει μια άλλη εικόνα. Μέσα σε αυτά τα 
μονοπάτια υπάρχει και η κοιλάδα του θανάτου – ένα μέρος στο 
οποίο σίγουρα δεν ανυπομονούμε να πάμε! Ορισμένες μέρες του 
χρόνου, τα φαράγγια και οι χαράδρες που βρίσκονται στο Ισραήλ, 
είναι επιρρεπής σε ξαφνικές πλημμύρες που μπορούν να αποβούν 
σαρωτικές. Αυτά τα μέρη είναι ιδιαίτερα στενά με απότομες πλευ-
ρές που εμποδίζουν το φως. Επομένως, η «σκιά θανάτου» μάς 
παραπέμπει στο πυκνό σκοτάδι. 
 
Θυμηθείτε τις στιγμές που βρισκόσασταν στη δική σας «κοιλάδα 
σκιάς θανάτου». Πώς ήταν; Φοβηθήκατε, παρόλο που ο Ποιμένας 
ήταν μαζί σας; Ποια εδάφια από την Αγία Γραφή σάς βοήθησαν 
ιδιαίτερα, εκείνες τις ημέρες και γιατί; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
Πώς νομίζετε ότι τα πρόβατα κατέληξαν στην κοιλάδα; Πιστεύετε 
ότι τα πρόβατα πήγαν μόνα τους στην κοιλάδα ή ότι ο ίδιος ο Ποι-
μένας τα οδήγησε εκεί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
Η Elisabeth Elliot γράφει, «Ένα πρόβατο που βρέθηκε σε κοιλάδα 
σκιάς θανάτου, μπορεί να πιστέψει ότι δεν οδηγήθηκε σωστά. Ό-
μως, ήταν απαραίτητο να διασχίσει το σκοτάδι, για να μάθει να μην 
το φοβάται. Ακόμη κι εκεί, ο Ποιμένας παραμένει μαζί του.» Elisabeth 

Elliot, Quest for Love, σ.218. 
 
ΣΚΕΨΗ: Έχετε νιώσει ποτέ ότι από «λάθος» οδηγηθήκατε στην 
κοιλάδα; Ποια ήταν η αντίδρασή σας απέναντι στο Θεό, εκείνο το 
διάστημα; Γιατί νομίζετε ότι ο Ποιμένας ρισκάρει να παρεξηγηθεί, 
με το να μας οδηγεί στη σκοτεινή κοιλάδα; 
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Τετάρτη 29 Ιουνίου 
 

ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ: Η ΚΟΙΛΑΔΑ 
Ψαλμοί 23/κγ’5 – Μέρος β’ 

 
Αναπόφευκτα, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα έρθουμε αντιμέτω-
ποι με τους εχθρούς μας. Πώς όμως τους αντιμετωπίζουμε; Ξα-
γρυπνήσατε ποτέ προσπαθώντας να βρείτε τρόπους να εκδικηθεί-
τε όσους έχουν καταστρέψει το έργο σας ή σας έχουν πληγώσει; 
Για τους χριστιανούς μπορεί να γίνει πραγματικά δύσκολο το πώς 
θα συμπεριφερθούν στους εχθρούς τους. 
Τί είδους εχθρούς είχατε στη ζωή σας; Πώς αντιδράσατε με εκεί-
νους που προσπάθησαν να πληγώσουν εσάς ή κάποιο αγαπητό 
σας πρόσωπο; Κατά πόσο εφαρμόσατε τα λόγια του Χριστού στο 
Ματθ. 5/ε’44 ή του απ. Παύλου στους Ρωμ. 12/ιβ’18-21; 
………………………………………………….…………………………. 
 

Στον Ψαλμό 23/κγ’5, ο Δαβίδ παρουσιάζει έναν ενδιαφέρον τρόπο 
αντιμετώπισης των εχθρών. Η παρουσία τους επισκιάζεται καθώς 
βλέπει τον Θεό να ενεργεί εκ μέρους του. Ο Θεός ετοιμάζει ένα 
επίσημο γεύμα προς τιμή του. Σύμφωνα με την κουλτούρα του λα-
ού Ισραήλ, όταν ένας επίσημος επισκέπτης ερχόταν στη γιορτή, ο 
οικοδεσπότης τού άλειφε το κεφάλι με λάδι αναμιγμένο με άρωμα. 
Έπειτα, ο επισκέπτης μπορούσε να καθίσει, και μπροστά του α-
πλώνονταν πλούσια εδέσματα. 
Πώς τα τρία αυτά αντικείμενα (το τραπέζι, το λάδι, το ποτήρι) του 
εδαφίου 5, μας θυμίζουν την πρόνοια του Θεού ακόμα και μέσα 
στην κοιλάδα; 
………………………………………………….……………………….… 
 

Ο απ. Παύλος μάς υπενθυμίζει ότι, «επειδή, η πάλη μας δεν είναι 
ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις 
εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου του 
αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια» (Εφεσ. 
6/ς’12). Είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς, ορατούς και αόρα-
τους. Ωστόσο, όταν είμαστε με τον Ποιμένα, κανένας εχθρός – ο-
ρατός ή αόρατος – δεν μπορεί να κλέψει εκείνα που ο Ποιμένας 
μάς έχει προσφέρει. 
 

ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε πώς σας φέρθηκε ο Ποιμένας όταν οι εχθροί 
σάς είχαν περικυκλώσει. Τί θυμάστε από εκείνες τις ημέρες που 
σας έκανε να Τον δοξολογήσετε ακόμα και κατά τη διάρκεια των 
δυσκολιών;  
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Πέμπτη 30 Ιουνίου 
 

ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
Ψαλμοί 23/κγ’ 6 

 
Όταν είμαστε στην κοιλάδα ή όταν είμαστε περικυκλωμένοι από 
εχθρούς, είναι πιθανόν να πιστέψουμε ότι είμαστε μόνοι. Νιώθουμε 
ότι ο Θεός δεν έχει κάνει αρκετά για μάς, και πιστεύουμε ότι εάν 
μας βοηθούσε, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτήν την κατάσταση. Ω-
στόσο, όπως είναι προφανές, ο Δαβίδ δεν το έβλεπε έτσι. 
 

Στο εδάφιο 6, παρόλες τις δοκιμασίες του, ο Δαβίδ είναι βέβαιος 
για δύο πράγματα. Ποια είναι αυτά; Δείτε επίσης Εφεσ. 1/α’4, Β’ 
Πέτρ. 1/α’10, Εβρ. 11/ια’13-15. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Καθώς διαβάζετε το εδάφιο «σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακο-
λουθούν», ποια εικόνα σάς έρχεται στον νου; Τί νομίζετε ότι ήθελε 
να πει ο Δαβίδ για τον Θεό όταν περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο το 
ενδιαφέρον Του για μας; 
……………………………………………………………………………. 
 

Όσο βαθιά κι αν είναι η κοιλάδα και όσο επίμονοι κι αν είναι οι ε-
χθροί, η σιγουριά της χάρης και του ελέους του Θεού και η βεβαί-
ωση της καθοδήγησής Του έως το τέλος του ταξιδιού, είναι αναμ-
φισβήτητες. Εάν αυτές οι σκέψεις βοήθησαν τον Ιησού στον Γολ-
γοθά, μπορούν να ενθαρρύνουν και εμάς. Ωστόσο, υπάρχουν φο-
ρές που τα άτομα για τα οποία νοιαζόμαστε, είναι γεμάτα απορίες. 
Ο καλύτερος τρόπος για να αναφερθούμε σε αυτές τις ανησυχίες 
τους, δεν είναι μέσω μίας θεολογικής περιγραφής του τι μπορεί να 
κάνει ο Θεός, αλλά όπως δείχνει ο Δαβίδ στο εδάφιο 6, μέσω της 
προσωπικής μας πεποίθησης για τον Θεό. 
 

ΣΚΕΨΗ: Τί αποδείξεις έχετε μέσα από προσωπική σας εμπειρία με 
τον Θεό, που βεβαιώνουν ότι η χάρη και το έλεός Του θα σας ακο-
λουθούν; Τί στοιχεία από την Αγία Γραφή μπορείτε να προσθέσετε; 
Πώς μπορείτε να τα μοιραστείτε με εκείνους που αμφισβητούν το 
ενδιαφέρον του Θεού; Πώς ο Σταυρός αποτελεί το σπουδαιότερο 
παράδειγμα αυτής της καταδίωξης; 
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Παρασκευή 1 Ιουλίου                                 Δύση ηλίου: 20:51’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 451-457. 
 
«Εκείνοι που θα βγουν τελικά νικητές, θα περάσουν στη θρησκευ-
τική τους ζωή από περιόδους φοβερής αμηχανίας και δοκιμασίας. 
Δεν πρέπει όμως να χάσουν την εμπιστοσύνη τους επειδή αυτό 
αποτελεί μέρος της μαθητείας τους στο σχολείο του Χριστού και 
είναι απαραίτητο για να αποβληθεί όλη η σκουριά. Ο δούλος του 
Θεού πρέπει να αντιμετωπίζει με θάρρος τις επιθέσεις του εχθρού, 
τα οδυνηρά του σκώμματα, και πρέπει να υπερπηδήσει τα εμπόδια 
που ο Σατανάς θα τοποθετήσει στο δρόμο του… 
Αλλά εάν εξακολουθείτε να κοιτάζετε προς τα πάνω και όχι προς 
τα κάτω, όταν συναντάτε δυσκολίες δεν θα αποκάμετε στο δρόμο, 
σε λίγο θα δείτε τον Ιησού να σας τείνει χέρι βοηθείας, και το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να Του προσφέρετε το χέρι σας με εμπι-
στοσύνη και Τον αφήσετε να σας οδηγεί. Ασκώντας την εμπιστο-
σύνη αποκτάτε την ελπίδα… 
Ο Θεός μάς έδωσε το καλύτερο δώρο Του, Αυτόν τον μονογενή 
Υιό Του για να μας εξυψώσει, να μας εξευγενίσει και, χορηγώντας 
μας τη δική Του τελειότητα του χαρακτήρα, να μας καταστήσει κα-
τάλληλους για κατοίκηση στη βασιλεία Του.» Ε. Χουάιτ, Μ.Ν, σ. 

49,50. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πόσο σοβαρά είχατε αναλογιστεί ποτέ το ότι οι τρομερές και 

δύσκολες δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή σας, αποτελούν 
μέρος της εκπαίδευσής σας από τον Χριστού;  

2.  Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να παρηγορήσουμε και να εν-
θαρρύνουμε εκείνους που βρίσκονται στην κοιλάδα, κατά τη 
διάρκεια της πορείας τους με τον Ποιμένα, να ξεπεράσουν αυ-
τήν την κρίση; Τί μπορούμε να κάνουμε ως εκκλησία, για να 
βοηθήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη; 

3.  Μοιραστείτε τις εμπειρίες χάρης και ελέους του Κυρίου, που 
βιώσατε. 

4.  Θυμηθείτε τις τελευταίες ώρες της ζωής του Χριστού. Από τις 
αναφορές της Αγίας Γραφής και από τις δηλώσεις της Ε. Χου-
άιτ, με ποιόν τρόπο κατάφερε ο Ιησούς – έχοντας την ανθρώπι-
νη φύση – να υπομείνει στις δοκιμασίες; Τι μπορούμε να διδα-
χτούμε από το παράδειγμά Του για τις δοκιμασίες που αντιμε-
τωπίζουμε; 
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2 Ιουλίου – 8 Ιουλίου                                  Σάββατο απόγευμα 

 
2.  ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αγαπητοί, να μη παραξενεύεστε εξαιτίας τού 
βασανισμού που γίνεται σε σας για δοκιμασία, σαν να σας συνέ-
βαινε κάτι παράδοξο· αλλά, δεδομένου ότι είστε κοινωνοί των πα-
θημάτων του Χριστού, να χαίρεστε, ώστε και όταν η δόξα του φα-
νερωθεί, να χαρείτε νιώθοντας αγαλλίαση.» Α’ Πέτρου 4/δ’ 12,13. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιερ. 9/θ’7-16, 
Ρωμ. 1/α’21-32, Β’ Κορ. 12/ιβ’7-12, Α’ Πέτρ. 4/δ’12-19, 5/ε’8-11. 
 

Στα χημικά εργαστήρια συχνά τοποθετούνται σε μικρά δοχεία διά-
φορα υλικά, που θερμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.  
Όσο πιο πολύ θερμαίνεται το δοχείο το περιεχόμενο του λιώνει, 
σφυρίζει, πετάγεται ή καίγεται, ανάλογα το υλικό με το οποίο είναι 
φτιαγμένο. Το δοχείο αυτό ονομάζεται χωνευτήριο. Στο λεξικό το 
χωνευτήριο ορίζεται ως (1) η χοάνη για το λιώσιμο των μετάλλων 
και (2) μεταλλευτικό καμίνι. Αυτοί οι ορισμοί μάς βοηθάνε να κατα-
λάβουμε καλύτερα τον παραλληλισμό στην πνευματική μας ζωή.  
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένους λόγους για τους 
οποίους μπορεί να βρεθούμε κάτω από πίεση, σε μέρη όπου οι 
καταστάσεις θα μας κάνουν να αλλάξουμε, να αναπτυχθούμε ως 
χαρακτήρες. Το μάθημα αυτής της εβδομάδας θα μας βοηθήσει να 
καταλάβουμε το ότι ο Θεός έχει γνώση του τι γίνεται στη ζωή μας, 
και έτσι όταν βρεθούμε σε δοκιμασία θα ξέρουμε πώς να αντιδρά-
σουμε. 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποιες είναι οι αιτίες για τις δύσκολες 
στιγμές που έχουμε περάσει στη ζωή μας; 
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Κυριακή 3 Ιουλίου 
 

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 
Α’ Πέτρου 4/δ’12 

Οι εκπλήξεις, ειδικά οι δυσάρεστες, μπορούν να έρθουν με διάφο-
ρους τρόπους. Με ένα αυτοκίνητο που ξεφεύγει από την πορεία 
του και κατευθύνεται προς εσάς. Με μία ξαφνική ειδοποίηση ότι 
χάνετε τη δουλειά σας. Με μία ιατρική εξέταση που δίνει αναπάντε-
χα, άσχημα αποτελέσματα. Με προδοσία από κάποιο αγαπητό σας 
πρόσωπο, το οποίο νομίζατε ότι σας αγαπούσε. Όσο μεγάλος και 
εάν είναι ο πόνος, όταν είναι ξαφνικός, γίνεται ακόμα χειρότερος. 
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένες επίπονες καταστά-
σεις ή δοκιμασίες που δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν.  
Ξεκινώντας, ας ξαναδούμε το εδάφιο από την Α’ Πέτρου επιστολή. 
Ο απ. Πέτρος προτρέπει τους αναγνώστες του να μην πέσουν 
στην παγίδα του να πιστέψουν ότι οι σκληρές δοκιμασίες και θλί-
ψεις δεν συμπεριλαμβάνονται στη χριστιανική εμπειρία. Αντιθέτως, 
πρέπει να είναι αναμενόμενες και να θεωρούνται φυσιολογικές. Η 
λέξη «βασανισμός» σε ορισμένες περιπτώσεις αποδίδεται ως «κα-
μίνι». Αυτή η εμπειρία θλίψης που περνάμε για την πίστη μας, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως διαδικασία του χωνευτηρίου. 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’12-19. Ποιο μήνυμα δίνεται εδώ; 
……………………………………………………………………………..  
 

Πολλοί εκπλήσσονται με τις δοκιμασίες εξαιτίας της απλοποιημέ-
νης εικόνας που έχουν για τη Χριστιανική ζωή. Γνωρίζουμε ότι υ-
πάρχουν δύο πλευρές: Το καλό που αντιπροσωπεύεται από τον 
Θεό, και το κακό που αντιπροσωπεύεται το Σατανά. Και έτσι απο-
δίδουμε τα καλά στον Θεό και τα κακά στον Σατανά. Αλλά η ζωή 
δεν είναι τόσο απλή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συ-
ναισθήματά μας για να αποφασίσουμε τι θα αποδώσουμε στο Θεό 
και τι στο Σατανά. Ορισμένες φορές η πορεία μας με τον Θεό μπο-
ρεί να αποδειχτεί δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις. Ενώ η πορεία 
με το Σατανά μπορεί να φανεί ότι είναι γεμάτη σπουδαίες ανταμοι-
βές. Ο Ιώβ, ο οποίος αν και δίκαιος, υπέφερε πολύ και το δείχνει με 
τα εξής λόγια προς τον Θεό, «Γιατί οι ασεβείς ζουν, γηράζουν, μά-
λιστα ακμάζουν σε πλούτη;» (Ιώβ 21/κα’7). 
 

ΣΚΕΨΗ: Ο απ. Πέτρος αναφέρθηκε σε δοκιμασίες που έρχονται 
ως συνέπεια της πίστης μας στον Χριστό. Υπάρχουν όμως και άλ-
λοι λόγοι για τις δοκιμασίες που έρχονται. Πώς τα εδάφια στην Α’ 
Πέτρου 4/δ’12-19 μπορούν να σας βοηθήσουν να εξηγήσετε με 
ωραίο τρόπο σε κάποιο φίλο σας, το γιατί δεν πρέπει να παραξε-
νεύεται όταν αντιμετωπίζει επώδυνες δοκιμασίες; 
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Δευτέρα 4 Ιουλίου 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ 
Α’ Πέτρου 5/ε’8 

 
Διαβάστε το παραπάνω εδάφιο. Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς; 
Αναρωτηθείτε, «Πόσο σοβαρά παίρνω αυτά τα λόγια;» Τί κάνετε 
στη ζωή σας για να δείξετε ότι τα υπολογίζετε; 
Έχετε παρατηρήσει ποτέ ένα πεινασμένο λιοντάρι; Είναι απίστευ-
το, γιατί μπορεί να πιάσει και να φάει σχεδόν ό,τι θέλει. Ο απ. Πέ-
τρος λέει ότι ο Σατανάς συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Το τρα-
γικό είναι ότι μπορούμε να δούμε γύρω μας τις συνέπειες της επι-
θυμίας του να καταστρέψει. Ο θάνατος, η θλίψη και η διαφθορά 
των ηθικών αξιών, υπάρχουν παντού. Είναι αδύνατο να μη δούμε 
το έργο του Διαβόλου. 
 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. /5ε’8-11. Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι χρι-
στιανοί στις επιθετικές διαθέσεις του Σατανά; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 
Τι υπόσχεται ο Θεός να κάνει για εκείνους που υποφέρουν; Εδ. 10. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 
Αυτά τα λόγια του απ. Πέτρου, είναι η απάντηση στις επιθέσεις του 
Σατανά προς τη χριστιανική πίστη. Αλλά όπως έχουμε ήδη αναφέ-
ρει, ο Σατανάς εργάζεται με διάφορους τρόπους. Και παρόλο που 
πρέπει να γνωρίζουμε τη δύναμη του εχθρού μας, δεν πρέπει να 
αποθαρρυνόμαστε. Ο Ιησούς έχει νικήσει τον Σατανά! Ο Σατανάς 
είναι ήδη ηττημένος, ενώ εμείς ποτέ δεν θα νικηθούμε όσο παρα-
μένουμε προσκολλημένη στον Ιησού και ενωνόμαστε μέσω της 
πίστης μαζί Του. Λόγω της Σταυρικής θυσίας, η νίκη του Χριστού 
είναι και δική μας! 
 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε και άλλους τρόπους με τους οποίους ο Σατανάς 
προκαλεί πόνο. Πώς η ανάγνωση των εδαφίων στην Α’ Πέτρ. 5/ε’8-
11 μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την αγωνία που έχουμε καθώς 
ζούμε σε έναν αμαρτωλό κόσμο, τον οποίο ο Σατανάς μπορεί να 
καταστρέψει; 
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Τρίτη 5 Ιουλίου 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
Ρωμαίους 1/α’18 

 

Για ό,τι κάνουμε, υπάρχουν συνέπειες. Εάν στεκόμαστε στον καυτό 
ήλιο κρατώντας ένα παγωτό, το σίγουρο είναι ότι θα λιώσει. Η αιτία 
και το αποτέλεσμα πάνε μαζί. Όσο κι εάν θέλουμε τα πράγματα να 
είναι διαφορετικά, το ίδιο συμβαίνει και με την αμαρτία. Πάντοτε 
φέρνει συνέπειες. Δεν είναι ο Θεός που φέρνει τις άσχημες συνέ-
πειες στους ανθρώπους που αμαρτάνουν, αλλά η αμαρτία. Το 
πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές πιστεύουμε πως μπορούμε να 
ξεγελάσουμε τον Θεό και να αμαρτήσουμε χωρίς συνέπειες. Όμως 
αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Ο απ. Παύλος λέει ξεκάθαρα ότι οι συνέ-
πειες της αμαρτίας δεν αφορούν μόνο την αιωνιότητα αλλά και το 
σήμερα. 
 

Στην προς Ρωμαίους 1/α’21-32, ο απ. Παύλος περιγράφει τη διαδι-
κασία των ανθρώπων που αμαρτάνουν και τις συνέπειες των πρά-
ξεών τους. Διαβάστε προσεκτικά αυτά τα εδάφια και γράψτε περι-
ληπτικά την έννοια των λόγων του απ. Παύλου εστιάζοντας ιδιαίτε-
ρα στα στάδια της αμαρτίας και των συνεπειών της. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Μερικά εδάφια πιο πριν, ο απ. Παύλος αναφέρεται σε αυτές τις 
συνέπειες ως «οργή Θεού» (εδ.18). Η οργή του Θεού στο παρα-
πάνω κείμενο, φαίνεται στο ότι ο Θεός επιτρέπει να θερίσουν οι 
άνθρωποι εκείνα που έσπειραν. Ακόμα και για τους χριστιανούς, ο 
Θεός δεν επεμβαίνει πάντοτε αμέσως αφαιρώντας τον πόνο και τη 
θλίψη που επέρχονται ως συνέπεια των πράξεών τους. Πολλές 
φορές επιτρέπει να γευθούμε τις συνέπειες των πράξεών μας προ-
κειμένου να καταλάβουμε πόσο αποκρουστική και καταστρεπτική 
είναι η αμαρτία. Έχουμε λάβει υπόψη τις συνέπειες της παραβία-
σης του ηθικού νόμου του Θεού. Τί γίνεται όμως με την παραβίαση 
των εντολών για την υγεία; Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου 
Πνεύματος. Εάν φθείρουμε το σώμα μας με ακατάλληλες τροφές, 
έλλειψη άσκησης ή υπερκόπωση, τότε αυτό θεωρείται επίσης α-
μαρτία στον Θεό. Και αυτό φέρνει συνέπειες που μπορεί να αποτε-
λέσουν συνθήκες για μία δοκιμασία. 
 

ΣΚΕΨΗ: Πώς θερίσατε στη ζωή σας τις άμεσες συνέπειες των α-
μαρτιών σας; Τι μαθήματα πήρατε; Τι αλλαγές πρέπει να κάνετε 
προκειμένου να μην περάσετε τα ίδια; 
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Τετάρτη 6 Ιουλίου 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟ 
Ιερεμίας 9/θ’7 

 

«Εάν το Άγιο Πνεύμα φέρνει στον νου σου κάποια λέξη του Κυρίου 
που σε πληγώνει, τότε να είσαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι το οποίο 
Εκείνος θέλει να πληγώσει θανάσιμα.» Oswald Chambers, My Utmost for 

His Highest, σ. 271. 
 
Πώς καταλαβαίνετε το παραπάνω κείμενο; Ποια είναι η δική σας 
εμπειρία πόνου που βιώσατε κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας 
εξαγνισμού; 
…………………………………….………………………………………. 
 
Διαβάστε Ιερ. 9/θ’7-16. Ο Θεός, μιλώντας για τον Ιούδα και την 
Ιερουσαλήμ στο εδάφιο 7, λέει: «θα τους βάλω σε χωνευτήρι, καιθα 
τους περάσω από δοκιμασία». Ποιους δύο λόγους δίνει ο Θεός γι’ 
αυτή την κίνησή Του; Πώς θα γίνει ο καθαρισμός; (εδ.15,16). 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 
Ο καθαρισμός και η εξέταση του Θεού περιλαμβάνουν δραστικές 
ενέργειες. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους ο καθαρισμός 
και η εξέταση μοιάζουν με δοκιμασία.  
Πρώτον, καθώς ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορες καταστάσεις για να 
δούμε την αμαρτία που κάναμε, νιώθουμε πόνο. Λίγο πιο πριν, ο 
Ιερεμίας με πόνο έγραψε, «Το φυσητήρι κάηκε· το μολύβι κατανα-
λώθηκε από τη φωτιά· ο χωνευτής διαλύει μάταια· επειδή, οι κακοί 
δεν χωρίστηκαν.» (Ιερ. 6/ς’ 29). Γι’ αυτό ορισμένες φορές χρειάζο-
νται δραστικά μέτρα για να τραβήξουν την προσοχή μας.  
Δεύτερον, νιώθουμε ανησυχία καθώς αισθανόμαστε θλίψη για την 
αμαρτία που τώρα ξεκάθαρα βλέπουμε. Τρίτον, απογοητευόμαστε 
καθώς προσπαθούμε να ζήσουμε διαφορετικά. Μπορεί να είναι 
αρκετά δύσκολο να εγκαταλείψουμε πράγματα που κάποτε αποτε-
λούσαν κομμάτι του εαυτού μας. 
 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τις αμαρτίες για τις οποίες αγωνίζεστε. Εάν ο 
Θεός σάς εξέταζε σήμερα, πώς θα το έκανε; Τι μπορείτε να κάνετε 
προκειμένου να μη χρειαστεί να πάρει ο Θεός δραστικά μέτρα, 
όπως έκανε με το λαό Ισραήλ; 
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Πέμπτη 7 Ιουλίου 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΩΡΙΜΑΖΟΥΝ 
Β’ Κορινθίους 12/ιβ’7 

 
Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του κοψίματος και του κλαδέμα-
τος. Κόβουμε τα φυτά που δεν τα θέλουμε πλέον, ενώ κλαδεύουμε, 
εκείνα που θέλουμε να αναπτυχθούν. Ωστόσο και οι δύο διαδικασί-
ες περιλαμβάνουν ένα κοφτερό μαχαίρι. Στην πραγματικότητα, κα-
τά τη διάρκεια του κλαδέματος χρειάζεται να κοπούν ορισμένα μέ-
ρη του φυτού, πράγμα το οποίο για έναν άπειρο κηπουρό μοιάζει 
καταστροφή. Όσον αφορά την πνευματική κατάσταση, ο Bruce 
Wilkinson γράφει, «Προσεύχεστε να λάβετε τις υπεράφθονες ευλο-
γίες του Θεού και παρακαλείτε να σας κάνει να μοιάσετε περισσό-
τερο στον Υιό Του; Εάν η απάντησή σας είναι ναι, τότε ζητάτε κλά-
δεμα.» Bruce Wilkinson, Secrets of the Vine, σ.60. Πολλοί αναρωτιούνται 
ποια η έννοια της φράσης του απ. Παύλου, «σκόλοπας στην σάρ-
κα». Οι γνώμες διίστανται στις συνεχείς επιθέσεις εχθρών προς τον 
Παύλο έως σε μία δυσκολία στην ομιλία. Από ό,τι φαίνεται όμως, 
αυτή η φράση αφορούσε ένα πρόβλημα που είχε στην όρασή του. 
Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός πως ο απ. Παύλος πίστευε ότι αυ-
τός ο «σκόλοπας» του δόθηκε. 
Τί πιστεύετε ότι εννοούσε ο απ. Παύλος με τη φράση «μου δόθη-
κε»; Ποιος του το έδωσε; Πώς ο Θεός χρησιμοποίησε αυτήν την 
κατάσταση προς όφελος του απ. Παύλου; 
………………………………………………………………………..…… 
Παρατηρήστε ότι ο «σκόλοπας» του απ. Παύλου είχε κάποιο σκο-
πό: «για να μη υπερηφανεύομαι» (εδ.7). Δεν προήλθε εξαιτίας κά-
ποιας αμαρτίας που είχε κάνει, αλλά για να τον αποτρέψει να α-
μαρτήσει στο μέλλον. Ο απ. Παύλος αναγνώριζε το γεγονός ότι 
είχε μία αδυναμία στην αμαρτία, και ότι αυτός ο «σκόλοπας» θα 
μπορούσε να τον προστατέψει από αυτήν. 
Διαβάστε Β’ Κορ. 12/ιβ’7-12. Πώς αντιμετωπίζει ο απ. Παύλος τον 
«σκόλοπά» του; Πιστεύετε ότι η αδυναμία του Παύλου τον ωφέλη-
σε πνευματικά; Πώς σας βοηθάει η αντίδραση του απ. Παύλου, να 
αντιμετωπίσετε τους «σκόλοπες» που μπορεί να έχετε; 
……………………………………………….……………………………. 
 

ΣΚΕΨΗ: Πώς οι ιδέες του Θεού για την πνευματική σας ανάπτυξη 
μπορεί να διαφέρουν από τις δικές σας; Σκεφτείτε φάσεις της ζωή 
σας, στις οποίες πρέπει να είστε πιο καρποφόροι ως προς τη δι-
καιοσύνη. Ποιες πνευματικές σας ιδιότητες θα ζητούσατε από τον 
Θεό να αναπτύξει μέσα από το «κλάδεμα»;  



19 

 

Παρασκευή 8 Ιουλίου                    Δύση ηλίου: 20:50’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
 
«Εκείνος που διαβάζει τις καρδίες των ανθρώπων γνωρίζει τους 
χαρακτήρες τους καλύτερα από ό,τι αυτοί οι ίδιοι τους γνωρίζουν. 
Βλέπει ότι μερικοί έχουν δυνάμεις και συναισθήματα τα οποία, κα-
τευθυνόμενα όπως πρέπει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πρόοδο του έργου Του. Προνοητικά οδηγεί τους ανθρώπους αυ-
τούς σε διαφορετικές θέσεις και σε ποικίλες περιστάσεις ώστε να 
ανακαλύψουν στο χαρακτήρα τους τα ελαττώματα που δεν είχαν 
υποπέσει στην αντίληψή τους. Τους προσφέρει την ευκαιρία να 
διορθώσουν τα ελαττώματα αυτά και να γίνουν κατάλληλοι για την 
υπηρεσία Του. Πολλές φορές επιτρέπει να υποφέρουν μέσα στις 
φλόγες της δοκιμασίας για να μπορέσουν έτσι να καθαρισθούν.» Ε. 
Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 471.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Η διαδικασία του να θερίσουμε τις συνέπειες της αμαρτίας μας 

μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη. Συχνά αναρωτιόμαστε, «Θα 
μπορέσω να ξαναφτιάξω τη σχέση μου με τον Θεό;» Τι υπο-
σχέσεις μάς δίνει ο Θεός που μπορούν να μας ενθαρρύνουν; 
(δείτε τι γράφει ο Παύλος στην Ρωμ. 5/ε’1-11). Τι μπορείτε να 
πείτε σε κάποιον που αναρωτιέται ακριβώς το ίδιο; 

2. Στο παραπάνω απόσπασμα, τι εννοεί η Ε. Χουάιτ όταν λέει 
«προνοητικά»; Πώς γίνεται; Πώς ξέρετε ότι κάτι συνέβη κάτω 
από την πρόνοια του Θεού; Ποιες προνοητικές πράξεις του Θε-
ού σάς οδήγησαν σε δοκιμασίες; Πώς μπορείτε να βοηθήσετε 
κάποιον που αναρωτιέται αν ορισμένα γεγονότα στη ζωή του 
βρίσκονται υπό την πρόνοιά Του; 

3. Ποια είναι η αντίδρασή σας όταν βλέπετε κάποιον που περνάει 
μία θλίψη; Σας ενδιαφέρει ο πόνος του ή μήπως η αιτία της θλί-
ψης του; Ένας νεαρός χριστιανός που ζούσε στην Ανατολική 
Αφρική, πέρασε μία φρικτή δοκιμασία. Όταν όλα τελείωσαν, με-
τακόμισε στην Ευρώπη όπου αργότερα είπε σε κάποιον, «Το 
πτώμα μου το άφησα στην Ανατολική Αφρική». Τί ήθελε να πει 
με αυτό; Γιατί πρέπει όλοι μας, υπό μία έννοια, να αφήσουμε τα 
πτώματά μας κάπου; Τί ρόλο παίζουν οι δοκιμασίες σε αυτήν τη 
διαδικασία; 
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9 Ιουλίου – 15 Ιουλίου                                Σάββατο απόγευμα 

 
3. ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Για το οποίο νοιώθετε αγαλλίαση, αν και τώ-
ρα, (εφόσον χρειαστεί), λυπηθείτε λίγο σε διάφορους πειρασμούς» 
Α’ Πέτρου 1/α’ 6.  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Έξ. 14/ιδ’, 
15/ιε’22-27,  17/ιζ’1-7,  Παρ. 3/γ’,  Λουκά 4/δ’1-13, Α’ Πέτρ. 1/α’6-9. 
 

«Στο δυνατό φως της ημέρας και με το θόρυβο της μουσικής και 
των διαφόρων φωνών, το εγκλωβισμένο πουλί δεν κελαηδάει το 
τραγούδι που προσπαθεί να του μάθει ο κύριός του. Μαθαίνει λίγο 
απ’ τόνα λίγο απ’ τάλλο, αλλά ποτέ μία ξεχωριστή και άρτια μελω-
δία. Ο κύριός του όμως σκεπάζει το κλουβί και το βάζει εκεί όπου 
το πουλί ακούει μόνο το τραγούδι που πρέπει να κελαηδήσει. Στα 
σκοτεινά προσπαθεί συνεχώς να κελαηδήσει το τραγούδι αυτό μέ-
χρι που το μαθαίνει και τότε ψάλλει με όλη του τη δύναμη την τέ-
λεια μελωδία. Τότε, το πουλί ξαναφέρεται στη θέση του, και απ’ 
εκεί και εμπρός, μπορεί να ψάλλει το ίδιο τραγούδι στο φως. Έτσι 
φέρεται ο Θεός στα παιδιά Του. Έχει να μας μάθει ένα τραγούδι και 
όταν το μάθουμε ανάμεσα στα σκοτάδια των δοκιμασιών μπορού-
με μετά να το ψάλλουμε χωρίς σταματημό.» Ε. Χουάιτ Ζ.Υ, σ.445. 
Παρατηρήστε, ότι εκείνος που βάζει το πουλί στο σκοτάδι είναι ο 
κύριος του. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ο Σατανάς προκαλεί 
πόνο. Αλλά πώς είναι δυνατόν ο ίδιος ο Θεός να μας οδηγήσει σε 
δοκιμασίες όπου ερχόμαστε σε σύγχυση ή υποφέρουμε; 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποια παραδείγματα από την Αγία Γρα-
φή μπορείτε να σκεφτείτε, όπου ο ίδιος ο Θεός οδήγησε τον λαό 
Του σε επώδυνες εμπειρίες; Ποια νομίζετε ότι ήταν τα “νέα τρα-
γούδια” που ήθελε να τους διδάξει;  
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Κυριακή 10 Ιουλίου 
 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 
Έξοδος 14/ιδ’10 

 

Έχετε οδηγηθεί ποτέ σε παγίδα ή σε αδιέξοδο; Είναι ωραία όταν σε 
οδηγούν σε ένα δωμάτιο γεμάτο με φίλους που περιμένουν όλοι 
μαζί φωνάζοντας «Έκπληξη! Χρόνια Πολλά!» Άλλες φορές όμως 
μπορεί η «έκπληξη» να σας σοκάρει και να μην είναι καθόλου ευ-
χάριστη. Μπορεί στο σχολείο ή ακόμα και στη δουλεία, να υπάρ-
χουν εκείνοι που προσπαθούν να σας χαλάσουν την ημέρα. 
Από την ημέρα που οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο μέχρι 
και την ημέρα που έφτασαν στην Υποσχόμενη Γη, «Και ο Κύριος 
πορευόταν μπροστά από αυτούς, την ημέρα σε στύλο νεφέλης, για 
να τους οδηγεί στον δρόμο· και τη νύχτα, σε στύλο φωτιάς, για να 
τους φέγγει· ώστε να οδοιπορούν ημέρα και νύχτα.» (Έξ. 13/ιγ’21). 
Κάθε στιγμή του ταξιδιού τους βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση 
του ίδιου του Θεού. Δείτε όμως πού τους οδήγησε αρχικά: Σε ένα 
μέρος όπου, μπροστά τους βρισκόταν θάλασσα, γύρω τους βουνά 
και πίσω τους ο στρατός του Φαραώ. 
 

Διαβάστε Έξοδος 14/ιδ’. Γιατί ο Θεός οδήγησε τους Ισραηλίτες σε 
ένα μέρος όπου ήξερε ότι θα κινδύνευαν και θα τους κυρίευε ο 
τρόμος;  
…………………………………………………………………………..… 
 

Το να ακολουθείς την στήλη, δεν σημαίνει ότι πάντα θα είσαι ευτυ-
χισμένος. Μπορεί να σε οδηγήσει σε μία σκληρή δοκιμασία, μιας 
και η εκπαίδευση στην δικαιοσύνη, μας οδηγεί σε μέρη όπου δοκι-
μάζεται η καρδιά μας, η οποία από τη φύση της είναι απατηλή (Ιερ. 
17/ιζ’9). Κατά τη διάρκεια των δυσκολιών, το κλειδί για να γνωρί-
σουμε πότε ακολουθούμε αληθινά τον Θεό δεν βρίσκεται στην α-
πουσία των δοκιμασιών ή του πόνου αλλά στη συνεχή παράδοση 
νου και καρδιάς στην καθοδήγησή Του. 
 

Τί διδάχτηκαν οι Ισραηλίτες από αυτή την εμπειρία τους; Έξ. 
14/ιδ’31. 
…………………………………………………………………..………… 
 

ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε τον Θεό παρόλες 
τις υπέροχες υποσχέσεις που μας έχει δώσει; Θυμηθείτε κάποιες 
δύσκολες καταστάσεις στις οποίες ο Θεός σάς οδήγησε, προκειμέ-
νου να σας διδάξει τον «φόβο» και την «εμπιστοσύνη» προς Εκεί-
νον. 
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Δευτέρα 11 Ιουλίου 
 

ΠΙΚΡΑ ΝΕΡΑ 
Έξοδος 17/ιζ’ 1 

 
Ο Θεός, μπορεί να μη μας δίνει εκείνα που εμείς θεωρούμε ανα-
γκαία, αλλά εκείνα που πραγματικά χρειαζόμαστε; 
Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά οι Ισραηλίτες χρειάζονταν, ήταν 
το νερό. Αμέσως μετά το περιστατικό με την Ερυθρά θάλασσα, οι 
Ισραηλίτες ακολουθούσαν για τρεις μέρες το σύννεφο, μέσα στη 
ζεστή και άνυδρη έρημο. Η απαισιοδοξία τους γίνεται απόλυτα κα-
τανοητή, μιας και στην έρημο η εύρεση νερού είναι πραγματικά 
δύσκολη. Πότε θα αποκτούσαν το νερό που τόσο χρειαζόντουσαν; 
Πού τους οδηγούσε ο Θεός;  
Η στήλη τούς οδήγησε στην Μερρά, όπου και βρήκαν νερό. Σίγου-
ρα ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος. Όταν όμως δοκίμασαν το 
νερό, η απογοήτευσή τους ήταν μεγαλύτερη καθώς το νερό ήταν 
πικρό. «Και ο λαός γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή, λέγοντας: Τι θα 
πιούμε;» (Έξ. 15/ιε’24). Το περιστατικό αυτό επαναλαμβάνεται λί-
γες μέρες αργότερα, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά, η στήλη στα-
μάτησε σε μέρος όπου δεν υπήρχε καθόλου νερό (Έξ. 17/ιζ’1). 
 
Διαβάστε Έξοδος 15/ιε’22-27 και 17/ιζ’1-7. Ποιες πτυχές του Εαυ-
τού Του φανέρωσε ο Θεός στο λαό Ισραήλ, στην Μερρά και στην 
Ραφιδείν; Τί έπρεπε να μάθουν οι Ισραηλίτες; 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..……… 
 
ΣΚΕΨΗ: Τί αναρωτήθηκε ο λαός Ισραήλ στην Ραφιδείν; Έξ. 
17/ιζ’7. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ το ίδιο; Αν ναι, γιατί; Πώς αισθανό-
σασταν και τί διδαχτήκατε αφού λάβατε την απάντηση; Πόσες φο-
ρές ακόμα χρειαζόμαστε την απάντηση για να σταματήσουμε να 
κάνουμε αυτή την ερώτηση; 
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Τρίτη 12 Ιουλίου 
 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ 
Λουκά 4/δ’ 1,2 

Διαβάστε Λουκά 4/δ’1-13. Πώς μπορείτε να διδαχτείτε από αυτήν 
την περικοπή να αντιμετωπίζετε τον πειρασμό ώστε να μην αμαρ-
τάνετε; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι πειρασμοί μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολοι γιατί αφορούν 
πράγματα που μας αρέσουν και έρχονται πάντα όταν είμαστε πιο 
αδύναμοι. Στο Λουκά 4/δ’ αναφέρονται οι πειρασμοί του Ιησού από 
τον Σατανά, όπου η προσοχή μας στρέφεται σε ορισμένα δύσκολα 
ζητήματα. Αρχικά φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τον Ιησού 
στον πειρασμό. Ωστόσο, ο Θεός ποτέ δεν μας πειράζει (Ιακ. 
1/α’13). Προκειμένου όμως να πιστέψουμε, μας οδηγεί σε δοκιμα-
σίες. Αυτό που είναι σημαντικό, στο Λουκά 4/δ’, είναι ότι το Άγιο 
Πνεύμα μπορεί να μας οδηγήσει σε δοκιμασίες που μας εκθέτουν 
στους πιο έντονους πειρασμούς του Σατανά. Τέτοιες στιγμές, όταν 
αισθανόμαστε τόσο έντονα τους πειρασμούς, μπορεί να σκεφτό-
μαστε ότι δεν ακολουθούμε τον Θεό όπως πρέπει. Αλλά αυτό δεν 
είναι απαραίτητα σωστό. «Συχνά, όταν περνούμε κάποια δοκιμα-
σία, αμφιβάλλουμε αν το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που μας 
οδηγεί. Και όμως το Άγιο Πνεύμα οδήγησε το Χριστό στην έρημο 
για να πειρασθεί από το Σατανά. Όταν ο Θεός μάς οδηγεί στη δο-
κιμασία, έχει κάποιο καλό σκοπό για μας. Ο Ιησούς δεν σκέφθηκε 
να εκμεταλλευθεί τις θείες υποσχέσεις προκειμένου να εκτεθεί αφ’ 
εαυτού Του στον πειρασμό, αλλά ούτε και αποθαρρύνθηκε όταν 
Τον βρήκε ο πειρασμός. Ούτε και εμείς πρέπει να αποθαρρυνθού-
με.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 99,100.  
Μερικές φορές κατά τη διάρκεια κάποιας δοκιμασίας καιγόμαστε 
αντί να εξαγνιστούμε. Είναι λοιπόν πολύ παρηγορητικό να ξέρουμε 
ότι όταν σκοντάφτουμε στον πειρασμό μπορούμε να ελπίζουμε, 
γιατί ο Ιησούς δεν παρέμεινε σταθερός. Τα καλά νέα είναι ότι επει-
δή ο Ιησούς κομίστηκε τις αμαρτίες μας, πλήρωσε το τίμημα της 
αποτυχίας μας να αντισταθούμε στον πειρασμό και πέρασε δοκι-
μασίες χειρότερες από αυτές που θα περάσουμε εμείς. Δεν έχουμε 
ξεχαστεί από τον Θεό. Υπάρχει ελπίδα ακόμα και για τον χειρότερο 
αμαρτωλό (Α’ Τιμ. 1/α’15). 
ΣΚΕΨΗ: Τι πειρασμούς αντιμετωπίζετε τώρα; Προσευχηθείτε ζη-
τώντας από τον Κύριο να σας διδάξει πώς να εφαρμόσετε το πα-
ράδειγμα του Ιησού στη ζωή σας. Να θυμάστε ότι δεν θα ενδώσετε 
στον πειρασμό ποτέ! Να θυμάστε επίσης, ότι σε περίπτωση που 
υποκύψετε, έχετε έναν Σωτήρα. 
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Τετάρτη 13 Ιουλίου 
 

ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρου 1/α’ 6,7. Τί λέει ο απ. Πέτρος σε αυτά τα εδά-
φια; 
…………………………………………………………………………… 
 

Ο απ. Πέτρος γράφει σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες 
και συχνά αισθάνονταν μόνοι. Έγραφε στους «παρεπιδήμους τους 
διασκορπισμένους στον Πόντο, Γαλατία, Καππαδοκία, Ασία και 
Βιθυνία» (Α’ Πέτρ. 1/α’1). Αυτή η περιοχή είναι η γνωστή σε εμάς 
σήμερα, ως η δυτική Τουρκία. Λίγα εδάφια παρακάτω, ο Πέτρος 
λέει, «λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς». (εδ. 6). 
Τί εννοεί όταν τους αποκαλεί «παρεπίδημους» και «διασκορπισμέ-
νους»; Πώς αυτά τα επίθετα μπορούν να επιβαρύνουν τις δοκιμα-
σίες τους; 
……………………………………………………………………….…… 
 

Εκείνη την εποχή το να είναι κάποιος χριστιανός ήταν κάτι το ασυ-
νήθιστο. Οι πιστοί ήταν λίγοι σε αριθμό και σε πολλές περιοχές 
ήταν η μειονότητα που διωκόταν με άσχημο τρόπο. Ο απ. Πέτρος 
τούς βεβαιώνει ότι αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι τυχαίες και ότι η 
αξία τους και η ανταμοιβή τους είναι μεγάλη (Α’ Πέτρ. 1/α’6,7). Η 
ειλικρινής πίστη είναι ο σκοπός όλων εκείνων που εμμένουν σε 
διάφορους πειρασμούς. 
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 1/α’6-9. Ποια απόλυτη διαβεβαίωση δίνει ο απ. 
Πέτρος σε αυτούς τους ανθρώπους για τις δοκιμασίες τους; Τί ση-
μαίνει αυτή η ελπίδα για εμάς; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Όποιες και εάν είναι οι δοκιμασίες και οι θλίψεις τους, δεν μπορούν 
να συγκριθούν με την αιώνια ζωή που τους περιμένει με την επι-
στροφή του Χριστού. Τα λόγια του απ. Πέτρου σε εκείνους, είναι τα 
λόγια του Θεού σε εμάς ανεξάρτητα με το τι αντιμετωπίζουμε. Όσο 
δύσκολες ή επώδυνες είναι οι δοκιμασίες μας, δεν πρέπει ποτέ να 
στρέψουμε το βλέμμα μας από την αιώνια ζωή στην νέα γη και 
στον νέο ουρανό, όπου η θλίψη και ο θάνατος δεν θα υπάρχουν. 
Με αυτήν την υπόσχεση που μας εγγυήθηκε ο Ιησούς μέσω του 
θανάτου Του, είναι σημαντικό όχι μόνο να μη χάσουμε την πίστη 
μας, αλλά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας μας να ζητήσουμε από 
τον Κύριο να μας απαλλάξει, από ό,τι εμποδίζει την ανάπτυξή της. 
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Πέμπτη 14 Ιουλίου 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΦΩΤΙΑΣ 
 

Ο Αλέξης ένας νεαρός που πέρασε δύσκολη εφηβεία με ναρκωτι-
κά, βία και φυλακή, γνώρισε τον Θεό και παρέδωσε την καρδιά του 
στον Ιησού μέσω ενός χριστιανού που κάποτε είχε κλέψει. Αν και 
εξακολουθούσε να έχει προβλήματα και παρόλο που διατηρούσε 
ακόμα στοιχεία από το παρελθόν του, ο Αλέξης έγινε ένας νέος 
άνθρωπος με τον Ιησού. Αγαπούσε τον Θεό και επεδίωκε να εκ-
φράσει την αγάπη αυτή υπακούοντας τις εντολές Του (Α’Ιωάν. 
5/ε’1,2). Κάποια στιγμή ο Αλέξης αισθάνθηκε ότι όλα τον οδηγού-
σαν να γίνει ποιμένας. Χωρίς δισταγμό, απάντησε στην κλήση του 
Θεού. Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Έπειτα η μία δυσκολία ακο-
λουθούσε την άλλη και η ζωή του άρχισε να διαλύεται. Τα οικονο-
μικά έσοδα που είχε, άρχισαν να στερεύουν. Ένας καλός του φίλος 
στράφηκε εναντίον του κατηγορώντας τον για πράγματα που δεν 
έκανε, αμαυρώνοντας τη φήμη του. Στη συνέχεια, αρρώσταινε συ-
νεχώς, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να επηρεάσει 
τις σπουδές του, σε σημείο που φοβήθηκε ότι έπρεπε να τα παρα-
τήσει. Και σαν να μην έφταναν αυτά, βρισκόταν σε συνεχή πειρα-
σμό με τα ναρκωτικά, μιας και ήταν διαθέσιμα στην τοπική κοινότη-
τα. Κάποια στιγμή, σε αυτό το σημείο έπεσε. Ο Αλέξης δεν μπο-
ρούσε να καταλάβει γιατί του συνέβησαν όλα αυτά, ιδιαίτερα επειδή 
πίστευε ότι ο Κύριος ήταν Εκείνος που τον οδήγησε στο σχολείο. 
Μήπως είχε κάνει λάθος για όλα αυτά; Εάν ναι, μήπως η όλη ε-
μπειρία του με τον Θεό ήταν ένα λάθος; Ακόμα και τα πιο βασικά 
στοιχεία της πίστης του, κλονίζονταν. 
Φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο Αλέξης ερ-
χόταν σε εσάς για να τον συμβουλέψετε. Τί θα του λέγατε; Ποιες 
προσωπικές σας εμπειρίες θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν; 
Ποια εδάφια από την Αγία Γραφή θα χρησιμοποιούσατε; Πόσο 
χρήσιμα θα ήταν τα ακόλουθα εδάφια σε μία τέτοια κατάσταση; 
Παρ. 3/γ’, Ιερ. 29/κθ’13,  Ρωμ. 8/η’28, Β’ Κορ. 12/ιβ’9, Εβρ. 13/ιγ’5. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

ΣΚΕΨΗ: Σχεδόν όλοι όσοι ακολουθούν τον Ιησού περνούν από 
δοκιμασίες στις οποίες έρχονται σε πειρασμό να αμφισβητήσουν 
την καθοδήγηση του Κυρίου. Το σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι να κρατηθείς στις υποσχέσεις Του, να θυμηθείς την καθοδή-
γηση του Θεού στο παρελθόν και να προσευχηθείς για πίστη και 
υπομονή. Ο Κύριος ποτέ δεν μας παρατάει. Εκείνος ήταν που πο-
λέμησε τον πειρασμό για να παραδοθούμε σ’ Αυτόν. 
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Παρασκευή 15 Ιουλίου                     Δύση ηλίου: 20:47’  

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 257-278, Ζ.Χ. σ. 85-96. 

«Ο Κύριος οδήγησε τον λαό στην Ραφιδείν και μπορεί σήμερα να 
οδηγήσει και εμάς εκεί για να εξετάσει την πίστη μας. Δεν μας οδη-
γεί πάντα σε όμορφα μέρη. Εάν το έκανε, ο εγωισμός μας θα μας 
έκανε να ξεχάσουμε ότι είναι ο Βοηθός μας. Επιθυμεί να φανερω-
θεί σε μας και να αποκαλύψει τα πλούσια εφόδιά Του μέσα από 
δοκιμασίες και απογοητεύσεις, έτσι ώστε να αισθανθούμε αβοήθη-
τοι και να μάθουμε να εξαρτόμαστε από Αυτόν. Μπορεί να βγάλει 
δροσερό νερό ακόμα και από έναν βράχο. Θα το καταλάβουμε μό-
νο όταν έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό. Όταν θα 
δούμε πώς φαινόμασταν και δούμε το φορτίο που δέχτηκε ο Κύ-
ριος για εμάς, και πόσο ακόμη με χαρά θα δεχόταν, εάν μόνο του 
το δίναμε με πίστη σαν μικρού παιδιού.» Ε. Χουάιτ, Review and 

Herald, 7 Απριλίου 1903. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1. Συχνά αναφερόμαστε στον πειρασμό ως ένα προσωπικό θέμα, 

πράγμα το οποίο και είναι. Παράλληλα, υπάρχουν πειρασμοί 
που αφορούν την τοπική εκκλησία ως σύνολο ανθρώπων, από 
τους οποίους πρέπει να προφυλαχθούμε; Τι είδους πειρασμοί 
είναι αυτοί; 

2. Μοιραστείτε εμπειρίες για τα «όχι και τόσο ευχάριστα μέρη» 
που οδηγηθήκατε. Γιατί δεν ήταν ευχάριστα; Εάν θα έπρεπε να 
τα επισκεφτείτε ξανά, θα τα βλέπατε διαφορετικά; 

3. Όλοι καταλαβαίνουμε το λόγο για τον οποίο ο Θεός επιτρέπει 
να εξαγνιστούμε μέσα από τις δοκιμασίες. Πώς ωστόσο κατα-
λαβαίνουμε καταστάσεις όπου η δοκιμασία μοιάζει να είναι ά-
σκοπη, για παράδειγμα, ο ακαριαίος θάνατος κάποιου από αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα; 

4. Γνωρίζετε κάποιον που αντιμετωπίζει δοκιμασίες και έχει χάσει 
το δρόμο του; Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε αυτό το πρό-
σωπο να επιστρέψει στο σωστό δρόμο; 
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16 Ιουλίου – 22 Ιουλίου                          Σάββατο απόγευμα 

 
4. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και όλοι εμείς, βλέποντας σαν μέσα σε κά-
τοπτρο τη δόξα τού Κυρίου, με ξεσκεπασμένο πρόσωπο, μετα-
μορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα, από δόξα σε δόξα, ακριβώς όπως 
από του Πνεύματος του Κυρίου.» Β’ Κορινθίους 3/γ’ 18. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 23/κγ’ 1-10, 
Δαν. 12/ιβ’1-10,  Ματθ. 5/ε’16, 25/κε’1-12,  Α’ Κορ. 4/δ’9,  Εφεσ. 
3/γ’10, 4/δ’11-16. 
Η Amy Carmichael πήρε μία ομάδα παιδιών και τα πήγε σε ένα 
παραδοσιακό χρυσοχοείο στην Ινδία. Πάνω στην αναμμένη από τα 
κάρβουνα φωτιά, βρισκόταν μία καμπυλωτή στέγη από κεραμίδια. 
Πάνω τους υπήρχε ένα μείγμα από αλάτι, ταμάρινδο (ένα είδος 
φρούτου) και σκόνη από πλίνθο. Σε αυτό το μείγμα υπήρχε ενσω-
ματωμένος χρυσός. Καθώς οι φλόγες έκαιγαν το μείγμα, ο χρυσός 
γινόταν καθαρότερος. Ο χρυσοχόος χρησιμοποιώντας μία τσιμπίδα 
έπαιρνε το χρυσάφι που αν δεν ήταν αρκετά καθαρό το ξαναέβαζε 
στην φωτιά σε ένα νέο μείγμα. Κάθε φορά που ο χρυσός αντικαθί-
στατο η θερμοκρασία ανέβαινε. Τα παιδιά ρώτησαν, «Πώς ξέρετε 
ότι ο χρυσός έχει καθαρίσει;» Εκείνος απάντησε, «Όταν μπορώ να 
δω το πρόσωπό μου μέσα σ’ αυτό.» Amy Carmichael, Learning of God, σ. 

50. Ο Θεός επιδιώκει να μας καθαρίσει, να μας εξευγενίσει σαν το 
χρυσό, να μας μεταμορφώσει στην εικόνα Του. Αυτός είναι ένας 
εκπληκτικός στόχος, και εκείνο που είναι ακόμα πιο εκπληκτικό, 
είναι το γεγονός ότι ένας χριστιανικός χαρακτήρας αναπτύσσεται 
καθώς περνά μέσα από δοκιμασίες. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τί ρόλο παίζει η θλίψη στη διαδικασία 
καθαρισμού; Πώς τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά μέσα στα πλαίσια 
της μεγάλης διαμάχης; 
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Κυριακή 17 Ιουλίου 
 

«ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ» 
Ρωμαίους 8/η’29 

 
Αρχικά, ο Θεός μας δημιούργησε κατ’ εικόνα Του (Γέν. 1/α’27), αλ-
λά μετά την αμαρτία, η εικόνα αυτή διαστρεβλώθηκε. 
Με ποιους τρόπους βλέπουμε την αλλοίωση της Θεϊκής εικόνας 
της ανθρωπότητας; 
…………………………………………………………………………..… 
 

Είναι φανερό ότι έχουμε διαφθαρεί από την αμαρτία (Ρωμ. 3/γ’10-
19). Ωστόσο, ο Θεός επιθυμεί να επαναφέρει την αρχική μας εικό-
να. Αυτό είναι και το νόημα του σημερινού μας εδαφίου. Φανερώνει 
το σχέδιο του Θεού σε εκείνους που παραδίνουν τη ζωή τους στο 
Άγιο Πνεύμα για να τους κάνει «σύμμορφους της εικόνας του Υιού 
αυτού» (Ρωμ. 8/η’29). 
Ωστόσο υπάρχει και άλλη άποψη. «Η ίδια η εικόνα του Θεού πρέ-
πει να αναπαραχθεί στην ανθρωπότητα. Η τιμή του Θεού, η τιμή 
του Χριστού, παίζει ενεργό ρόλο στην τελειότητα του χαρακτήρα 
του λαού Του». Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 646. 
Πώς καταλαβαίνετε το παραπάνω απόσπασμα της Ε. Χουάιτ; Δείτε 
επίσης, Ιώβ 1/α’,  Ματθ. 5/ε’16,  Α’ Κορ. 4/δ’9,  Εφεσ. 3/γ’10. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Ως χριστιανοί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη 
μέση ενός κοσμικού γεγονότος. Η μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Χρι-
στού και του Σατανά ξετυλίγεται μπροστά μας. Η μάχη παίρνει διά-
φορες διαστάσεις και εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους. Αν και 
πολλά σημεία παραμένουν κρυφά, μπορούμε – ως οπαδοί του 
Χριστού – να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαμάχη, και ότι μέσα από τη ζωή μας μπορούμε να φέρουμε 
δόξα στο Χριστό. 
 

ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στη μέση ενός μεγάλου γηπέ-
δου. Στη μία μεριά του γηπέδου κάθονται ουράνια όντα αφιερωμέ-
να στον Ιησού, και στην άλλη, κάθονται έκπτωτα όντα από τον ου-
ρανό, μαζί με τον Εωσφόρο. Εάν το τελευταίο εικοσιτετράωρο της 
ζωής σας διαδραματιζόταν στο γήπεδο, ποια πλευρά θα ζητω-
κραύγαζε; Τι δείχνει η απάντησή σας για την πνευματική σας κα-
τάσταση; 
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Δευτέρα 18 Ιουλίου 
 

ΠΙΣΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΙΑ 
 

Άλλο πράγμα είναι να είσαι μέσα σε μία μάχη, και άλλο να μην έ-
χεις δει ούτε καν τις δυνάμεις που έχουν παραταχθεί. Υπό μία έν-
νοια, αυτό συμβαίνει με εμάς τους χριστιανούς. Γνωρίζουμε ότι υ-
πάρχουν δυνάμεις που μπορούμε να τις αισθανθούμε στη ζωή 
μας. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει και να προχωρήσουμε με πίστη, 
έχοντας εμπιστοσύνη στον «αόρατο» (Εβρ. 11/ια’27). 
 

Διαβάστε Ιώβ 23/κγ’1-10. Ποια είναι η ουσιαστική σημασία του α-
γώνα του Ιώβ; Τι είναι εκείνο που δεν βλέπει; Την ίδια στιγμή, σε τι 
βασίζει την πίστη του παρόλες τις δοκιμασίες του; 
…………………………………………………………………………..… 
 

Ακόμη και κατά τη διάρκεια των φοβερών δοκιμασιών του, ο Ιώβ 
εμπιστεύτηκε τον Κύριό του. Ό,τι και να συνέβαινε, ο Ιώβ ήταν α-
ποφασισμένος να υπομείνει. Και ένα από τα πράγματα που τον 
έκανε να υπομένει, ήταν ο χρυσός. Όχι ως μέταλλο, αλλά κοιτάζο-
ντας στο μέλλον κατάλαβε ότι εάν στηριζόταν στον Θεό, θα έβγαινε 
καλύτερος από αυτήν την δοκιμασία - ακριβώς όπως ο χρυσός. Το 
κατά πόσο ο Ιώβ ήξερε το τι γινόταν πίσω στο παρασκήνιο, είναι 
κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Ανεξάρτητα όμως με το τι ήξερε και τι 
όχι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπέμεινε την εξευγενιστική φω-
τιά. 
Φοβάστε τη φωτιά; Ανησυχείτε για τη θερμότητα που δημιουργούν 
οι καταστάσεις; Όπως στην περίπτωση του Ιώβ, ίσως η ένταση του 
Θεού μοιάζει ανεξήγητη. Μπορεί να είναι η δυσκολία προσαρμογής 
σε μία νέα δουλειά ή ένα νέο σπίτι. Μπορεί να είναι η επιβίωση 
από μία αρρωστημένη συμπεριφορά στη δουλειά ή ακόμα και μέσα 
στην οικογένειά σου. Μπορεί να είναι μία αρρώστια ή οικονομική 
απώλεια. Αν και είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, ο Θεός μπορεί 
να χρησιμοποιήσει αυτές τις δοκιμασίες για να μας εξευγενίσει και 
να μας καθαρίσει, φέρνοντας την εικόνα Του στον χαρακτήρα μας. 
Για να αναδειχθεί ο χρυσός, ο Ιώβ έστρεψε το βλέμμα του από τα 
προβλήματά του. Το γεγονός και μόνο ότι μέσα στον πόνο και στην 
θλίψη του κατάφερε να καταλάβει ότι όλο αυτό ήταν μία διαδικασία 
καθαρισμού, είναι πραγματικά μία πολύ δυνατή μαρτυρία. Αν και 
δεν ήξερε πολλά, εκείνο που ήξερε ήταν ότι οι δοκιμασίες θα τον 
καθάριζαν. 
 

ΣΚΕΨΗ: Μέσα από δικές σας εμπειρίες, πώς καθαρίζουν οι δοκι-
μασίες; Με ποιους άλλους τρόπους, πέρα από τις δοκιμασίες, 
μπορούμε να καθαριστούμε; 
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Τρίτη 19 Ιουλίου 
 

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 

Λίγο πριν σταυρωθεί, ο Ιησούς βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Σύμ-
φωνα με το ευαγγέλιο του Ματθαίου, την τελευταία ώρα της διδα-
σκαλίας Του την πέρασε λέγοντας παραβολές στους μαθητές Του, 
συμπεριλαμβανομένου της παραβολής των δέκα παρθένων και 
των προβάτων με τα ερίφια. Οι ιστορίες αυτές σχετίζονται με τον 
τρόπο ζωής μας καθώς περιμένουμε την επιστροφή του Ιησού. 
Επομένως η σχέση τους με το σήμερα – με τα σημεία της σύντο-
μης επιστροφής του Ιησού να μας περιβάλλουν – είναι ακόμα πιο 
σημαντική. 
Στην παραβολή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25/κε’1-12) πολλοί 
σχολιαστές λένε ότι το λάδι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Η Ε. Χουάιτ 
συμφωνεί με τον παραπάνω συμβολισμό και προσθέτει ότι το λάδι, 
μπορεί επίσης να συμβολίζει και το χαρακτήρα, μιας και είναι κάτι 
το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αποκτήσει για μας. 
Διαβάστε την παραβολή. Πώς αλλάζει το νόημα της παραβολής 
όταν το λάδι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και πώς όταν συμβολίζει 
τον χαρακτήρα μας; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της παραβολής 
για μας εάν το λάδι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, και ποιες εάν συμ-
βολίζει τον χριστόμορφο χαρακτήρα; 
Άγιο Πνεύμα:……………………………………………………………...  
Χαρακτήρας:.…………………………………………………..………… 
 

Διαβάστε την παραβολή των προβάτων και των εριφίων στο Ματθ. 
25/κε’31-46. Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό 
των προβάτων από τα ερίφια; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Προσέξτε ότι ο διαχωρισμός των προβάτων και των εριφίων βασί-
ζεται στα έργα τους – στο χαρακτήρα τους. Παρόλο που ο Ιησούς 
δεν διδάσκει την σωτηρία εξ’ έργων, μπορούμε ωστόσο να δούμε 
πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη του χαρακτήρα στο σχέδιο της 
σωτηρίας και πώς εκείνοι που έχουν σωθεί μέσω του Ιησού, θα 
αντανακλούν τη σωτηρία μέσα από τη ζωή και τον χαρακτήρα 
τους. 
 

ΣΚΕΨΗ: Λέγεται ότι, ο χαρακτήρας δείχνει πώς είναι ένα άτομο 
μέσα στο σκοτάδι. Τι είδους άτομο είστε όταν κανένας δεν σας 
βλέπει; Τι δείχνει η απάντησή σας για τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνετε; 
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Τετάρτη 20 Ιουλίου 
 

«ΟΙ ΣΥΝΕΤΟΙ» 
Χθες μελετήσαμε το σπουδαίο ρόλο που παίζει ο χαρακτήρας για 
εκείνους που περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Σήμερα θα δούμε 
με πιο πολλές λεπτομέρειες ποια η σημασία του χαρακτήρα για 
εκείνους που θα είναι ζωντανοί στην δεύτερη έλευση του Ιησού. 
 

Διαβάστε Δαν. 12/ιβ’1-10. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των 
εδαφίων; Σε ποια χρονική περίοδο της ιστορία του κόσμου αναφέ-
ρονται; Τι μπορούμε να πούμε για τον χαρακτήρα των πιστών εκεί-
νο τον καιρό; Τι χαρακτηριστικά δίνονται σε αντίθεση με τους ασε-
βείς; Δείτε επίσης Αποκ. 22/κβ’11. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Στον Δανιήλ ειπώθηκε ότι λίγο πριν τον ερχομό του Ιησού θα υ-
πάρχει καιρός θλίψης, που όμοιος του στην ιστορία δεν υπήρξε. 
Στα εδάφια 3 και 10 μας δίνονται κάποιες αναφορές για τους δικαί-
ους και τους ασεβείς εκείνου του καιρού. Παρατηρήστε πώς οι α-
σεβείς «θα ασεβούν» (εδ.10) σε αντίθεση με τους δικαίους, οι ο-
ποίοι «θα λάμψουν» (εδ.3) επειδή «θα καθαριστούν, και θα λευ-
κανθούν, και θα δοκιμαστούν.» (εδ.10), κατά τη διάρκεια της «θλί-
ψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος» (Δαν. 12/ιβ’1). 
Οι ασεβείς δεν θα κατανοούν σε αντίθεση με τους δικαίους που θα 
είναι «συνετοί» και θα κατανοούν. 
Τι θα καταλαβαίνουν; Τα μαθηματικά, την επιστήμη, τη φιλοσοφία; 
Στις Παροιμίες λέει, «Αρχή σοφίας είναι φόβος του Κυρίου» (Παρ. 
1/α’7). Στην παραπάνω περίπτωση λοιπόν, «συνετοί» είναι εκείνοι 
που θα κατανοούν τα τελευταία γεγονότα, κατά τον καιρό της θλί-
ψης όπως αυτή θα ξετυλίγεται. Δεν θα εκπλαγούν, μιας και από 
την μελέτη της Αγίας Γραφής θα ξέρουν το τι μέλλει να γίνει. Οι α-
σεβείς από την άλλη, θα επιμένουν στην επανάστασή τους και γι’ 
αυτό θα συνεχίσουν να ασεβούν. Το σημαντικό είναι ότι μας δίνεται 
μία αναφορά για τους ανθρώπους που θα περάσουν από την δια-
δικασία του καθαρισμού και εξαγνισμού. 
 

ΣΚΕΨΗ: Βάση των παραπάνω εδαφίων πώς μπορούμε να κατα-
νοήσουμε καλύτερα το πόσο σημαντική είναι για μας σήμερα η 
διαδικασία του καθαρισμού; 
 

Πέμπτη 21 Ιουλίου 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Έχετε νιώσει ποτέ να θέλετε να προχωρήσετε μόνοι; Μπορεί και να 
έχετε ακούσει ανθρώπους να λένε: «Η πορεία μου με τον Θεό είναι 
προσωπική υπόθεση. Δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω.» 
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Διαβάστε Εφεσ. 4/δ’11-16. Τί θέλει να πει εδώ ο απ. Παύλος; Τί 
ρόλο δίνει στην κοινότητα; 
……………………………………..……………………………………… 
 

Ο απ. Παύλος περιγράφει την Εκκλησία στους Εφέσιους ως ένα 
σώμα. Ο Ιησούς είναι το κεφάλι και ο λαός Του το υπόλοιπο σώμα. 
Εάν δείτε το εδάφιο 13, ο σκοπός για να ζούμε σε μία τέτοια κοινό-
τητα, είναι για να βιώσουμε την πληρότητα στον Χριστό. Και γι’ αυ-
τό χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον! 
Σίγουρα, μπορείς να είσαι χριστιανός και μόνος. Στην πραγματικό-
τητα, θα υπάρχει κάποιο διάστημα που θα σταθούμε μόνοι, όπως 
άλλωστε έγινε και με πολλούς που γελοιοποιήθηκαν ή διώχτηκαν, 
ανά τους αιώνες. Είναι μία δυνατή μαρτυρία προς τον Θεό όταν 
άνδρες και γυναίκες δεν λυγίζουν κάτω από πίεση. Ωστόσο, αν και 
είναι αλήθεια, ο Παύλος θέλει να δώσει έμφαση σε μία άλλη κρίσι-
μη αλήθεια: Η πληρότητα του Χριστού βιώνεται και φανερώνεται 
όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. 
Τι είναι εκείνο που λέει ο απ. Παύλος ότι πρέπει να συμβεί για να 
αποκαλυφθεί η πληρότητα του Χριστού στη χριστιανική κοινότητα; 
……………………………………………………………………………. 
 

Με ποιον τρόπο η μαρτυρία της κοινότητας που φανερώνει την 
πληρότητα στον Χριστό είναι διαφορετική από ό,τι μία μεμονωμένη 
μαρτυρία; Ποιες είναι οι συνέπειες, στα πλαίσια της μεγάλης δια-
μάχης; Δείτε Εφεσ. 3/γ’10. 
………………………………………..…………………………………… 
 

ΣΚΕΨΗ: Είναι εύκολο να είσαι καλός όταν είσαι μόνος ή με αγνώ-
στους. Αντιθέτως είναι πολύ δύσκολο να είσαι καλός με ανθρώ-
πους που είτε γνωρίζεις πολύ καλά είτε δεν συμπαθείς. Αυτό ση-
μαίνει ότι όταν δείχνουμε καλοσύνη και χάρη σε αυτούς τους αν-
θρώπους, παρέχουμε μία ακαταμάχητη μαρτυρία αλήθειας για τον 
Θεό. 
 

Παρασκευή 22 Ιουλίου                                  Δύση ηλίου: 20:43’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ, σ. 321-332, Τ.Π.Σ, σ. 732-
757 
 

«Ο σχηματισμός του χαρακτήρα είναι το σπουδαιότερο έργο που 
έχει ανατεθεί στις ανθρώπινες υπάρξεις, και ποτέ προηγουμένως η 
επισταμένη μελέτη του δεν ήταν τόσο σημαντική όσο είναι σήμερα. 
Καμιά από τις προηγούμενες γενεές δεν κλήθηκε ποτέ να έρθει 
αντιμέτωπη με τέτοια φλέγοντα ζητήματα. Ποτέ προηγουμένως οι 
νέοι και οι νέες δεν έχουν περιβληθεί από τόσο σοβαρούς κινδύ-
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νους, όπως αυτοί που τους περιβάλλουν σήμερα» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 

213. 
«Στην παραβολή, οι “μωρές” παρθένες παρουσιάζονται να ψά-
χνουν για λάδι και να παρακαλούν γι’ αυτό, χωρίς στο τέλος να 
μπορούν να το αποκτήσουν. Αυτές αντιπροσωπεύουν όλους εκεί-
νους που δεν θα έχουν ετοιμάσει το χαρακτήρα τους για να μπο-
ρέσει να σταθεί τον καιρό της κρίσης. Είναι σαν να πήγαιναν στο 
γείτονά τους και να του έλεγαν: ‘’Δώσε μου τον χαρακτήρα σου, 
διαφορετικά θα χαθώ’’. Εκείνες που ήταν φρόνιμες δεν μπορούσαν 
να πάρουν το λάδι από τις λαμπάδες τους και να το δώσουν στις  
“μωρές” παρθένες. Ο χαρακτήρας δεν μεταδίδεται. Δεν πουλιέται 
ούτε αγοράζεται. Είναι επίκτητος. Ο Κύριος δίνει στον καθένα την 
ευκαιρία να αποκτήσει έναν δίκαιο χαρακτήρα τον καιρό της χάρι-
τος. Ωστόσο δεν έδωσε σε κανέναν το δικαίωμα να μεταφέρει το 
χαρακτήρα που αναπτύχθηκε μέσα από σκληρές εμπειρίες, διδά-
χτηκε από τον σπουδαίο Διδάσκαλο, έδειξε υπομονή στις δοκιμα-
σίες και απέκτησε πίστη με την οποία μπορεί να μετακινεί βουνά, 
σε κάποιον άλλον.» Ε. Χουάιτ, The Youth’s Instructor, 16 Ιανουαρίου 1896. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Ποια η έννοια της «διαμόρφωσης του χαρακτήρα»; Πώς μπορεί 

να γίνει; Κατά πόσο η διαμόρφωση του χαρακτήρα είναι προτε-
ραιότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας; 

2. Την ημέρα της Πέμπτης αναφερθήκαμε στο σημαντικό ρόλο 
που παίζει η κοινότητα στη ζωή ενός χριστιανού. Πόσο καλά 
λειτουργεί η τοπική σας εκκλησία ως σώμα Χριστού; Πόσο καλά 
αντιπροσωπεύετε τον Χριστό ως κοινότητα; Συζητήστε τι μπο-
ρείτε να κάνετε για να βελτιωθείτε.  

3. Εάν η δικαιοσύνη του Ιησού και ο τέλειος χαρακτήρας Του μας 
σώζει, τότε γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του χαρακτήρα 
μας; 

4. Η Helen Keller, που από νεαρή ηλικία ήταν κουφή και τυφλή, 
έγραψε, «Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να αλλάξει έτσι απλά και 
εύκολα. Μόνο μέσα από εμπειρίες, δοκιμασίες και θλίψεις, η 
ψυχή μπορεί να δυναμώσει, το όραμα να είναι καθαρό, η φιλο-
δοξία θεόπνευστη και η επιτυχία πραγματοποιήσιμη.» Leadership, 

τομ. 17. Συμφωνείτε; Συζητήστε τη σχέση μεταξύ χαρακτήρα, 
θλίψης και μεγάλης διαμάχης. 
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23 Ιουλίου – 29 Ιουλίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
5.  ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΖΕΣΤΗ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά, ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει· τον 
ταλαιπώρησε. Αφού, όμως, δώσεις την ψυχή του προσφορά περί 
αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες του, και το θέλημα 
του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του.» Ησαΐας 53/νγ’ 10. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 22/κβ’, Ιώβ 
1/α’6-β’10,  Ησ. 43/μγ’1-7,  Ωσ. 2/β’1-12,  Β’ Κορ. 11/ια’23-29. 
 
Όταν η γυναίκα του διάσημου χριστιανού συγγραφέα C. S. Lewis 
πέθανε, ο Lewis έγραψε: «Δεν νομίζω ότι κινδυνεύω να σταματή-
σω να πιστεύω στον Θεό. Ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στο 
να αρχίσω να πιστεύω τρομερά πράγματα για Εκείνον. Εν κατα-
κλείδι, ο φόβος μου δεν είναι να πω, ‘’Τελικά, δεν υπάρχει Θεός’’, 
αλλά ‘’Έτσι λοιπόν είναι ο Θεός’’.» A Grief Observed, σ. 6,7. 
Όταν συναντάμε στη ζωή μας πραγματικές δυσκολίες, ορισμένοι 
από μας απορρίπτουμε τελείως τον Θεό. Ή όπως ο Lewis αναφέ-
ρει, υπάρχει ο πειρασμός να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε για 
τον Θεό και να σκεφτούμε για Εκείνον διάφορα άσχημα πράγματα. 
Το ερώτημα είναι: Πόσο καυτή μπορεί να γίνει μια δοκιμασία; Σε τί 
θερμοκρασία ρισκάρει ο Θεός να βάλει το λαό Του προκειμένου να 
τους κάνει «σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του»; (Ρωμ. 8/η’29). 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Γιατί νομίζετε ότι ο Θεός ρισκάρει να 
παρεξηγηθεί από εκείνους που θέλει να Τον γνωρίσουν και να Τον 
αγαπήσουν; Πόσο θα ρίσκαρε για σας να παρεξηγηθεί, ώστε να 
σας κάνει «σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του»; 
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Κυριακή 24 Ιουλίου 
 

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ 
 

Διαβάστε Γέν. 22/κβ’. Χωρίς καμία εξήγηση, ο Θεός καλεί τον Α-
βραάμ να θυσιάσει το γιό του. Μπορείτε να φανταστείτε πώς αι-
σθάνθηκε ο Αβραάμ; Ανθρωπίνως, ήταν τελείως εξωφρενικό ο Ά-
γιος Θεός να του ζητήσει να θυσιάσει το γιό του. Σε πνευματικό 
επίπεδο, ακόμη κι αν ο Αβραάμ πίστευε ότι κάτι τέτοιο ήταν όντως 
αποδεκτό από το Θεό, τί θα γινόταν με την υπόσχεση για κληρο-
νόμο; Χωρίς το γιό του η υπόσχεση δεν θα πραγματοποιούταν. 
Γιατί ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να κάνει αυτήν τη θυσία; Εάν 
ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, τότε ποιος ο λόγος της θυσίας; 
…………….………………………………………………………………. 
 

Η αίτηση του Θεού και η χρονική περίοδος που την έκανε, δεν ήταν 
τυχαίες. «Ο Θεός όμως είχε φυλάξει την τελευταία, τη σκληρότερη 
δοκιμασία του για τον Αβραάμ μέχρι τότε που τα χρόνια βάραιναν 
επάνω του και αποζητούσε την ανάπαυση από το μόχθο και την 
αγωνία.» Ε. Χουάιτ, Π.Π, σ. 126. 
Ήταν δοκιμασία ενός παρανοϊκού Θεού; Όχι γιατί, «του επιτράπηκε 
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, σ.131-132. 
Ήταν απλά μία δοκιμασία – ο Θεός ποτέ δεν είχε σκοπό να επι-
τρέψει στον Αβραάμ να θυσιάσει το γιό του. Από αυτήν την ιστορία 
βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο εργάζε-
ται ο Θεός. Μπορεί να μας ζητήσει να κάνουμε πράγματα τα οποία 
δεν θα θέλει να ολοκληρώσουμε. Μπορεί να μας ζητήσει να πάμε 
κάπου, χωρίς να έχει σκοπό να μας αφήσει ποτέ να φτάσουμε εκεί. 
Αυτό που είναι σημαντικό για τον Θεό, δεν είναι απαραίτητα το τέ-
λος, αλλά εκείνο που μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδι-
κασίας. 
Ο Ιησούς πιθανόν σκεφτόταν την εμπειρία του Αβραάμ όταν έλεγε 
στους Εβραίους, «Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, είχε την αγαλλίαση 
να δει τη δική μου ημέρα· και είδε και χάρηκε.» (Ιωάν. 8/η’56). Ο 
Αβραάμ θα μπορούσε να μην είχε αποκτήσει τη βαθιά αυτή γνώση, 
εάν πίστευε ότι οι οδηγίες δόθηκαν από το Σατανά. Η επιβίωση του 
Αβραάμ και η απόκτηση γνώσης μέσα από αυτήν τη διαδικασία, 
οφείλεται στο ότι γνώριζε τη φωνή του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Γνωρίζετε τη φωνή του Θεού; Πώς ξέρετε πότε σας μιλάει 
ο Θεός; Με ποιον τρόπο σάς δείχνει το θέλημά Του; 
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Δευτέρα 25 Ιουλίου 
 

Ο ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ ΙΣΡΑΗΛ 
Η ιστορία του Ωσηέ έχει να μας δώσει ορισμένα πολύ δυνατά δι-
δάγματα. Η περίπτωση του Ωσηέ ήταν αξιοσημείωτη. Η γυναίκα 
του, η Γόμερ, τον παρατάει και κάνει παιδιά με άλλους άνδρες. Πα-
ρόλο που ξενοκοιμάται, ο Θεός λέει στον Ωσηέ να πάρει τη γυναίκα 
του πίσω και να της δείξει την αγάπη του για μία ακόμη φορά. Η 
ιστορία αντικατοπτρίζει τη σχέση του Θεού με το λαό Ισραήλ, ο 
οποίος άφησε τον Αληθινό Θεό και πόρνευσε πνευματικά με άλ-
λους θεούς. Ο Θεός όμως εξακολουθούσε να αγαπάει το λαό Του 
και ήθελε να του δείξει την αγάπη Του. Προσέξτε τις μεθόδους Του! 
Διαβάστε Ωσηέ 2/β’1-12. Ποιες μεθόδους αναφέρει ο Θεός ότι θα 
χρησιμοποιήσει για να φέρει το λαό Ισραήλ πίσω; Πώς θα ήταν 
αυτές οι εμπειρίες; 
εδ. 2,3………………………………………………………………….…. 
εδ. 5-7………………………………………………………………….…. 
εδ. 8,9…………………………………………………………………….. 
εδ. 10………………………………………………………………….….. 
 

Η ιστορία αυτή θέτει δύο σημαντικά θέματα για τον τρόπο με τον 
οποίο ο Θεός μάς οδηγεί σε μετάνοια. Πρώτον, υπάρχει το ρίσκο 
να μην καταλάβουμε ότι ο Θεός εργάζεται. Όταν ο λαός Ισραήλ 
περνούσε τέτοιες σκληρές και επώδυνες εμπειρίες, τους ήταν δύ-
σκολο να αναγνωρίσουν ότι ήταν έργο του Θεού για τη σωτηρία 
τους. Όταν το δικό μας μονοπάτι εμποδίζεται από μεγάλα αγκάθια 
ή έχουμε εγκλωβιστεί χωρίς να ξέρουμε πού να πάμε (εδ. 6), εργά-
ζεται για μας ο Θεός; Όταν οι βασικές μας ανάγκες εξαφανίζονται ή 
όταν ερχόμαστε σε αδιέξοδο (εδ. 9,10), μπορεί ο Πατέρας μας να 
βρίσκεται ανάμεσα σε όλα αυτά; Η αλήθεια είναι πως ό,τι κι αν αι-
σθανόμαστε, ο Θεός πάντα εργάζεται για να μας φέρει σε μετάνοια 
επειδή μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος να 
παρεξηγήσουμε τον Θεό καθώς εργάζεται. Μπορεί να αναγνωρί-
σουμε ότι ο Θεός ενεργεί, αλλά να μη μας αρέσει αυτό που κάνει. 
Ενώ είμαστε πληγωμένοι και ντροπιασμένοι, είναι εύκολο να κατη-
γορήσουμε τον Θεό για σκληρότητά, ότι δεν επεμβαίνει ή ότι δεν 
ενδιαφέρεται. Αλλά ο Θεός πάντα εργάζεται για να ανανεώσει τη 
διαθήκη της αγάπης Του. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ωσηέ 2/β’14-23. Τί μας δείχνει αυτό το κείμενο 
για τον Θεό; Ζητήστε από το Άγιο Πνεύμα να σας δείξει εάν προ-
σπαθήσατε να ξεφύγετε από τον Θεό κάποια στιγμή στη ζωή σας. 
Εάν ναι, τότε γιατί να περιμένετε να περάσετε από κάποια δοκιμα-
σία; Τί σας εμποδίζει από το να παραδοθείτε στον Κύριο; 
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Τρίτη 26 Ιουλίου 
 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’6 – 2/β’10. Τί προκάλεσε τη θλίψη του Ιώβ; 
…………………………………………………………………………….. 
 

Υπάρχει κάτι το εκπληκτικό σε αυτήν την ιστορία. Οι άγγελοι πήγαν 
να συναντήσουν τον Θεό, και μαζί τους πήγε και ο Σατανάς. Ο Θε-
ός ρωτάει τον Σατανά από πού έρχεται, κι εκείνος του απαντάει ότι, 
«Καθώς διάβηκα ολόγυρα τη γη, και περπάτησα μέσα σ’ αυτή, και 
νάμαι» (εδ.7). Και τότε ο Θεός τον ρωτάει «Έβαλες τον νου σου 
επάνω στον δούλο μου τον Ιώβ»; (εδ.8). Το αξιοσημείωτο δεν είναι 
η ερώτηση, αλλά Εκείνος που την υποβάλλει. Δεν είναι ο Σατανάς 
εκείνος που αναφέρεται στον Ιώβ, ως θέμα προς εξέταση, αλλά ο 
Θεός. Ξέροντας ακριβώς τί επρόκειτο να ακολουθήσει, ο Θεός 
φέρνει τον Ιώβ στην προσοχή του Σατανά. Κάτω στη γη, ο Ιώβ δεν 
είχε ιδέα για το πόσο καυτή δοκιμασία επρόκειτο να περάσει. Και 
παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι ο Σατανάς προκαλεί τη θλίψη και 
όχι ο Θεός, είναι επίσης φανερό ότι ο Θεός αφήνει τον Σατανά να 
καταστρέψει τα πλούτη, τα παιδιά, ακόμα και τη σωματική υγεία 
του Ιώβ. Εάν ο Θεός επιτρέπει ώστε ο Ιώβ να υποφέρει, τότε πού 
βρίσκεται η διαφορά στο εάν ο Θεός ή ο Σατανάς εμπλέκονται 
προσωπικά στη θλίψη; Πώς μπορεί ο Θεός να είναι Δίκαιος και 
Άγιος όταν επιτρέπει ενεργά στο Σατανά να προκαλέσει τέτοιο πό-
νο στον Ιώβ;  
Δείτε Ιώβ 1/α’20,21. Πώς ανταποκρίνεται ο Ιώβ στις δοκιμασίες; 
…………………………………………………………………………..… 
 

Σε τέτοιου είδους θλίψη, δύο είναι οι πιθανές αντιδράσεις. Μπορεί 
να πικραθούμε, να θυμώσουμε και να γυρίσουμε την πλάτη μας σε 
έναν Θεό που πιστεύουμε ότι είναι σκληρός ή αδιάφορος. Ενώ από 
την άλλη πλευρά, μπορεί να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στον Θεό. Η 
αντίδραση του Ιώβ σε αυτήν την καταστροφή, ήταν να παραμείνει 
στην παρουσία του Θεού και να εξακολουθεί να Τον λατρεύει. Στον 
Ιώβ 1/α’20,21, βλέπουμε τρεις όψεις λατρείας που μπορεί να μας 
φανούν χρήσιμες σε ώρες αγωνίας. Πρώτον, ο Ιώβ δέχεται ότι είναι 
αδύναμος και αναγνωρίζει ότι τίποτα δεν του ανήκει: «Γυμνός βγή-
κα από την κοιλιά της μητέρας μου, και γυμνός θα επιστρέψω εκεί» 
(εδ.21). Δεύτερον, ο Ιώβ ομολογεί ότι ο Θεός έχει τον πλήρη έλεγ-
χο: «ο Κύριος έδωσε, και ο Κύριος αφαίρεσε (εδ.21). Τρίτον, ο Ιώβ 
τελειώνει επαναβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη 
του Θεού. «ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου» (εδ.21). 
ΣΚΕΨΗ: Περνάτε κάποια δοκιμασία; Ακολουθήστε τα βήματα του 
Ιώβ. Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν; 
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Τετάρτη 27 Ιουλίου 
 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΛΠΙΔΑΣ 
Β’ Κορινθίους 1/α’8,9 

 

Ως εκλεγμένος απόστολος του Θεού, ο απ. Παύλος υπέμεινε πε-
ρισσότερα από ό,τι πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ωστόσο, ο απ. Παύλος 
δεν κατέρρευσε. Αντιθέτως αύξησε τη δοξολογία του προς το Θεό. 
Διαβάστε τη λίστα με τις δυσκολίες του στην Β’ Κορ. 11/ια’23-29. 
Στη συνέχεια, διαβάστε, Β’ Κορ. 1/α’3-11. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Στο εδάφιο 4, ο απ. Παύλος αναφέρει ότι ο λόγος που έλαβε την ευ-
σπλαχνία και την παρηγοριά του Θεού είναι «για να μπορούμε και 
εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφή θλίψη, με 
την παρηγορία, με την οποία εμείς οι ίδιο παρηγορούμαστε από 
τον Θεό». Μέχρι ποιο σημείο μπορεί η θλίψη να γίνει κλήση για δια-
κονία; Πώς μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα για μία τέτοια πιθα-
νότητα; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
 

Ο Θεός θέλει μέσα από μας να βοηθάει τους πληγωμένους ανθρώ-
πους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιτρέψει ώστε εμείς πρώτα να 

βιώσουμε κάποια είδη θλίψεων. Τότε θα είμαστε σε θέση να τους 

ενθαρρύνουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά μέσα από την προσωπική 

μας εμπειρία συμπόνιας και παρηγοριάς που γευθήκαμε από το 

Θεό. Αυτός είναι ο κανόνας συμπεριφοράς από τη ζωή του Ιησού 

(δείτε Εβρ. 4/δ’15). Οι έντονες περιγραφές του Παύλου για τις δυ-
σκολίες του δεν έγιναν για να τον λυπηθούμε, αλλά για να γνωρί-
σουμε ότι όσο βαθιά στις δυσκολίες κι αν είμαστε, ο Πατέρας μας 

μπορεί ακόμα να επέμβει συμπονώντας και ανακουφίζοντάς μας. 
Μπορεί να απελπιστούμε από τη ζωή μας και να νιώσουμε πως όλα 
έχουν τελειώσει, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο Θεός μάς καλεί 
να στηριχτούμε πάνω Του. Μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε, γιατί 
ο Θεός «ανασταίνει τους νεκρούς» (Β’ Κορ. 1/α’9). Καθώς ο Παύλος 
συνεχίζει να κηρύττει το ευαγγέλιο, γνωρίζει ότι ο Θεός θα τον σώ-
σει. Η ικανότητα του Παύλου να παραμένει σταθερός, βασίζεται σε 
τρία πράγματα που αναφέρει στην Β’ Κορ. 1/α’10,11. Πρώτον, βα-
σίζεται στα αποδεδειγμένα επιτεύγματα του Θεού: «ο οποίος μάς 
ελευθέρωσε από έναν τέτοιο μεγάλο θάνατο, και ελευθερώνει» (ε-
δ.10). Δεύτερον, επικεντρώνεται αποφασιστικά στον Ίδιο τον Θεό: 
«στον οποίο ελπίζουμε ότι και ξανά θα ελευθερώσει» (εδ.10). Τρί-
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τον, στη συνεχή μεσολάβηση των αγίων: «ενώ και εσείς συνεργείτε 
για μας με δέηση» (εδ.11). 
ΣΚΕΨΗ: Τί μπορούμε να διδαχτούμε από τον απ. Παύλο που θα 
μας βοηθήσει να μην παραπονιόμαστε κατά τη διάρκεια των αγώ-
νων μας; 
 
Πέμπτη 28 Ιουλίου 
 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΖΕΣΤΗ 
Μέχρι τώρα, αυτή την τριμηνία, εξετάσαμε πολλά παραδείγματα 
δοκιμασιών που ο Θεός χρησιμοποιεί για να μας εξαγνίσει και να 
μας κάνει «σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του» (Ρωμ. 8/η’29). 
Ωστόσο, ορισμένοι βλέποντας αυτά τα παραδείγματα μπορεί να 
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι αυστηρός και απαι-
τητικός. Σίγουρα μερικοί μπορεί να πούνε, «Ξέρουμε ότι ο Θεός θέ-
λει το καλό μας, αλλά αυτά τα παραδείγματα δεν δείχνουν τη φρο-
ντίδα και την αγάπη Του. Αντιθέτως, ο Θεός φαίνεται να είναι πολύ 
σκληρός. Ξεκινάει ένα έργο που μας προκαλεί ιδιαίτερα δύσκολες 

στιγμές και που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό. Η αλή-
θεια είναι ότι όσο ζούμε σε αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο, θα μπο-
ρούμε να καταλάβουμε μόνο ένα μικρό μέρος του γιατί συμβαίνουν 
κάποια πράγματα. Στον ουρανό θα κατανοήσουμε πολλά περισσό-
τερα (Α’ Κορ. 4/δ’5, 13/ιγ’12), αλλά προς το παρόν θα πρέπει να 
αρκεστούμε στη γνώση ότι ο Θεός είναι παρών και ενδιαφέρεται για 

μας, ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά. 
Διαβάστε Ησαΐα 43/μγ’1-7. Στα εδάφια 2-3, ο Θεός λέει ότι ο λαός 
Του θα περάσει μέσα από φωτιές και ποταμούς. Αυτά τα δύο στοι-
χεία αντιπροσωπεύουν ακραίους κινδύνους. Μπορεί όμως και να 
παραπέμπουν στο πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού και της Ερυ-
θράς θάλασσας, στις δύο τρομακτικές εμπειρίες του λαού που ό-
μως τον οδήγησαν σε νέα ζωή. Μπορεί να περιμένατε ο Θεός να 
προστατέψει τα παιδιά Του από αυτούς τους κινδύνους και να τα 
οδηγούσε σε έναν πιο εύκολο δρόμο. Αντιθέτως, στις δύσκολες 
στιγμές, ο Θεός ζητάει από το λαό Του να μη φοβηθεί γιατί Εκείνος 
θα είναι μαζί τους, ως ο ποιμένας στο Ψαλμό 23/κγ’. 
Ξαναδιαβάστε την περικοπή στον Ησ. 43/μγ’1-7. Γράψτε τους δια-
φορετικούς τρόπους με τους οποίους ο Θεός βεβαιώνει το λαό Του 
ότι θα τους παρηγορήσει κατά τη διάρκεια των ποταμών και της 
φωτιάς. Ποια εικόνα του Θεού έρχεται στο νου σας; Ποια υπόσχε-
ση μπορείτε να επικαλεστείτε; 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
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Θα μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε εκείνα που μάθαμε για τις 

δοκιμασίες του Θεού, με τρεις τρόπους. (1) Η υπερβολική ζέστη από 

το Θεό γίνεται για την εξόντωση της αμαρτίας κι όχι για τη δική μας. 
(2) Η υπερβολική ζέστη από το Θεό δεν γίνεται για να μας κάνει δυ-
στυχείς αλλά για να μας καθαρίσει και να μας κάνει όπως δημιουρ-
γηθήκαμε. (3) Η φροντίδα του Θεού για μας είναι συνεχής και θερμή 

– δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους, ό,τι κι αν συμβεί. 
ΣΚΕΨΗ: Τι σας δείχνουν αυτά τα εδάφια για τις πράξεις και το χαρα-
κτήρα του Θεού; Ψαλμ. 103/ργ’13,14,  Ματθ. 28/κη’20, Α’ Κορ. 

10/ι’13, Α’ Πέτρ. 1/α’7. Πώς βιώσατε αυτά τα εδάφια στη ζωή σας; 
 
Παρασκευή 29 Ιουλίου                                 Δύση ηλίου: 20:37’  

 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε.Χουάιτ, Π.Π. σ. 126-133. 
«Ανέκαθεν ο Θεός δοκίμαζε τα τέκνα Του στο καμίνι της οδύνης. 
Στου καμινιού τη θέρμανση αποχωρίζεται η σκουριά από το πραγ-
ματικό χρυσάφι του χριστιανικού χαρακτήρα. Ο Ιησούς παρακο-
λουθεί τη δοκιμασία. Εκείνος ξέρει τι χρειάζεται για τον καθαρισμό 
του πολύτιμου μετάλλου, ώστε να είναι σε θέση να αντανακλάει τη 
λάμψη της αγάπης Του. Ο Θεός πειθαρχεί τους δούλους Του με 
αυστηρές και αποτελεσματικές δοκιμασίες. Βλέπει ότι μερικοί έχουν 
δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόοδο του 
έργου Του και θέτει τα άτομα αυτά σε δοκιμή. Με την πρόνοιά Του 
τους φέρνει σε θέσεις όπου δοκιμάζεται ο χαρακτήρας τους και 
αποκαλύπτονται ελαττώματα και αδυναμίες που δεν ήξεραν ότι 
είχαν. Τους δίνει την ευκαιρία να διορθώσουν τις ατέλειες αυτές και 
να γίνουν κατάλληλοι για την υπηρεσία Του, επειδή Αυτός είναι η 
μόνη βοήθεια και προστασία τους. Έτσι, πετυχαίνει ο σκοπός Του. 
Είναι εκπαιδευμένοι, γυμνασμένοι για την εκπλήρωση του μεγάλου 
σκοπού για τον οποίο τους χορηγήθηκαν οι δυνάμεις αυτές.» 
Ε.Χουάιτ, Π.Π. σ. 106, 107. 
«Εάν η Θεϊκή πρόνοια μάς καλεί να υπομείνουμε δοκιμασίες, ας 
αποδεχτούμε το σταυρό και ας πιούμε από το πικρό αυτό ποτήρι, 
έχοντας υπόψη ότι τα χέρια του Πατέρα οδηγούν το ποτήρι αυτό 
στα χείλη μας. Ας Τον εμπιστευτούμε στο σκοτάδι, όπως και στην 
ημέρα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα κάνει τα πάντα για το 
καλό μας; …Ακόμα και μέσα στη θλίψη της νύχτας, πώς μπορούμε 
να αρνηθούμε να υψώσουμε την καρδιά και τις δοξολογίες μας, 
όταν θυμόμαστε την αγάπη Του για μας όπως εκφράστηκε στον 
Γολγοθά; Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 5, σ. 316. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1. Μοιραστείτε τις δικές σας δοκιμασίες πίστης όπως εκείνη του 

Αβραάμ. Τί μπορείτε να μάθετε από τις επιτυχίες ή από τις απο-
τυχίες σας; 

2. Κάντε μία ανασκόπηση του τελευταίου εικοσιτετράωρου της 
ζωής του Χριστού. Ποιες ακραίες καταστάσεις αντιμετώπισε; 
Πώς άντεξε; Τί αρχές μπορούμε να πάρουμε από το παράδειγ-
μά Του ώστε να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας κατά τη διάρκεια 
της δικής μας δοκιμασίας; 

3. Συζητήστε για το πώς μέσα από τη δική μας θλίψη μπορούμε 
να βοηθήσουμε αυτούς που υποφέρουν. Ποια είναι ορισμένα 
από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε; 

4. Η Ε. Χουάιτ έγραψε, «Ας Τον εμπιστευθούμε στο σκοτάδι όπως 
θα Τον εμπιστευόμασταν και στην ημέρα.» Εύκολο να το πεις, 
δύσκολο να το κάνεις. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας 
τον άλλον να αναπτύξουμε ένα τέτοιο είδος πίστης; Γιατί είναι 
σημαντικό να εμπιστευόμαστε τον Θεό στις δύσκολες στιγμές; 
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30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου                           Σάββατο απόγευμα 

 
6.  ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Στον οποίο και κοπιάζω, διεξάγοντας αγώνα, 
σύμφωνα με την ενέργεια, που ενεργείται μέσα μου με δύναμη.» 
Κολοσσαείς 1/α’ 29. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 32/λβ’, 
Ματθ. 5/ε’29,  Ιωάν. 16/ις’5-15,  Κολ. 1/α’28,29,  Α’ Πέτρ. 1/α’13. 
 
Οι προσκεκλημένοι ενός τηλεοπτικού προγράμματος, ένας άντρας 
και μία γυναίκα, αναφέρθηκαν στη δυσάρεστη εμπειρία της δολο-
φονίας των παιδιών τους. Παρόλο που ο γιος της γυναίκας είχε 
δολοφονηθεί πριν είκοσι χρόνια, η οργή και η πικρία της εξακολου-
θούσαν να είναι έντονες. Από την άλλη πλευρά, η ψυχολογία του 
άντρα ήταν τελείως διαφορετική. Η κόρη του είχε σκοτωθεί από 
τρομοκράτες λίγα χρόνια πριν. Μίλησε για συγχώρεση προς τους 
δολοφόνους της κόρης του και για το πώς ο Θεός άλλαξε τον πόνο 
του. Όσο τρομερός κι αν ήταν ο πόνος του, αυτός ο άντρας αποτε-
λεί παράδειγμα για το πώς ο Θεός μπορεί να φέρει θεραπεία ακό-
μα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής μας. 
Πώς είναι δυνατό δύο άνθρωποι να αντιδράσουν τόσο διαφορετι-
κά; Πώς η πνευματική αλλαγή εμφανίζεται στη ζωή του χριστιανού, 
δίνοντάς του τη δυνατότητα να ωριμάσει μέσα από τις δοκιμασίες, 
αντί να εξουθενωθεί από αυτές; 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι ρόλο παίζουν οι επιθυμίες και η δύ-
ναμη της θέλησης στη μάχη του εγώ και της αμαρτίας; Πώς μπο-
ρούμε να αποφύγουμε την παγίδα να αφήσουμε τα αισθήματά μας 
να κατευθύνουν τις αποφάσεις μας; Γιατί πρέπει να επιμένουμε σε 
μια δοκιμασία και να μην τα παρατάμε; 
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Κυριακή 31 Ιουλίου 
 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
Έχετε ζητήσει ποτέ από το Θεό να σας κάνει «καλό άνθρωπο» 
χωρίς όμως να δείτε ιδιαίτερη διαφορά; Πώς είναι δυνατόν να προ-
σευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό να μας μεταμορφώσει και να 
μη γίνεται τίποτα; Ξέρουμε ότι ο Θεός έχει απεριόριστα υπερφυσι-
κά πλούτη που μας τα προσφέρει με μεγάλη προθυμία. Πραγματι-
κά θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά, ωστόσο, η ζωή μας 
δεν μοιάζει να αλλάζει σε σχέση με εκείνα που ο Θεός προσφέρει. 
Γιατί; Ο λόγος είναι ανησυχητικά απλός: Ενώ το Άγιο Πνεύμα έχει 
απεριόριστη δύναμη για να μας μεταμορφώσει, είναι πιθανό να 
περιορίζουμε με τις επιλογές μας το έργο του Θεού στη ζωή μας. 
 

Διαβάστε Ιωάν. 16/ις’ 5-15. Σε αυτό το απόσπασμα ο Ιησούς απο-
καλεί το Άγιο Πνεύμα ως «Πνεύμα της αλήθειας» (εδ.13). Τι φαίνε-
ται ότι μπορεί να κάνει το Άγιο Πνεύμα για μας; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Ενώ το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φανερώσει την αμαρτωλή μας κα-
τάσταση, δεν μπορεί να μας αναγκάσει να μετανοήσουμε. Μπορεί 
επίσης να μας δείξει την σπουδαία αλήθεια για τον Θεό, αλλά δεν 
μπορεί να μας αναγκάσει να πιστέψουμε ή να υπακούσουμε σ’ 
Εκείνον. Εάν ο Θεός μάς εξανάγκαζε έστω και λίγο, θα χάναμε την 
ελευθερία της βούλησης, και ως αποτέλεσμα ο Σατανάς θα κατη-
γορούσε τον Θεό ότι εκμεταλλεύεται το νου και την καρδιά μας, και 
επομένως υπερτερεί στη μεγάλη αυτή διαμάχη. Όταν η μεγάλη 
διαμάχη ξέσπασε στον ουρανό, ο Πατέρας μας δεν εξανάγκασε τον 
Σατανά ή κάποιον από τους αγγέλους να πιστέψουν ότι είναι καλός 
και δίκαιος. Ούτε ανάγκασε τους αγγέλους να μετανοήσουν. Στον 
κήπο της Εδέμ, όπου διακυβεύονταν τόσα πολλά, ο Θεός είπε την 
αλήθεια για το δέντρο στον Αδάμ και στην Εύα, αλλά δεν τους ε-
μπόδισε να εξασκήσουν την ελευθερία της βούλησής τους και να 
δείξουν ανυπακοή. Ούτε με εμάς σήμερα ο Θεός θα ενεργήσει δια-
φορετικά. Έτσι το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζει την αλήθεια για τον 
Θεό και την αμαρτία και έπειτα λέει, «Βάση αυτών που σου έδειξα, 
Τι θα αποφασίσεις να κάνεις;» Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει όταν βρι-
σκόμαστε σε δοκιμασία. Μερικές φορές η δοκιμασία έρχεται ως 
αποτέλεσμα της ανυπακοής μας ή επειδή δεν μετανοήσαμε για τις 
αμαρτίες μας. Για να εργαστεί ο Πατέρας μας σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, πρέπει συνειδητά να επιλέξουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες της 
μετάνοιας και της υπακοής, προκειμένου να επιτρέψουμε στη δύ-
ναμη του Θεού να εισχωρήσει μέσα μας και να μας μεταμορφώσει.  
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ΣΚΕΨΗ: Ποιες αρχές γνωρίσατε πρόσφατα από το «Πνεύμα της 
αληθείας;» Πόσο καλά ακούτε τη φωνή Του; Ποιες είναι οι επιλογές 
σας; 
 
Δευτέρα 1 Αυγούστου 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας κατόρθωμα; Οι ευκαιρίες υπάρχουν 
και ό,τι καταφέρατε δεν το καταφέρατε έτσι απλά επειδή σηκωθή-
κατε το πρωί από το κρεβάτι. Εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι το 
αξιόλογο σε αυτή τη ζωή, χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια. Το 
ίδιο γίνεται και με τη διακονία μας στο Χριστό.  
Διαβάστε Κολ. 1/α’ 28,29. Αν και ο απ. Παύλος αναφέρεται στον 
Θεό που εργάζεται μέσα του, με ποιον τρόπο δείχνει και την εμπλο-
κή της ανθρώπινης προσπάθειας; Δείτε επίσης Δευτ. 4/δ’4, Λουκά 

13/ιγ’24,  Α’ Κορ. 9/θ’25,  Εβρ. 12/ιβ’4. 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Στην προς Κολοσσαείς 1/α’29 υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
άποψη του απ. Παύλου για το πώς βλέπει τη σχέση του με τον 
Θεό. Λέει ότι αγωνίζεται – με τη δύναμη του Θεού. Η λέξη «κοπιά-
ζω» έχει την έννοια της εξουθενωτικής εργασίας. Αυτή η λέξη χρη-
σιμοποιούταν ιδιαίτερα σε αθλητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σής τους. Η λέξη «αγωνιζόμενος» που ακολουθεί, παραπέμπει σε 
αγώνα. Επομένως μας δίνεται η εικόνα ενός αθλητή, ο οποίος α-
γωνίζεται με ό,τι έχει για να κερδίσει. Αντίθετα, ο απ. Παύλος δεν 
αγωνίζεται με ό,τι έχει αλλά με ό,τι ο Θεός τού δίνει. Έτσι καταλή-
γουμε στο ότι η διακονία του Παύλου, έγινε με πολύ προσωπική 
προσπάθεια και πειθαρχεία, με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι ακριβώς 
γίνεται και με εμάς καθώς επιδιώκουμε να αναπτύξουμε μέσα μας 
το χαρακτήρα του Χριστού.  
Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό γιατί ζούμε σε έναν κόσμο 
όπου θέλουμε να αποκτήσουμε όλο και περισσότερα, με όσο το 
δυνατό λιγότερη προσπάθεια. Αυτή η ιδέα έχει εισχωρήσει και στο 
χριστιανισμό. Ορισμένοι χριστιανοί ευαγγελιστές υπόσχονται ότι το 
μόνο που αρκεί είναι να πιστέψεις, και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει 
μέσα σου με θαυμαστό και υπερφυσικό τρόπο, να κάνει σπουδαία 
θαύματα. Αλλά αυτή η μισή αλήθεια μπορεί να αποβεί πολύ επι-
κίνδυνη, μιας και μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στο συμπέ-
ρασμα ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουν, είναι να περιμένουν 
να έρθει η δύναμη του Θεού, ενώ εκείνοι επαναπαύονται!  
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ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία με το είδος του α-
γώνα στον οποίο αναφέρθηκε ο απ. Παύλος; Ποια πράγματα άφη-
σε ο Θεός στην καρδιά σας, με τα οποία αγωνίζεστε; Πώς μπορείτε 
να μάθετε να παραδίνεστε στο θέλημα του Θεού; 
 
Τρίτη 2 Αυγούστου 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΗ ΘΕΛΗΣΗ 
Ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της θέλησής μας είναι τα 
ίδια τα συναισθήματά μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που βομβαρδίζε-
ται από εικόνες και μουσικές που απευθύνονται στις αισθήσεις μας, 
και που χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ερεθίζουν τα συναισθήματά 
μας – θυμό, φόβο ή πόθο. Πόσο συχνά σκεφτόμαστε πράγματα 
όπως: «Τι θα φάω το μεσημέρι;» «Τι να κάνω σήμερα;» «Μήπως 
να το αγοράσω;» Τα αισθήματα λοιπόν έχουν εμπλακεί άμεσα στις 
αποφάσεις μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά το πώς αι-
σθάνομαι για κάτι έχει να κάνει ελάχιστα με το ποιο είναι το σωστό 
ή το καλύτερο. Στην πραγματικότητα τα αισθήματα μπορούν να 
μας παραπλανήσουν («Η καρδία είναι απατηλή περισσότερο απ’ 
όλα» Ιερ. 17/ιζ’9) και μπορεί να δημιουργήσουν μία λανθασμένη 
εικόνα για την αλήθεια, οδηγώντας μας σε λάθος αποφάσεις και σε 
δυσκολίες. 
Τι παραδείγματα έχουμε στην Αγία Γραφή, ανθρώπων που πήραν 
αποφάσεις βασιζόμενοι στα αισθήματά τους και όχι στο Λόγο του 

Θεού; Ποιες ήταν οι συνέπειες; Δείτε για παράδειγμα, Γέν. 3/γ’6, Β’ 

Σαμ. 11/ια’3,4,  Γαλ. 2/β’11,12. 
……………………………………………………………………………. 
Διαβάστε Α’ Πέτρου 1/α’13. Τι απασχολεί τον απ. Πέτρο και τι θέλει 
να κάνουν οι αναγνώστες του; 
……………………………………………………………………………. 
 

Ο απ. Πέτρος κατάλαβε ότι το μυαλό είναι το τιμόνι με το οποίο 
ελέγχουμε το σώμα μας. Εάν αφαιρέσουμε τον έλεγχο από το μυα-
λό, θα ελεγχόμαστε από τα αισθήματά μας. Φανταστείτε ότι διανύ-
ουμε ένα στενό μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι του Ποιμένα. Κατά 
τη διάρκεια του δρόμου συναντάμε διάφορα μονοπάτια που μας 
οδηγούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορισμένα από αυτά μας 
οδηγούν σε μέρη που δεν θα θέλαμε να επισκεφτούμε. Άλλα πάλι, 
μας δελεάζουν μιας και αγγίζουν τις αισθήσεις και τις επιθυμίες 
μας. Αν όμως ακολουθήσουμε ένα από αυτά, θα απομακρυνθούμε 
από το σωστό μονοπάτι και θα οδηγηθούμε σε έναν δρόμο που 
δύσκολα θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτόν. 
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ΣΚΕΨΗ: Με Τι είδους σημαντικές αποφάσεις έρχεστε αντιμέτωποι; 
Αναρωτηθείτε: «Πώς μπορώ να ξέρω εάν οι αποφάσεις μου στηρί-
ζονται στα αισθήματα και στις επιθυμίες μου και όχι στο Λόγο του 
Θεού;» 
 
Τετάρτη 3 Αυγούστου 
 

ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Ματθαίον 5/ε’29 

Διαβάστε τα λόγια του Ιησού στο παραπάνω εδάφιο. Θα τα χαρα-
κτηρίζατε ακραία; Εάν ναι, γιατί; 
……………………………………………………………………………. 
Οι ακραίες ενέργειες δεν είναι απαραίτητες γιατί ο Θεός έχει κάνει 
τη χριστιανική ζωή δύσκολη, αλλά γιατί εμείς με τη συμπεριφορά 
και τον τρόπο σκέψης μας έχουμε απομακρυνθεί πολύ από το 
σχέδιό Του. Πολλές φορές οι άνθρωποι αναρωτιούνται: «Πώς και 
έχω απομακρυνθεί τόσο πολύ από τον Θεό;» Η απάντηση είναι 
μία: Αργά και σταθερά. 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’29,30. Τα λόγια του Ιησού αφορούν τη σεξουα-
λική αμαρτία. Ωστόσο, οι κύριες αρχές τους εφαρμόζονται και στις 
άλλες αμαρτίες. Στην πραγματικότητα αυτές οι αρχές μπορούν να 
εφαρμοστούν γενικότερα στην ανάπτυξή μας με τον Χριστό.  
Σε ποιο σημαντικό σημείο αναφέρεται ο Ιησούς με αυτά τα λόγια; 
Στην κυριολεξία καλούμαστε να ακρωτηριαστούμε; 
……………………………………………………………………………. 
Ο Ιησούς δεν ζητάει από μας να βλάψουμε το σώμα μας – κάθε 
άλλο! Στην ουσία μάς ζητάει να ελέγξουμε το νου μας και συνεπώς 
το σώμα μας, όποιο κι αν είναι το κόστος. Παρατηρήστε ότι το κεί-
μενο δεν λέει ότι μόλις προσευχηθούμε, ο Θεός θα αφαιρέσει αμέ-
σως τις αμαρτωλές τάσεις από τη ζωή μας. Ορισμένες φορές ο 
Θεός ενεργεί με μεγαλειώδη τρόπο, συχνά όμως μας καλεί να 
προβούμε σε ακραίες πράξεις για να αφήσουμε κάτι ή να ξεκινή-
σουμε να κάνουμε κάτι άλλο που μπορεί να μη θέλουμε να κάνου-
με. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι! Όσο πιο συχνά παίρνουμε σω-
στές αποφάσεις, τόσο πιο δυνατοί θα γινόμαστε και τόσο πιο ανί-
σχυρη θα είναι η δύναμη του πειρασμού στη ζωή μας. 
Ορισμένες φορές ο Θεός χρησιμοποιεί τις δοκιμασίες για να πάρει 
την προσοχή μας από όλους αυτούς τους θορύβους που μας απο-
σπούν. Την ώρα της δοκιμασίας συνειδητοποιούμε πόσο πολύ 
έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Η δοκιμασία, μπορεί να είναι 
το κάλεσμα του Θεού να πάρουμε μία ακραία απόφαση, ώστε να 
επιστρέψουμε στο σχέδιο που έχει ο Πατέρας για μας.  
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Πέμπτη 4 Αυγούστου 
 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ 
Διαβάστε την ιστορία της πάλης του Ιακώβ με τον Θεό (Γέν.32/ 
λβ’). Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία για την επιμονή, ακόμα και μέσα 
στις μεγαλύτερες απογοητεύσεις; (Πριν απαντήσετε, θυμηθείτε την 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ιακώβ.) 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Μπορεί να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και να εξασκούμε τη θέ-
λησή μας στο να το κάνουμε, αλλά όταν βρισκόμαστε υπό πίεση 
μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούμε στον Θεό και στις 
υποσχέσεις Του. Και αυτό επειδή είμαστε αδύναμοι και φοβισμένοι. 
Γι’ αυτό ένα από τα πιο σημαντικά και δυνατά σημεία ενός χριστια-
νού, είναι η επιμονή – η ικανότητα να συνεχίζεις παρόλο που θέ-
λεις να εγκαταλείψεις.  
Ένα από τα πιο σπουδαία παραδείγματα επιμονής στην Αγία Γρα-
φή, είναι ο Ιακώβ. Πολλά χρόνια πριν, ο Ιακώβ είχε ξεγελάσει τον 
αδελφό του και τον πατέρα του για να πάρει τα πρωτοτόκια (Γέν. 
27/κζ’), και από τότε τον κυνηγούσε ο φόβος της εκδίκησης του 
Ησαύ. Παρόλες τις υπέροχες υποσχέσεις που του έδωσε ο Θεός 
για καθοδήγηση, καθώς και τις ευλογίες στο όνειρό του με την σκά-
λα (Γέν. 28/κη’), εξακολουθούσε να φοβάται. Ο Ιακώβ αποζητούσε 
απελπισμένα τη βεβαίωση του Θεού ότι τον είχε αποδεχτεί και ότι 
οι υποσχέσεις Του για εκείνον εξακολουθούσαν να ισχύουν. Κατά 
τη διάρκεια της πάλης του με τον Ιησού, μετατοπίστηκε η άρθρωση 
του μηρού του. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, του ήταν αδύνατο 
να παλέψει, καθώς ο πόνος ήταν πολύ έντονος. Παρά τον έντονο 
πόνο, ο Ιακώβ κρατήθηκε από τον Ιησού και έλαβε από Εκείνον τη 
βεβαίωση των ευλογιών Του. Έτσι, ο Ιησούς τού είπε, «Άφησέ με 
να φύγω, επειδή χάραξε η αυγή» (Γέν. 32/λβ’ 26). 
Η ευλογία ήρθε στον Ιακώβ γιατί άντεξε στον πόνο. Το ίδιο συμβαί-
νει και με εμάς. Ο Θεός μπορεί να εξαρθρώσει το «μηρό» μας και 
μετά να μας καλέσει να κρατηθούμε από Αυτόν καθώς πονάμε. 
Στην πραγματικότητα, ο Θεός επιτρέπει τα επώδυνα σημάδια να 
παραμείνουν – ο Ιακώβ κούτσαινε όταν συναντήθηκε με τον αδελ-
φό του. Αν και εξωτερικά έδειχνε αδύναμος, ουσιαστικά, για τον 
Ιακώβ ήταν μια ένδειξη δύναμης.  
 

ΣΚΕΨΗ: Ποιες πρακτικές επιλογές μπορείτε να κάνετε (τρόπο ζω-
ής, σχέσεις, συνήθεις υγιεινής, πνευματική ζωή), που θα σας βοη-
θήσουν να επιμένετε με τον Κύριο στις απογοητεύσεις και στους 
πειρασμούς; 
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Παρασκευή 5 Αυγούστου            Δύση ηλίου: 20:30’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε.Χουάιτ, Π.Π. σ. 173-181, Β.Χ. 
σ. 47-55. 
 

«Η θέληση που σχηματίζει έναν τόσο σημαντικό παράγοντα στο 
χαρακτήρα του ανθρώπου, με την Πτώση τέθηκε υπό τον έλεγχο 
του Σατανά, ο οποίος από τότε πασχίζει να οδηγήσει τον άνθρωπο 
στις επιθυμίες του, που θα προκαλέσουν την απόλυτη καταστροφή 
και τη δυστυχία του.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 5, σ. 515. 
«Προκειμένου να δεχθεί βοήθεια από το Θεό, ο άνθρωπος πρέπει 
να αναγνωρίσει την αδυναμία του και την ατέλειά του. Πρέπει να 
βάλει στο νου του τη βαθιά μεταλλαγή που θέλει να φέρει στον ε-
αυτό του. Πρέπει να καταβάλει προσπάθεια και να προσεύχεται με 
θέρμη και επιμονή. Κακές έξεις και συνήθειες πρέπει να αποβλη-
θούν. Και μόνο με αποφασιστικές προσπάθειες για να διορθωθούν 
τα λάθη αυτά και να προσαρμοσθεί κανείς στις ορθές αρχές είναι 
δυνατόν να κερδηθεί η νίκη. Πολλοί δε φθάνουν στη θέση που ό-
φειλαν να έχουν, επειδή περιμένουν ο Θεός να κάνει γι’ αυτούς 
εκείνο που τους έχει χορηγήσει τη δύναμη να κάνουν για τον εαυτό 
τους. ΄Οσοι είναι ικανοί και χρήσιμοι, πρέπει να υποβληθούν στην 
αυστηρότατη πνευματική και ηθική πειθαρχία, και ο Θεός θα τους 
βοηθήσει προσθέτοντας θεϊκή δύναμη στην ανθρώπινη προσπά-
θεια.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 229. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1.Μέχρι ποιο σημείο πιστεύετε πως νιώθουμε ότι η θέλησή μας «με 

την Πτώση τέθηκε υπό τον έλεγχο του Σατανά»; Πώς η εστίαση 
στο χαρακτήρα του Ιησού, μπορεί να μας βοηθήσει να αισθαν-
θούμε την πτώση μας και τη μεγάλη χάρη του Θεού προς εμάς; 

2.Διαβάστε την ιστορία του Ιησού στη Γεθσημανή (Ματθ. κς’36-43). 
Ποια ήταν τα αισθήματα και οι επιθυμίες Του που έρχονταν σε 
αντίθεση με το θέλημα του Θεού; Τι μπορούμε να μάθουμε από 
αυτό το παράδειγμα; 

3.Συζητήστε ως ομάδα για τα ευκρινή στοιχεία της κουλτούρας σας 
που μπορούν να σπάσουν τις άμυνες σας και να σας κάνουν πιο 
ευπαθή στις επιθέσεις του Σατανά. Τι μπορούμε να κάνουμε για 
να βοηθήσουμε μέλη της εκκλησίας να προσέξουν αυτούς τους 
κινδύνους, καθώς και να βοηθήσουμε εκείνους που νιώθουν ότι 
χρειάζονται βοήθεια; 

4.Ξέρετε κάποιον στην εκκλησία σας που απουσιάζει αρκετό καιρό, 
και που μπορεί να εγκαταλείψει ή που να τα έχει ήδη εγκαταλεί-
ψει; Τι μπορείτε να κάνετε ως ομάδα για να ενθαρρύνετε αυτό το 
άτομο και να το βοηθήσετε να μην απομακρυνθεί από τον Ιησού;  
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6 Αυγούστου – 12 Αυγούστου                       Σάββατο απόγευμα 

 
7.  ΑΦΘΑΡΤΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η 
αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας διαμέσου 
του Αγίου Πνεύματος, που δόθηκε σε μας.» Ρωμαίους 5/ε’ 5. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 38/λη’-41/μα’, 
Ησ. 41/μα’8-14, Ιερ. 29/κθ’1-10, Αββ. 1/α’1-4, Εβρ. 12/ιβ’1-13. 
 
Πόσο εύκολο είναι να μιλάς και να ψέλνεις για την ελπίδα, όταν η 
εκκλησία αποτελείται από μέλη ευδιάθετα και χαμογελαστά! Στις 
δύσκολες στιγμές όμως, η ελπίδα μοιάζει να χάνεται. Καθώς οι κα-
ταστάσεις πιέζουν, αρχίζουμε να αμφισβητούμε τα πάντα, και κυ-
ρίως τη σοφία του Θεού.  
Σε ένα από τα βιβλία του, ο C.S. Lewis γράφει για ένα φανταστικό 
λιοντάρι. Κάποιος ήθελε να συναντήσει αυτό το λιοντάρι κι έτσι ρώ-
τησε εάν το λιοντάρι είναι ασφαλές. Του απάντησαν ότι, άκουσαν, 
πως δεν είναι ασφαλές, «αλλά ότι είναι καλό». 
Το γεγονός ότι δεν μπορούμε πάντα να καταλαβαίνουμε τον Θεό, ο 
Οποίος συχνά κάνει απρόβλεπτα πράγματα, δεν σημαίνει ότι είναι 
και εναντίον μας. Απλά, δεν έχουμε ακόμα μια πλήρη εικόνα για 
τον Θεό. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι, για να έχουμε ειρήνη, 
σιγουριά και ελπίδα, ο Θεός πρέπει να γίνει κατανοητός και προ-
βλέψιμος. Πρέπει να είναι «ασφαλής» σύμφωνα με το δικό μας 
τρόπο σκέψης, και γι’ αυτό απογοητευόμαστε.  
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Πώς η αντίληψή μας για το χαρακτήρα 
του Θεού, μας βοηθάει να διατηρήσουμε την ελπίδα στις δυσκολί-
ες; 
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Κυριακή 7 Αυγούστου 
 

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Όταν πονάμε, είναι πολύ εύκολο να θεωρήσουμε ότι το μόνο που 

μετράει είναι εκείνο που μας συνέβη. Η εικόνα όμως δεν περιέχει 
μόνο «εμάς», είναι ευρύτερη (δείτε Αποκ. 12/ιβ’7, Ρωμ. 8/η’22). Δια-
βάστε Αββ. 1/α’1-4. Τι αντιμετώπισε ο προφήτης; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Θα περιμέναμε η απάντηση του Θεού να ήταν κάπως έτσι: «Είναι 
πραγματικά τρομερό Αββακούμ, άσε Με να έρθω αμέσως να σε 
βοηθήσω.» Η απάντηση όμως του Θεού ήταν εντελώς διαφορετι-
κή. Λέει στον Αββακούμ ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Δια-
βάστε Αββ.1/α’5-11. 
Αν και ο Ισραήλ είχε ήδη αιχμαλωτιστεί από τους Ασσύριους, ο 
Θεός υπόσχεται ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμη περισ-
σότερο: Οι Βαβυλώνιοι θα αιχμαλωτίσουν το λαό του Ιούδα. Στα 
εδάφια 12-17, ο Αββακούμ εκλιπαρεί για μία ακόμη φορά, και στη 
συνέχεια περιμένει να δει την απάντηση του Θεού. Κατά ποιον 
τρόπο το ξεκίνημα της υπόσχεσης για την καταστροφή της Βαβυ-
λώνας, στο Αββ. 2/β’2,3, είναι ελπιδοφόρο; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Στο κεφάλαιο 2/β’ βρίσκεται η υπόσχεση του Θεού για την κατα-
στροφή της Βαβυλώνας. Στην Εβρ. 10/ι’37 χρησιμοποιείται ένα 
απόσπασμα από το Αββ. 2/β’3, το οποίο αφήνει μια υπόνοια για 
μια μεσσιανική εφαρμογή σε αυτήν τη μελλοντική υπόσχεση. Με 
την ίδια βεβαιότητα ότι η καταστροφή της Βαβυλώνας είχε δοθεί ως 
υπόσχεση, είμαστε σίγουροι για την καταστροφή της «μεγάλης Βα-
βυλώνας» (Αποκ. 18/ιη’ 2).  
Ο Αββακούμ, παγιδεύτηκε ανάμεσα στο μεγάλο κακό που τον πε-
ριέβαλε και στην υπόσχεση του Θεού για τα χειρότερα που έμελλε 
να επακολουθήσουν. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε κι 
εμείς σήμερα στην ιστορία της σωτηρίας. Αν και μας περιτριγυρίζει 
μεγάλο κακό, η Αγία Γραφή προβλέπει ότι τα χειρότερα, έπονται. Ο 
λόγος που ο Αββακούμ κατάφερε να επιβιώσει, ήταν ότι είδε την 
ευρύτερη εικόνα. Γι’ αυτό, στο κεφάλαιο 3/γ’ κάνει μία θαυμάσια 
προσευχή δοξολογίας για όσα ο Θεός θα κάνει στο μέλλον. 
 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αββ. 3/γ’16-19. Ποιοι λόγοι δίνουν ελπίδα στον 
Αββακούμ; Ποια είναι η ελπίδα για το λαό του Θεού καθώς περιμέ-
νει την εκπλήρωση των προφητειών των εσχάτων ημερών; Πώς 
μπορούμε να αποκτήσουμε αυτήν την ελπίδα; 
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Δευτέρα 8 Αυγούστου  
 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ 
Ο Oswald Chambers γράφει: «Έχετε ρωτήσει το Θεό τι σκοπεύει 
να κάνει; Ποτέ δεν θα σας πει. Ο Θεός δεν σας λέει το τι πρόκειται 
να κάνει, απλά σας αποκαλύπτει το Ποιος είναι.» My Utmost for His 

Highest. 
Τι πιστεύετε ότι θέλει να πει ο συγγραφέας; 
……………………………………………………………………..……… 
Όπως ξέρουμε, το βιβλίο του Ιώβ ξεκινάει με τη μεγάλη προσωπι-
κή του τραγωδία. Χάνει τα πάντα εκτός από τη ζωή και τη γυναίκα 
του, η οποία τον παροτρύνει να βλασφημήσει τον Θεό και να πε-
θάνει (Ιώβ 2/β’9). Ακολουθεί μία συζήτηση με τους φίλους του, οι 
οποίοι προσπαθούν να βρουν την αιτία αυτής του της τραγωδίας. 
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των συζητήσεων, ο Θεός παραμένει 
σιωπηλός. Ξαφνικά, στο κεφάλαιο 38/λη’ ο Θεός εμφανίζεται να 
λέει: «Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου με ασύνετα λό-
για;» (εδ. 2). Έπειτα ο Θεός θέτει στον Ιώβ 60 απανωτές ερωτήσεις 
(Ιώβ 38/λη’, 39/λθ’). Μετά την τελευταία ερώτηση, ο Ιώβ απαντάει: 
«Δες, εγώ είμαι τιποτένιος· τι μπορώ να απαντήσω σε σένα; Θα 
βάλω το χέρι μου στο στόμα μου· μίλησα μία φορά, και δεν θα α-
παντήσω πλέον· μάλιστα, δύο φορές· αλλά, δεν θα προσθέσω πε-
ρισσότερα.» (Ιώβ 40/μ’4,5). Αλλά ο Θεός δεν είχε τελειώσει. Συνε-
χίζει απευθύνοντάς του ακόμη μία ομάδα «σπουδαίων» ερωτήσε-
ων. 
Διαβάστε την τελευταία απόκριση του Ιώβ στα εδάφια 42/μβ’1-6. Τι 
ήταν εκείνο που ο Θεός προσπαθούσε να πει στον Ιώβ και ποια 
ήταν η επίδραση πάνω του; 
…………………………………………………………………………..… 
Ο Θεός δεν απαντάει σε κανένα από τα «γιατί» των φίλων του. Α-
ντιθέτως φανερώνει την ασύγκριτη μεγαλειότητά Του μέσα από τα 
θαυμάσια έργα της δημιουργίας. Σίγουρα μετά από αυτό, ο Ιώβ δεν 
χρειάζεται καμία απάντηση. Η ανάγκη για εξηγήσεις χάθηκε από 
την εικόνα της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Αυτή η ιστορία αποκα-
λύπτει μία ενδιαφέρουσα αντίφαση. Η ελπίδα και η ενθάρρυνση, 
μπορούν να εμφανιστούν μέσα από τη συνειδητοποίηση των τόσο 
λίγων γνώσεων που έχουμε. Ενστικτωδώς, προσπαθούμε να 
βρούμε παρηγοριά μέσα από την απόκτηση γνώσης σε όλα τα πε-
δία, και όταν δεν μπορούμε, απογοητευόμαστε. Ορισμένες φορές, 
ο Θεός τονίζει την άγνοιά μας έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι 
η ανθρώπινη ελπίδα μπορεί να βασιστεί μόνο σε μία κατά πολύ 
ανώτερή μας Ύπαρξη.  
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ΣΚΕΨΗ: Σας συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείτε να καταλά-
βετε; Εάν ναι, επικεντρωθείτε στο χαρακτήρα του Θεού. Πώς θα 
μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να πάρετε την ελπίδα που χρειάζε-
στε, ώστε να επιμένετε σε αυτό που τώρα μοιάζει αδιανόητο;  
 
Τρίτη 9 Αυγούστου 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ 
Ησαΐας 41/μα’ 13 

Όταν ο Θεός μοιάζει να είναι μακριά, ποιος είναι εκείνος που έχει 
μετακινηθεί; Όταν τα προβλήματα εμφανίζονται, πιστεύουμε ότι ο 
Θεός μάς εγκατέλειψε. Η αλήθεια είναι ότι Εκείνος δεν έχει πάει 
πουθενά. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του Ισραήλ, ο Θεός έμοιαζε 
να απουσιάζει. Αλλά μέσω του προφήτη Ησαΐα, ο Θεός τούς βε-
βαιώνει για τη μελλοντική απελευθέρωση. Ωστόσο, ενώ η επιστρο-
φή στην Ιερουσαλήμ ήταν ακόμη ένα μελλοντικό γεγονός, ο Θεός 
ήθελε να ξέρει ο λαός Του ότι δεν τους είχε αφήσει χωρίς ελπίδα.  
Διαβάστε Ησ. 41/μα’ 8-14. Ποιες αιτίες για ελπίδα μπορείτε να 
προσδιορίσετε στους ανθρώπους που με ανυπομονησία περιμέ-
νουν τη μελλοντική τους απελευθέρωση; Πώς αυτή η υπόσχεση 
μάς βοηθάει καθώς περιμένουμε να έρθει το τέλος της εξορίας μας 
στη γη; 
……………………………………………………………………………. 
Στο εδάφιο 13 βρίσκεται μία από τις πιο έντονες εικόνες. Ο κυρίαρ-
χος Θεός του σύμπαντος λέει ότι ο λαός Του δεν πρέπει να φοβά-
ται, επειδή Εκείνος είναι «που κρατάω το δεξί σου χέρι». Μπορού-
με να φανταστούμε το Θεό να κατευθύνει, από το μεγάλο θρόνο 
Του που βρίσκεται εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη γη, τα 
γεγονότα που εκτυλίσσονται σ’ αυτήν. Η εικόνα όμως του Θεού να 
βρίσκεται τόσο κοντά μας ώστε να μας κρατάει από το χέρι, είναι 
εντελώς διαφορετική.  
Όταν είμαστε απασχολημένοι, μπορεί να μας είναι δύσκολο να θυ-
μόμαστε πόσο κοντά μας βρίσκεται ο Θεός. Αλλά όταν θυμόμαστε 
ότι το όνομά Του είναι Εμμανουήλ – «ο Θεός είναι μαζί μας» – η 
διαφορά είναι μεγάλη. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, είναι και οι σκο-
ποί, οι υποσχέσεις, και η μεταμορφωτική δύναμή Του.  
ΣΚΕΨΗ: Τις επόμενες μέρες προσπαθήστε να θυμίζετε κάθε στιγ-
μή στον εαυτό σας, ότι ο Θεός του σύμπαντος βρίσκεται τόσο κο-
ντά σας, που μπορεί να σας κρατήσει από το χέρι και να σας προ-
σφέρει τη βοήθειά Του. Σημειώστε το πώς αυτή η σκέψη έχει αλλά-
ξει τον τρόπο που ζείτε. Συζητήστε το με την ομάδα σας το Σάββα-
το.  
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Τετάρτη 10 Αυγούστου 
 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ 
 

Όλοι αναζητούν την ελπίδα. Πού βρίσκεται; Για ορισμένους βρίσκε-
ται στο χαμόγελο ενός φίλου. Για άλλους η ελπίδα αυξάνει με την 
οικονομική ασφάλεια ή με έναν σταθερό γάμο. Εσείς συνήθως πού 
ψάχνετε να βρείτε ελπίδα και κουράγιο; 
…………………………………………….………………………………. 
 

Στο βιβλίο του Ιερεμία, ο προφήτης απευθύνεται σε εκείνους που 
έχουν χάσει την ελπίδα τους κατά τη διάρκεια της εξορίας, «Στα 
ποτάμια της Βαβυλώνας, εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, όταν θυμη-
θήκαμε τη Σιών.» (Ψαλμ. 137/ρλζ’1). Παρόλο που πονάνε, ο Ιερε-
μίας τούς δίνει λόγους για να μην απελπιστούν. 
Ποιες αιτίες για ελπίδα δίνονται στα εδάφια Ιερ. 29/κθ’ 1-10; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Σε αυτό το κείμενο υπάρχουν τρεις σημαντικές πηγές ελπίδας, ά-
ξιες αναφοράς. Ο Θεός λέει στο λαό Του ότι δεν πρέπει να απελ-
πιστεί επειδή: 
Πρώτον, η κατάστασή τους δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ή απρό-
βλεπτου κακού – «που εγώ έκανα να φερθούν αιχμάλωτοι από την 
Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα» (εδ. 4). Αν και το κακό μοιάζει να τους 
περιβάλλει, ο Θεός ποτέ δεν άφησε το χέρι του Ιούδα. Δεύτερον, 
γιατί Εκείνος μπορεί να εργαστεί ακόμη και με τις τωρινές τους δυ-
σκολίες – «και ζητήστε την ειρήνη της πόλης, όπου εγώ σας έκανα 
να φερθείτε αιχμάλωτοι, και προσεύχεστε γι’ αυτή στον Κύριο· ε-
πειδή, μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη» (εδ. 7). Τρίτον, 
επειδή πρόκειται, σε συγκεκριμένο καιρό, να δώσει ένα τέλος στην 
εξορία τους – «Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, ότι: Αφού συμπληρω-
θούν 70 χρόνια στην Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ, και θα εκτε-
λέσω σε σας τον αγαθό μου λόγο, να σας επαναφέρω σε τούτον 
τον τόπο.» (εδ. 10). 
Στη συνέχεια, ο Θεός τούς εξηγεί ότι όπως είχε τον έλεγχο στο πα-
ρελθόν, θα τον έχει και στο παρόν και στο μέλλον, ενώ παράλληλα 
εκδήλωσε με όμορφο τρόπο τη φροντίδα Του προς αυτούς. Δείτε 
εδ. 11-14.  
 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε τα εδάφια 11-14 βάζοντας το όνομά σας αντί 
της λέξης «σας», σαν να ήταν οι υποσχέσεις του Θεού για εσάς 
προσωπικά. Εφαρμόστε αυτές τις υποσχέσεις στους οποιουσδή-
ποτε τωρινούς σας αγώνες. 
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 Πέμπτη 11 Αυγούστου 
 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ 
 
Διαβάστε Εβραίους 12/ιβ’5-13. Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς και 
πώς ταιριάζει με αυτά που μελετάμε αυτήν την τριμηνία; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Στην Εβρ. 12/ιβ’5-13, ο συγγραφέας περιγράφει τις δοκιμασίες στα 
πλαίσια της «παιδείας». Στο παραπάνω απόσπασμα η λέξη ανα-
φέρεται περίπου οκτώ φορές. Η χρήση της λέξης «παιδεία» παρα-
πέμπει στην «εκπαίδευση». Επομένως, για να καταλάβουμε την 
«πειθαρχία» πρέπει πρώτα να καταλάβουμε το πώς μας εκπαιδεύ-
ει ο Θεός στο σχολείο της πίστης, το οποίο περιγράφεται στο κε-
φάλαιο 11/ια’. 
Στην προς Εβραίους 11/ια’, ο Παύλος αναφέρεται στους ήρωες της 
πίστης. Η πίστη ήταν εκείνη που τους βοήθησε να συνεχίσουν, 
καθώς αντιμετώπιζαν διαφόρων ειδών καταστάσεις. Καθώς μπαί-
νουμε στο κεφάλαιο 12/ιβ’, ο Παύλος απευθύνεται στους αναγνώ-
στες και λέει ότι εφόσον όλοι αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν και διατή-
ρησαν την πίστη τους σε απίστευτες καταστάσεις, τότε κι εμείς 
μπορούμε να ζήσουμε μία ζωή πίστης. Το σημαντικό είναι να έ-
χουμε το βλέμμα μας στον Ιησού (εδ. 2) ο Οποίος μπορεί να είναι 
το παράδειγμά μας στις δύσκολες στιγμές (εδ. 3). Το κεφάλαιο 
12/ιβ’ είναι σαν ένα ζευγάρι γυαλιά μυωπίας. Χωρίς αυτά, η όρασή 
μας – η αντίληψή μας για τις κακουχίες – θα είναι πάντα θολή. Αλ-
λά εάν κοιτάξουμε μέσα από αυτά τα γυαλιά, η θαμπάδα για την 
εξήγηση των θλίψεων που η κουλτούρα μας αποδίδει, θα εξαφανι-
στεί. Τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ανταποκριθούμε 
με έξυπνο τρόπο στις δοκιμασίες μας.  
Διαβάστε μέσα από τα «γυαλιά» της Εβρ. 12/ιβ’ 1-13. Συγκεντρω-
θείτε στα εδάφια 5-13. Ποια είναι: 
η πηγή της πειθαρχίας;……………………………….……….………... 
η ανταπόκρισή μας στην πειθαρχία;…………………………..………. 
ο στόχος της πειθαρχίας;……………………………………………….. 
 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ’1-13. Κάντε μία λίστα με όλους τους 
λόγους που μπορείτε να προσδιορίσετε ως βάσεις για ελπίδα. Πώς 
βιώσατε αυτήν την ελπίδα κατά τα διάρκεια της δικής σας πνευμα-
τικής «εκπαίδευσης»; 
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Παρασκευή 12 Αυγούστου          Δύση ηλίου: 20:22’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε.Χουάιτ, Ε. σ. 285-292. 
«΄Ολοι συναντούν στη ζωή τους στιγμές σφοδρής απογοήτευσης 
και τρομερής αποθάρρυνσης - ημέρες γεμάτες από λύπη, κατά τις 
οποίες είναι δύσκολο να πιστεύει κανείς ότι ο Θεός εξακολουθεί να 
είναι ο καλοκάγαθος ευεργέτης των χοϊκών παιδιών Του, ημέρες 
κατά τις οποίες οι στενοχώριες βασανίζουν την ψυχή σε σημείο 
που ο θάνατος φαίνεται προτιμότερος από τη ζωή. Τότε είναι που 
πολλοί χάνουν το έρεισμα τους στο Θεό και καταλήγουν να γίνουν 
σκλάβοι της αμφιβολίας, δέσμιοι της απιστίας. Αν μπορούσαμε σε 
τέτοιες ώρες να διακρίνουμε με πνευματική διορατικότητα τη ση-
μασία της πρόνοιας του Θεού, θα βλέπαμε αγγέλους να επιζητούν 
να μας σώσουν από τον ίδιο τον εαυτό μας, αγωνιζόμενοι να στη-
ρίξουν τα πόδια μας επάνω σε θεμέλιο στερεότερο και από τα αιώ-
νια βουνά. Και τότε θα γεννιόταν μέσα μας καινούρια πίστη και και-
νούρια ζωή.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 107, 108. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1. Η Ε. Χουάιτ λέει ότι «όλοι συναντούν στη ζωή τους στιγμές 

σφοδρής απογοήτευσης και τρομερής αποθάρρυνσης». Πόσο 
προσέχουμε ο ένας τον άλλον όταν περνάμε τέτοιες στιγμές; 
Πώς μπορούμε να μάθουμε να είμαστε ελπιδοφόροι για τους 
άλλους όταν βιώνουμε τέτοιες πικρές απογοητεύσεις; 

2. Ως ομάδα συζητήστε την τελευταία ερώτηση στο μάθημα της 
Τρίτης. Τι διαφορά έγινε στη ζωή σας καθώς είχατε την εικόνα 
του Θεού να βρίσκεται τόσο κοντά σας;  

3. Διαβάστε Ιώβ 38/λη’ – 41/λα’. Ποια εικόνα του Θεού παρουσιά-
ζεται; Τι είναι εκείνο που μαθαίνετε και σας δίνει ελπίδα και εν-
θάρρυνση; Πώς το Σάββατο κολλά σε αυτήν την εικόνα; Πώς 
μας βοηθάει να έχουμε στο νου μας τη φύση και το χαρακτήρα 
του Θεού; 

4. Η ελπίδα που μεταμορφώνει έρχεται από τον ουρανό. Αυτό ση-
μαίνει ότι μπορούμε να προσευχηθούμε για να αποκτήσουμε 
ελπίδα. Προσευχηθείτε για όσους έχουν χάσει την ελπίδα τους, 
να μπορέσουν να την ξαναβρούν. Τι άλλο μπορούμε να κάνου-
με για όσους χάνουν τη μάχη με την ελπίδα; 

5. Μοιραστείτε εμπειρίες απογοητεύσεων και δοκιμασιών που έ-
καναν κάθε ελπίδα και πίστη να χαθεί. Πώς μπορούμε να βοη-
θήσουμε ο ένας τον άλλον μέσα από αυτές τις εμπειρίες;  
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13 Αυγούστου – 19 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
8.  ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Με πίστη άφησε την Αίγυπτο, χωρίς να φο-
βηθεί τον θυμό του βασιλιά· επειδή, περίμενε υπομονετικά, σαν να 
έβλεπε τον αόρατο.» Εβραίους 11/ια’ 27. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 40/μ’27-31, 
Ιωάν. 14/ιδ’1-14,  Ρωμ. 8/η’28-39,  Εφεσ. 1/α’18-23. 
 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ο ορισμός της πίστης στην προς Εβραί-
ους επιστολή. «Είναι δε η πίστη, βεβαίωση για πράγματα που δεν 
βλέπονται» (Εβρ. 11/ια’1). Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι’ 
αυτά που δεν βλέπουμε; Ακριβώς αυτό το σημείο διευκρινίζει ο 
Μωυσής στο εδάφιο μνήμης: «περίμενε υπομονετικά, σαν να έ-
βλεπε τον αόρατο» (εδ. 27). 
Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να συνειδητοποιήσουμε ότι κληθή-
καμε να δούμε «τον αόρατο» όταν όλα πάνε στραβά και όχι μόνο 
στους καλούς καιρούς. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε πίστη. Μία Χριστό-
μορφη πίστη η οποία πρέπει να σχηματισθεί από την αλήθεια για 
το Θεό και τη βασιλεία Του. Η αλήθεια για την καλοσύνη του Πατέ-
ρα μας, η δύναμη στο όνομα του Ιησού, η δύναμη της ανάστασης 
και το έλεος του Θεού, είναι οι απαραίτητες αλήθειες που θα μας 
βοηθήσουν να παραμείνουμε σταθεροί κατά τη διάρκεια δοκιμα-
σιών όπου μπορεί να έρθουμε σε πειρασμό να αμφισβητήσουμε τα 
πάντα.  
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποιες αλήθειες για τον Θεό μπορούν 
να σας βοηθήσουν να αντέξετε ακόμα και στις χειρότερες καταστά-
σεις; 
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Κυριακή 14 Αυγούστου 
 

Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ 
 

«Εάν ο Θεός με αγαπούσε πραγματικά, σίγουρα θα έκανε 
____________!» Αναρωτιέμαι πόσες φορές πέρασε από το νου 
μας αυτή η σκέψη. Βλέπουμε τις καταστάσεις κι αρχίζουμε να ανα-
ρωτιόμαστε εάν ο Θεός μάς αγαπάει. Γιατί εάν μας αγαπούσε, τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Υπάρχουν δύο λογικές εξηγήσεις 
που συχνά μας οδηγούν σε αμφιβολία για την καλοσύνη του Θεού. 
Πρώτον, όταν έχουμε μία διακαή επιθυμία στην καρδιά και στο νου 
μας για κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι είναι καλό, η σκέψη και μόνο 
ότι ο Θεός μπορεί να θέλει κάτι διαφορετικό για μας, μοιάζει να εί-
ναι γελοία. Δεύτερον, μπορεί να αμφισβητήσουμε την καλοσύνη 
του Θεού επειδή η εμπειρία μας συγκρούεται με αυτά που πιστεύ-
ουμε. Εάν κάτι φαίνεται ή ακούγεται καλό, τότε πρέπει να είναι και 
καλό. Έτσι, θυμώνουμε με το Θεό επειδή δεν μπορούμε να το έ-
χουμε. Σε αυτό το σημείο έρχεται η πίστη. Η πίστη ενεργεί ακριβώς 
τη στιγμή που ερχόμαστε σε πειρασμό να αμφισβητήσουμε τον 
Θεό και την καλοσύνη Του.  
Στην προς Ρωμαίους 8/η’ 28-39 περιγράφεται η καλοσύνη του Θε-
ού προς εμάς. Ποιες αιτίες μπορείτε να βρείτε στο κείμενο, που 
μπορούν να προφυλάξουν το νου μας από τις αμφιβολίες για την 
καλοσύνη του Θεού; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
Στο εδάφιο 32 υπάρχει ένας λογικός ειρμός που μπορεί να μας 
προστατεύσει ώστε να μην παρασυρθούμε από τις καταστάσεις. 
«Εάν ο Θεός δεν δίστασε να αφήσει τα πάντα για μας, δεχόμενος 
την κατάστασή μας και εκθέτοντας τον εαυτό Του στο κακό στέλνο-
ντας τον Μονογενή Υιό Του, υπάρχει τίποτε άλλο που δεν θα έκανε 
με ευχαρίστηση για μας;» Πώς είναι δυνατό να πιστεύουμε ότι ο 
Θεός είναι κακός και τσιγκούνης, τη στιγμή που έστειλε τον Ιησού 
να πεθάνει για μας; Αυτό σημαίνει ότι η αλήθεια για τη γενναιοδω-
ρία Του, που εκδηλώνεται με το θάνατο του Ιησού, πρέπει να έχει 
έντονη επίδραση στον τρόπο σκέψης μας ενάντια σε όλες τις αμφι-
βολίες που η δοκιμασία μπορεί να δημιουργήσει μέσα μας.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορεί η αλήθεια για την καλοσύνη του Θεού να έχει 
περισσότερη επίδραση πάνω σας από ό,τι οι αμφιβολίες σας; Πε-
ράστε λίγη ώρα αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι ο Θεός παρέδωσε 
τον Ιησού να πεθάνει στη θέση σας, και αυτή η απίστευτη γενναιο-
δωρία συνεχίζεται με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους ακόμα και 
σήμερα. Ποια η επίπτωση στην πίστη σας; 
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Δευτέρα 15 Αυγούστου 
 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  
Ιωάννην 14/ιδ’ 14 

 

Ο Ιησούς δεν θα ήταν με τους μαθητές για πολύ καιρό ακόμη. Ε-
κείνος ο Οποίος ήταν το στήριγμα και η ενθάρρυνσή τους, επρόκει-
το να πάει στον ουρανό. Οι μαθητές άρχισαν να αισθάνονται 
μπερδεμένοι και αδύναμοι. Αν και οι μαθητές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να Τον δουν με φυσικό τρόπο, ο Ιησούς τούς έδωσε μία 
θαυμάσια υπόσχεση.  
 

Διαβάστε Ιωάν. 14/ιδ’ 1-14. Σύμφωνα με τα εδάφια 13 και 14, ο 
Ιησούς τούς υπόσχεται πως, «ό,τι εάν ζητήσετε εν τω ονόματί μου, 
θέλω κάμει τούτο». Εξαιτίας αυτού, σχεδόν πάντα στο κλείσιμο της 
προσευχής μας λέμε, «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν». 
Τι σημαίνει αυτή η φράση; Τι θέλει να πει ο Ιησούς όταν μας εν-
θαρρύνει να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο; Ποια στοιχεία 
στα εδάφια μάς βοηθούν να καταλάβουμε τι θέλει να τονίσει ο Ιη-
σούς;  
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Όταν η αίτησή μας γίνεται στο «όνομα του Ιησού», μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι ότι όλος ο ουρανός εργάζεται για μας. Μπορεί να 
μη βλέπουμε τους αγγέλους να εργάζονται, εκείνοι όμως έρχονται 
από το θρόνο του Θεού, στο όνομα του Ιησού, για να εκπληρώ-
σουν τις αιτήσεις μας. Ορισμένες φορές όταν προσευχόμαστε στο 
όνομα του Ιησού, ανοίγουμε τα μάτια μας και περιμένουμε όλα γύ-
ρω μας να αλλάξουν – τα πάντα όμως μοιάζουν ανέπαφα. Ωστόσο, 
αν και η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει με έντονο τρόπο, όπως 
στην περίπτωση του Ιησού όταν ησύχασε την καταιγίδα, μπορεί να 
έρθει και ήσυχα, απαρατήρητα, όπως ήρθε η δύναμη του Θεού 
στον Ιησού στον κήπο της Γεθσημανής. Μπορεί να μη συμβεί αμέ-
σως κάτι έντονο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν εργάζεται 
για μας.  
 

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Ιωάν. 14/ιδ’ 1-14. Καθώς διαβάζετε τα ε-
δάφια, φανταστείτε ότι ο Ιησούς απευθύνεται σε εσάς, πρόσωπο 
με πρόσωπο. Τι ελπίδα και θάρρος μπορείτε να πάρετε από αυτές 
τις υποσχέσεις; Αναρωτηθείτε, «Ποια πράγματα μπορεί να στέκο-
νται εμπόδιο στην εκπλήρωση αυτών των υποσχέσεων για μένα; 
Τι αλλαγές πρέπει να κάνω στη ζωή μου;»  
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Τρίτη 16 Αυγούστου 
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Η ανάσταση απευθύνεται στο πρόβλημα της ανθρώπινης αδυναμί-
ας. Όταν σκεφτόμαστε για τη ζωή, το θάνατο και την ανάσταση του 
Ιησού, συχνά σκεφτόμαστε πώς ο θάνατος του Ιησού ήταν το γε-
γονός που μας καθιστά νόμιμους απέναντι στον Θεό. Και αυτό φυ-
σικά είναι αλήθεια.  
Παρόλα αυτά, η ανάσταση δίνει μία άλλη διάσταση στη σωτηρία. Η 
ανάσταση του Ιησού δεν είναι μόνο σημαντική επειδή μας δείχνει 
ότι μία μέρα θα αναστηθούμε κι εμείς. Η ανάσταση τοποθέτησε τον 
Ιησού στα δεξιά του Πατέρα σε μία θέση δύναμης και εξουσίας. 
Αυτή η δύναμη της ανάστασης είναι διαθέσιμη από τον Θεό και σε 
εμάς σήμερα! 
 

Στην Εφεσ. 1/α’ 18-23, ο Παύλος μιλάει για τη δύναμη του Θεού. Τι 
μας διδάσκει αυτό το εδάφιο για τη δύναμη της ανάστασης; Τι εί-
δους ελπίδα και υποσχέσεις μπορείτε να βρείτε σε αυτά τα εδάφια;  
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Ο απ. Παύλος προσεύχεται ώστε οι Εφέσιοι να κατανοήσουν ορι-
σμένα πράγματα, τα οποία μπορούν να κατανοηθούν ορθά μόνο με 

Θεϊκή βοήθεια: 1) Ότι υπάρχει ελπίδα για μεταμόρφωση κι ένα αιώ-
νιο μέλλον στο οποίο ο Ιησούς μάς έχει καλέσει. 2) Ότι καταλαβαί-
νουμε τη δύναμη που εκδηλώθηκε για μας. 
Στη συνέχεια ο απ. Παύλος προσπαθεί να περιγράψει το πόσο 
εκπληκτική είναι αυτή η δύναμη, που είναι διαθέσιμη και σε εμάς 
σήμερα. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού και Τον έθεσε 
σε θέση εξουσίας, στα δεξιά του Πατέρα.  
Αλλά ο απ. Παύλος δεν σταματάει εδώ. Η ανάσταση δεν έδωσε 
στον Ιησού μία απλή εξουσία, αλλά την εξουσία να κυβερνά και να 
παρέχει όλα όσα χρειάζεται ο λαός Του για την αιωνιότητα!  
 

ΣΚΕΨΗ: Κάντε μία λίστα με τους τομείς της ζωής σας που χρειά-
ζονται τη δύναμη του αναστημένου Ιησού. Προσευχηθείτε ώστε 
αυτή η δύναμη να βρει εφαρμογή. Παράλληλα, τι μπορείτε να κάνε-
τε και ποιες επιλογές μπορείτε να πάρετε που θα επιτρέψουν σε 
αυτή τη δύναμη να εργαστεί ελεύθερα στη ζωή σας;  
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Τετάρτη 17 Αυγούστου 
 

ΝΑ ΒΑΣΤΑΞΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΜΑΣ 
 

Σε μία αναμνηστική πλάκα που ορισμένοι άνθρωποι έχουν στα 
σπίτια τους, αναγράφεται η εξής φράση: «Γιατί να προσεύχεσαι 
όταν μπορείς να ανησυχείς;» Μας προκαλεί γέλιο, γιατί ξέρουμε 
πόσο συχνά ανησυχούμε αντί να πάμε στον Θεό και να Του πα-
ρουσιάσουμε τις έννοιες μας. Κάποιος είπε κάποτε ότι όταν η ζωή 
σου γίνεται πολύπλοκη, δώσε την στο Θεό και άσε σ’ Εκείνον να 
την ξεμπερδέψει. Πόσο ανυπομονεί ο Θεός να το κάνει αυτό για 
μας! Παρόλα αυτά, κατά έναν απίστευτο τρόπο, εμμένουμε στα 
προβλήματά μας έως ότου καταρρεύσουμε. Γιατί περιμένουμε να 
απελπιστούμε πρώτα, για να πάμε στον Κύριο; 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 5/ε’7. Ο απ. Πέτρος αναφέρεται στον Ψαλμ. 
55/νε’22. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα για εμάς; Δείτε επίσης Ματθ. 
6/ς’25-33. 
…………..…………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………..… 
 

Είναι ένα πολύ απλό κείμενο. Δεν υπάρχει κανένα κρυμμένο μήνυ-
μα, και αυτό που εννοεί είναι ακριβώς αυτό που λέει. Η λέξη «ρίξ-
τε» έχει την έννοια του να πετάξεις, να αφήσεις, έτσι ώστε αυτό 
που προκαλεί τον πόνο και την ανησυχία να μην έχει καμία σχέση 
με σένα. Αλλά φυσικά, τα βάρη μας δεν τα πετάμε οπουδήποτε. Η 
ανησυχία μας δεν εξαφανίζεται στο κενό. Δίνεται στον ουράνιο Πα-
τέρα μας, ο Οποίος υπόσχεται να την αναλάβει. Αυτό ήθελε να πει 
ο Ιησούς στο Ματθ. 6/ς’25-33. Το ότι πολλές φορές δεν ενεργούμε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν είναι επειδή είναι κάτι το δύσκολο, αλλά 
επειδή μοιάζει να είναι πολύ εύκολο για να είναι αληθινό. Η ανησυ-
χία προκαλείται από διάφορα πράγματα. Μπορεί να προκληθεί 
από την πίεση στον χώρο εργασίας ή από μία απρόσμενη κριτική. 
Από την αίσθηση ότι δεν είμαστε επιθυμητοί ή ότι δεν έχουμε αγα-
πηθεί. Για λόγους υγείας ή οικονομικούς. Η αίσθηση ότι δεν είμα-
στε αρκετά καλοί για τον Θεό. Η πίστη ότι δεν έχουμε συγχωρεθεί. 
Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι, η αιτία για την οποία μένουμε στα προ-
βλήματά μας, είναι γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα διευθετή-
σουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ο απ. Πέτρος όμως, 
μας παρακινεί να το ξανασκεφτούμε. Ο λόγος για τον οποίο δεν 
πρέπει να ανησυχούμε είναι επειδή ο Θεός ενδιαφέρεται. Ενδιαφέ-
ρεται όμως αρκετά για να επέμβει σε ένα διαζύγιο που πρόκειται 
να βγει ή όταν αισθανόμαστε εντελώς ανίκανοι; Η Αγία Γραφή μάς 



61 

 

βεβαιώνει ότι ενδιαφέρεται τόσο, ώστε να μεταμορφώσει κάθε κα-
τάσταση.  
 

ΣΚΕΨΗ: Ποια πράγματα σάς προκαλούν ανησυχίες; Όσο σοβαρά 
κι αν είναι, υπάρχει κάτι που είναι δύσκολο για τον Κύριο; Το μεγα-
λύτερό μας πρόβλημα είναι ότι, αν και πιστεύουμε πως ο Θεός το 
γνωρίζει και μπορεί να το λύσει, δεν πιστεύουμε ότι θα το διευθε-
τήσει με τον τρόπο που θα θέλαμε. Αναρωτηθείτε κατά πόσο ισχύει 
αυτό στη ζωή σας.  
 
Πέμπτη 18 Αυγούστου 
 

ΠΙΣΤΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ  
 

Το να νομίζουμε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για μας, είναι πραγμα-
τικά άσχημο συναίσθημα. Αλλά το να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν 
ξέρει ή δεν ενδιαφέρεται για μας, είναι ό,τι χειρότερο. Για τους εξό-
ριστους στη Βαβυλώνα Ιουδαίους, έμοιαζε να μην ενδιαφερόταν ο 
Θεός για την κατάστασή τους. Παρέμειναν εξόριστοι και ένιωθαν 
εγκαταλελειμμένοι από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας τους. Αλλά ο 
Ησαΐας, τους λέει παρηγορητικά λόγια. Το κεφάλαιο 40/μ’ του Ησα-
ΐα είναι ένα όμορφο απόσπασμα στο οποίο ο Ησαΐας μιλάει με ω-
ραίο τρόπο στο λαό για τον Θεό τους: «Θα βοσκήσει το κοπάδι του 
σαν βοσκός· θα μαζέψει τα αρνιά με τον βραχίονά του, και θα τα 
βαστάξει στον κόρφο του· και θα οδηγήσει αυτά που θηλάζουν.» 
(εδ.11). Αλλά μετά από τόσο καιρό, οι εξόριστοι άρχισαν να ανα-
ρωτιούνται: Πού είσαι Κύριε; Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη ότι είσαι 
ακόμα εδώ ή ότι ενδιαφέρεσαι!  
 

Διαβάστε Ησ. 40/μ’27-31. Πώς περιγράφει ο Ησαΐας τον Θεό; Πώς 
αυτή η περιγραφή του Θεού θα απαντούσε στην πίστη τους ότι: «Ο 
δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο, και η κρίση μου πα-
ραμελείται από τον Θεό μου;»; (εδ. 27) 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………..………………………………………………… 
 

Μία άλλη ομάδα ανθρώπων που μπορεί να θεώρησαν ότι ο δρό-
μος τους ήταν κρυμμένος από τον Θεό, βρίσκεται στο βιβλίο της 
Εσθήρ. Σε αυτό το βιβλίο το όνομα του Θεού δεν αναφέρεται ούτε 
μία φορά. Παρόλα αυτά – στην ιστορία συνολικά – φαίνεται ο τρό-
πος με τον οποίο επενέβη ο Θεός για να σώσει το λαό Του από 
έναν αμετάκλητο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο ο λαός θα ξεκληρι-
ζόταν. Αυτή η ιστορία δεν περιγράφει μόνο τα γεγονότα του πα-
ρελθόντος, αλλά αναφέρεται με συμβολικό τρόπο στα μελλοντικά 
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χρόνια όπου ο λαός του Θεού θα διώκεται, και ένας νέος νόμος θα 
θεσπιστεί για την καταστροφή του. (Αποκ. 13/ιγ’15). Μπορείτε να 
φανταστείτε πόσο εύκολο θα είναι να καταλήξετε στο συμπέρασμα 
ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει το λαό Του; Αλλά δεν χρειάζεται να 
φοβάστε. Ο Ίδιος Θεός που έσωσε τους εκλεκτούς Του στην ιστο-
ρία της Εσθήρ, θα τους σώσει και πάλι στις έσχατες ημέρες.  
 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε πώς περιγράφει ο Ησαΐας τον Θεό, στους εξό-
ριστους. Εσείς πώς θα Τον περιγράφατε στους ανθρώπους που 
νιώθουν ότι ο Θεός έχει αποτραβηχτεί και τους έχει εγκαταλείψει; 
Πώς θα τους βοηθούσατε να δουν με τα μάτια της πίστης, και να 
μη στηρίζονται σε αυτά που βλέπουν με τα σαρκικά τους μάτια;  
 
Παρασκευή 19 Αυγούστου         Δύση ηλίου: 20:13’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε.Χουάιτ, Π.Β. σ. 413-418. 
 

«Δεν υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα δώσει το Άγιο Πνεύμα Του σε ε-
κείνους που Το ζητάνε; Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένας αληθινός, 
πραγματικός οδηγός; Ορισμένοι φοβούνται να δεχτούν το Λόγο του 
Θεού γιατί θεωρούν ότι είναι παράλογος. Προσεύχονται στον Κύριο 
να τους διδάξει, ωστόσο φοβούνται να δεχτούν το Λόγο του Θεού 
και να πιστέψουν εκείνα που τους δίδαξε. Όσο ερχόμαστε με τα-
πεινοφροσύνη στον ουράνιο Πατέρα μας, με πνεύμα επιδεκτικό για 
μάθηση, πρόθυμοι και ανυπόμονοι να μάθουμε, γιατί να αμφιβά-
λουμε για την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού; Δεν πρέπει 
ούτε για μία στιγμή να Τον αμφισβητήσουμε και με αυτόν τον τρό-
πο να Τον ατιμάσουμε. Όταν επιδιώκουμε να γνωρίσουμε το θέλη-
μά Του, το μέρος μας στη σχέση μας με το Θεό είναι να πιστέψου-
με ότι κάνοντας το θέλημά Του θα ευλογηθούμε και θα καθοδηγη-
θούμε. Εάν δυσπιστήσουμε από φόβο μήπως παρερμηνεύσαμε τις 
διδασκαλίες Του, τότε να το θέσουμε ως ζήτημα προσευχής. Να 
Τον εμπιστευτούμε, και το Άγιο Πνεύμα θα μας βοηθήσει να κατα-
λάβουμε σωστά τα σχέδιά Του και το προνοητικό έργο Του.» Ε. 
Χουάιτ, Manuscript Releases, τομ. 6, σ. 225. 
«Η πίστη αυξάνεται όταν έρχεται σε σύγκρουση με τις αμφιβολίες 
και τις αντίθετες επιρροές. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτές 
τις δοκιμασίες, έχει μεγαλύτερη αξία ακόμη και από τα πιο ακριβά 
κοσμήματα.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 3, σ. 555. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1. Συζητήστε για πράγματα τα οποία πιστεύουμε και ξέρουμε ότι 

είναι αληθινά, παρόλο που δεν τα βλέπουμε. Πώς αυτό μπορεί 
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να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει η φράση «βλέπων 
τον αόρατον»; 

2. Ξανασυζητήστε σχετικά με τη σκέψη που βρίσκεται στην ημέρα 
της Τετάρτης. Πόσο συχνά βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάστα-
ση; Τι μπορούμε να κάνουμε που θα μας βοηθήσει να εμπι-
στευτούμε τον τρόπο του Θεού, ως τον καλύτερο, ακόμη κι αν 
δεν είναι αυτό που εμείς θέλουμε; 

3. Εάν «Η πίστη αυξάνεται όταν έρχεται σε σύγκρουση με τις αμ-
φιβολίες και τις αντίθετες επιρροές», και αυτό οδηγεί σε κάτι 
που έχει μεγάλη αξία, τότε, πώς πρέπει να αλλάξει η αντίληψή 
μας για τις διαμάχες; 

4. Οι περισσότεροι από μας, έχουμε δει ανθρώπους – ακόμη και 
χριστιανούς – σε καταστάσεις που το αποτέλεσμα ήταν τουλά-
χιστον απαίσιο. Παρά τις προσευχές και τις καλύτερές μας 
προσπάθειες, συνέβη το χειρότερο που μπορούσαμε να φα-
νταστούμε. Πώς το κατανοούμε αυτό σε σχέση με όσα έχουμε 
μελετήσει;  
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20 Αυγούστου – 26 Αυγούστου                     Σάββατο απόγευμα 

 
9.  ΜΙΑ ΖΩΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε· θα το πω 
ξανά: Να χαίρεστε.» Φιλιπησσίους 4/δ’4 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ναυή, 5/ε’13-
ς’20,  Β’ Χρον. 20/κ’ 1-30,  Ψαλμ. 145/ρμε’,  Πράξ. 16/ις’ 16-34, 
Φιλιπ. 4/δ’4-7. 
 

Είναι εύκολο να δοξάζουμε το Θεό όταν είμαστε χαρούμενοι. Ω-
στόσο, δεν είναι καθόλου εύκολο να Τον δοξάσουμε όταν βρισκό-
μαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, όταν η δοκιμασία εντείνεται. 
Ωστόσο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, 
γιατί η δοξολογία είναι ένα από τα μέσα που μας βοηθάει να διατη-
ρήσουμε την πίστη μας. 
Στην πραγματικότητα, η δοξολογία μπορεί να μετατρέψει ακόμα και 
τις πιο σκοτεινές καταστάσεις. Ίσως όχι με την έννοια ότι αλλάζει τα 
γεγονότα γύρω μας, αλλά με την έννοια ότι μπορεί να αλλάξει εμάς 
και τους γύρω μας με τέτοιο τρόπο που θα μας βοηθήσει να αντι-
μετωπίσουμε τις προκλήσεις. 
Η δοξολογία είναι η πίστη στην πράξη. Μπορεί να μη μας βγαίνει 
πάντα αυθόρμητα αλλά με την εξάσκηση, η δοξολογία γίνεται κομ-
μάτι της ζωής μας και έχει τη δύναμη να μετατρέψει και να κατα-
κτήσει. 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι είναι η δοξολογία; Πώς η δοξολογία 
μπορεί να γίνει ισχυρό πνευματικό όπλο στις δύσκολες καταστά-
σεις; Πώς η δοξολογία μπορεί να μεταμορφώσει εμάς και τις κατα-
στάσεις που μας περιβάλλουν; 
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Κυριακή 21 Αυγούστου 
 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι καταδικά-
στηκε σε θάνατο, αλλά την τελευταία στιγμή η θανατική του καταδί-
κη μετριάστηκε σε ισόβια δεσμά. Αναφερόμενος στην εμπειρία του 
στη φυλακή, έγραψε: «Πίστευε μέχρι το τέλος. Ακόμα και όταν όλοι 
λοξοδρομήσουν και είσαι ο μόνος που έχεις παραμείνει πιστός, 
δώσε την προσφορά σου και δόξασε τον Θεό στη μοναξιά σου.» 
Μέχρι τώρα σ’ αυτή την τριμηνία, έχουμε δει πώς ο απ. Παύλος 
υπέμεινε απίστευτες αντιδράσεις και διώξεις. Αλλά τώρα, αν και 
βρίσκεται στη Ρωμαϊκή φυλακή, δεν είναι απογοητευμένος. Αντιθέ-
τως, γράφει με ενθουσιασμό τις επιστολές του για να ενθαρρύνει 
τους πιστούς στους Φιλίππους! 
Διαβάστε Φιλιπ. 4/δ’4-7. Πώς πιστεύετε ότι μπόρεσε ο απ. Παύλος 
να γράψει αυτά τα λόγια, όταν ο ίδιος βρισκόταν στη φυλακή; Ποια 
είναι τα σημεία κλειδιά σε αυτά τα εδάφια, που μας βοηθάνε να 
αποκτήσουμε «την ειρήνη του Θεού»; 
……………………….……………………………………………………. 
 

Άλλο είναι το να χαιρόμαστε όταν όλα πάνε καλά, και άλλο το να 
χαιρόμαστε πάντοτε, όπως ο απ. Παύλος λέει. Αυτό ακούγεται πα-
ράξενο. Εάν πάρουμε τα λόγια του Παύλου στην κυριολεξία, υπάρ-
χουν δύο κρίσιμες συνέπειες: Πρώτον, εάν πρέπει να χαιρόμαστε 
πάντοτε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χαιρόμαστε ακόμα και όταν 
δεν το αισθανόμαστε. Ο απ. Παύλος μάς καλεί να δοξάσουμε τον 
Θεό, αν και πολλές φορές αυτό μπορεί να μοιάζει αφύσικο σε μας. 
Μπορεί ακόμα να μοιάζει και παράλογο. Αλλά καθώς θα δούμε, 
υπάρχουν στιγμές που αν και φαίνεται παράλογο, καλούμαστε να 
χαρούμε. Με άλλα λόγια, η δοξολογία είναι μία πράξη πίστης. Ό-
πως η πίστη δεν βασίζεται σε καταστάσεις αλλά στην αλήθεια για 
τον Θεό, έτσι και η δοξολογία είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε 
επειδή αισθανόμαστε ωραία, αλλά εξαιτίας της αλήθειας του Ποιος 
είναι ο Θεός και του τι μας υποσχέθηκε. Και έτσι με καταπληκτικό 
τρόπο αυτή η πίστη αρχίζει να μορφώνει τις σκέψεις, τα αισθήματα 
και τις καταστάσεις μας. 
 

ΣΚΕΨΗ: Σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, ποια αλήθεια για τον 
Θεό μάς δίνει τη δυνατότητα να χαιρόμαστε ακόμα και στη φυλακή; 
Γράψτε μία λίστα με τα πράγματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι αλή-
θεια για τον Θεό. Δείτε τη λίστα σας και δοξάστε τον Θεό για το 
καθετί. Πώς αυτό σας βοηθάει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο 
βλέπετε και αισθάνεστε κάποια πράγματα; 
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Δευτέρα 22 Αυγούστου 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΙΧΗ 
 

Φανταστείτε ότι βάφετε το πάτωμα ενός δωματίου αλλά μετά συ-
νειδητοποιείτε ότι έχετε εγκλωβιστεί στη γωνία και ότι δεν μπορείτε 
να βγείτε παρά μόνο εάν περπατήσετε στη φρεσκοβαμμένη μπο-
γιά. Είστε αναγκασμένοι να μείνετε εκεί μέχρι να στεγνώσει! Ορι-
σμένες φορές η πίστη μας, μοιάζει να μας εγκλωβίζει σε μία γωνία. 
Ερχόμαστε σε μία κατάσταση όπου η πίστη, μας «παγιδεύει» ό-
πως και η φρεσκοβαμμένη μπογιά στο πάτωμα. Κοιτάζουμε την 
κατάσταση και πρέπει είτε να απορρίψουμε τον Θεό, την πίστη και 
όσα έχουμε πιστέψει είτε η πίστη μας, μας εξωθεί να πιστέψουμε 
σε κάτι που μοιάζει αδύνατο. Ο Θεός οδήγησε τους Ισραηλίτες σε 
μία γωνία. Μετά από περιπλάνηση 40 χρόνων στην έρημο, ο Θεός 
δεν οδήγησε το λαό Του σε ακατοίκητες και ειρηνικές κοιλάδες, 
αλλά σε μία από τις πιο ισχυρά φρουρούμενες πόλεις της περιο-
χής. Στη συνέχεια έπρεπε για έξι μέρες να περπατούν σιωπηλά 
γύρω από τα τείχη της Ιεριχώ. Την έβδομη ημέρα, ο Θεός τούς είπε 
να κάνουν το γύρο της πόλης επτά φορές και να φωνάξουν. Ο ή-
χος των σαλπίγγων και των κραυγών τους, θα έφερνε τη νίκη. 
Διαβάστε Ναυή 5/ε’13–6/ς’20. Τι προσπαθεί ο Θεός να διδάξει 
στους Ισραηλίτες; 
…………………………….………………………………………………. 
Οι δυνατές φωνές δεν επρόκειτο να προκαλέσουν τόσο ισχυρούς 
κραδασμούς στα τείχη ώστε να τα ρίξουν. Όταν ο Θεός κάλεσε το 
λαό να «αλαλάξει», ήταν το ίδιο είδος της φωνής στο οποίο ο Δα-
βίδ αναφέρεται στον Ψαλμ. 66/ξς’: «Αλαλάξτε στον Θεό, ολόκληρη 
η γη. Ψάλτε τη δόξα του ονόματός του· κάντε ένδοξο τον ύμνο 
του.» (εδ. 1,2). Αυτή η φωνή ήταν δοξολογία! Μετά από έξι μέρες, 
αφότου είδαν με τα μάτια τους τα τεράστια τείχη, κατάλαβαν ότι δεν 
υπήρχε καμία περίπτωση να τα ρίξουν βασιζόμενοι στις δικές τους 
δυνάμεις.  
Πώς αυτή η ιδέα σάς βοήθησε να καταλάβετε το νόημα της Εβρ. 
11/ια’30; 
……………………………….……………………………………………. 
ΣΚΕΨΗ: Προκειμένου ο Θεός να κάνει κάτι καινούριο στη ζωή μας, 
ενδέχεται να μας οδηγήσει σε μία Ιεριχώ, διδάσκοντάς μας ότι ο 
θρίαμβος δεν έρχεται από τις δικές μας δυνατότητες και στρατηγι-
κές. Ό,τι χρειαζόμαστε έρχεται από Εκείνον. Έτσι, ό,τι και να βρί-
σκεται μπροστά μας, όσο αξεπέραστο και να δείχνει, ο ρόλος μας 
είναι να δοξάσουμε το Θεό, την Πηγή όλων όσων χρειαζόμαστε. 
Αυτή είναι η πίστη στην πράξη. 
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Τρίτη 23 Αυγούστου  
 

ΖΩΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Ακόμα και στις καλές μας στιγμές, μπορεί η δοξολογία προς τον 
Θεό να μη μας βγαίνει αυθόρμητα. Επομένως, πόσο πιο δύσκολο 
ακόμα θα είναι στις κακές στιγμές; Ωστόσο, αυτό καλούμαστε να 
κάνουμε. Η δοξολογία είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εξασκούμα-
στε, έως ότου από δραστηριότητα γίνει τρόπος ζωής. Η δοξολογία 
δεν πρέπει να είναι μία συγκεκριμένη πράξη, αλλά ένας συγκεκρι-
μένος τρόπος ζωής. 
Διαβάστε Ψαλμ. 145/ρμε’. Ποιους λόγους για δοξολογία στον Θεό 
δίνει ο Δαβίδ; Με ποιους τρόπους τα λόγια αυτού του ψαλμού 
μπορούν να γίνουν δικά μας; 
…………………………….………………………………………………. 
Ο σπουδαίος Βρετανός ιεροκήρυκας Charles Haddon Spurgeon, 
έγραψε ένα βιβλίο που έχει ως τίτλο, Η πρακτική της Δοξολογίας. 
Βασίζεται στο εδάφιο 7 του παραπάνω ψαλμού. Σε αυτό το μικρό 
εδάφιο, ο Spurgeon θέτει την προσοχή μας σε τρία διαφορετικά 
πράγματα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε 
τη δοξολογία στη ζωή μας. 
1. Η δοξολογία εξασκείται με τα πράγματα γύρω μας. Εάν δεν 
παρατηρήσουμε γύρω μας να δούμε τη μεγαλειότητα του Θεού, 
δεν θα έχουμε κανένα λόγο για να Τον δοξάσουμε. Τι μπορείτε να 
δείτε στο δημιουργημένο κόσμο που είναι άξιο δοξολογίας, όπως η 
ομορφιά της δημιουργίας του Θεού; Τι μπορείτε να δείτε στον 
πνευματικό κόσμο που είναι άξιο δοξολογίας, όπως η αυξάνουσα 
πίστη σε ένα νέο χριστιανό; 
2. Η δοξολογία εξασκείται όσο αναλογιζόμαστε εκείνα που 
έχουμε δει. Εάν θέλουμε να ζούμε μία ζωή δοξολογίας, πρέπει να 
είμαστε σε θέση να θυμόμαστε την αιτία για δοξολογία. Με ποιους 
τρόπους μπορούμε να θυμόμαστε σπουδαία πράγματα για τον 
Θεό, ώστε η καλοσύνη και η αλήθεια για το πρόσωπό Του να μη 
φύγει ποτέ από τον νου μας αλλά να μας θυμίζουν την καλοσύνη 
Του; 
3. Η δοξολογία εξασκείται όσο μιλάμε για αυτήν. Η δοξολογία 
δεν είναι κάτι που κάνουμε στο νου μας. Πρέπει να βγαίνει από το 
στόμα μας και να ακούγεται στους γύρω μας. Τι λόγους μπορείτε 
να βρείτε για να δοξάσετε τον Θεό με λόγια; Ποιες θα είναι τα απο-
τελέσματα μιας τέτοιας δοξολογίας στους γύρω σας; 
ΣΚΕΨΗ: Πάρτε στυλό και χαρτί και μελετήστε αυτά τα σημεία. Τι 
μπορείτε να κάνετε για να αναπτύξετε τη συνήθεια της δοξολογίας 
στη ζωή σας; 
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Τετάρτη 24 Αυγούστου 
 

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ 
 

Στο βιβλίο των Πράξεων, η δοξολογία είχε καταπληκτικές συνέ-
πειες σε εκείνους που την άκουσαν. Διαβάστε Πράξ. 16/ις’16-34. Ο 
Παύλος και ο Σίλας, αφού μαστιγώθηκαν και χτυπήθηκαν άγρια, 
ρίχτηκαν στη φυλακή. Κανείς δεν ήταν εκεί για να αλείψει με λάδι 
τις πληγές τους και τις άσχημες μελανιές τους. Βρίσκονταν μέσα 
στο σκοτάδι, στα ενδότερα τμήματα της φυλακής, έχοντας μεγάλο 
φυσικό πόνο και τα πόδια τους δεμένα. Αλλά καθώς οι φυλακισμέ-
νοι κάθονταν, άκουγαν τον Παύλο και το Σίλα να προσεύχονται και 
να ψέλνουν. 
Μετά το σεισμό, και αφού ο φύλακας ανακάλυψε ότι ο Παύλος και 
ο Σίλας καθώς και όλοι οι υπόλοιποι φυλακισμένοι δεν είχαν δρα-
πετεύσει, «έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον Σίλα· και βγάζο-
ντάς τους έξω, είπε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ;» (εδ. 
29,30). 
Ποιο σημείο αυτού του περιστατικού έκανε τον φύλακα να εστιάσει 
στην ανάγκη του για σωτηρία; Τι ρόλο έπαιξαν οι προσευχές και οι 
ύμνοι του Παύλου και του Σίλα στην αλλαγή που έγινε στον φύλακα 
και σε όλη την οικογένεια του, καθώς και στους φυλακισμένους οι 
οποίοι δεν δραπέτευσαν; 
……………………………………………………………………………. 
Είναι εκπληκτικό το ότι με την δοξολογία μας μπορούμε να αλλά-
ξουμε την αιώνια μοίρα των γύρω μας. Εάν ο Παύλος και ο Σίλας 
κάθονταν μέσα στο σκοτάδι κλαίγοντας και κάνοντας παράπονα, 
όπως οι περισσότεροι φυλακισμένοι κάνουν, πιστεύετε ότι θα σω-
ζόταν κανείς εκείνη τη νύχτα; 
Δεν ξέρουμε τι συνέβη στον φύλακα και στην οικογένειά του αργό-
τερα, αλλά τους φαντάζεστε να διαβάζουν τα όσα ο Παύλος έγρα-
ψε αργότερα από μία άλλη φυλακή στη Ρώμη; «Επειδή, σε σας 
χαρίστηκε το υπέρ τού Χριστού όχι μονάχα το να πιστεύετε σ’ αυ-
τόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού· έχοντας τον ίδιο αγώνα, 
τον οποίο είδατε σε μένα, και τώρα ακούτε ότι υπάρχει σε μένα» 
(Φιλιπ. 1/α’29,30). Εάν όντως διάβασαν αυτά τα λόγια και αναλογί-
στηκαν το πώς η θλίψη του Παύλου τούς έφερε χαρά, σίγουρα θα 
γέμισε η καρδιά τους δοξολογία και θα ήθελαν να παραμείνουν 
πιστοί όποιο κι αν ήταν το κόστος. 
 

ΣΚΕΨΗ: Ποιος πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από μία 
δική σας ολόψυχη δοξολογία; Προσπαθήστε να είστε πιο ανοικτοί 
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και εκδηλωτικοί με τη δοξολογία σας στον Θεό μπροστά σε άλ-
λους. Δεν ξέρετε τι θετικά αποτελέσματα μπορείτε να έχετε. 
 
Πέμπτη 25 Αυγούστου 
 

ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΤΑ 
 
Διαβάστε Β’ Χρον. 20/κ’1-30. Όπως ο Ιωσαφάτ ανακάλυψε, η δο-
ξολογία είναι ένα ισχυρό όπλο. Αφού έμαθε ότι «ένα μεγάλο πλή-
θος έρχεται εναντίον» του, ο Ιωσαφάτ δεν προχώρησε σε στρατιω-
τικές πράξεις, αλλά «δόθηκε στο να εκζητάει τον Κύριον» (εδ. 3). 
Καθώς ο λαός του Ιούδα πήγε στην Ιερουσαλήμ για να νηστέψει, ο 
Ιωσαφάτ παραδέχτηκε την πραγματικότητα της κατάστασης λέγο-
ντας: «δεν υπάρχει σ’ εμάς δύναμη να αντισταθούμε σ’ αυτό το 
μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας, και δεν ξέρουμε τι να 
κάνουμε· αλλά, επάνω σε σένα είναι τα μάτια μας» (εδ. 12). 
Όταν βλέπετε «μέγα πλήθος» να σας πλησιάζει, ποια είναι η ενστι-
κτώδης αντίδρασή σας; Από την απόκριση του Ιωσαφάτ στα εδά-
φια 3-12, τι μπορείτε να μάθετε ώστε να αντιμετωπίζετε τις ακατα-
μάχητες αντιστάσεις; 
……………………………………………………………………….……. 
 

Καθώς το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε στον Ιααζιήλ, είπε, «σ’ αυτή τη 
μάχη δεν θα πολεμήσετε εσείς· να παρουσιαστείτε, να σταθείτε, και 
να δείτε τη σωτηρία του Ιούδα μαζί σας, ω, Ιούδα και Ιερουσαλήμ· 
να μη φοβάστε ούτε να τρομάξετε· αύριο να βγείτε εναντίον τους· 
και μαζί σας ο Κύριος» (εδ.17). Μετά από αυτό, δόξασαν τον Θεό 
και Τον ύμνησαν με «με υψωμένη φωνή, σε υπερβολικό βαθμό» 
(εδ.19). Αν και ο Θεός θα πολεμούσε για εκείνους, έπρεπε να πα-
ραταχθούν για να δουν τον εχθρό. 
Αλλά αυτή δεν ήταν μία συνηθισμένη μάχη. Ο Ιωσαφάτ οργάνωσε 
μία χορωδία η οποία καθώς προχωρούσε έψελνε δοξολογίες στον 
Κύριο. «Και όταν άρχισαν να ψάλλουν και να υμνούν, ο Κύριος 
έστησε ενέδρα εναντίον των γιών του Αμμών του Μωάβ, και εκεί-
νων από το βουνό του Σηείρ, που ήρθαν εναντίον του Ιούδα· και 
χτυπήθηκαν.» (εδ. 22). Ο Θεός επενέβη τη στιγμή που η πίστη 
τους δοκιμαζόταν στην υπόσχεσή Του – όταν άρχισαν «να υμνούν 
τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητάς του» (εδ. 21). 
 

ΣΚΕΨΗ: Ξαναδιαβάστε τα σημερινά εδάφια. Ποιες πνευματικές 
αρχές μπορείτε να εφαρμόσετε στην προσωπική σας πορεία με 
τον Θεό, ιδιαίτερα σε στιγμές δοκιμασίας και έντασης; 
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Παρασκευή 26 Αυγούστου         Δύση ηλίου: 20:03’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 129-138, Π.Π. σ. 473-484. 
«Ας συνηθίσουμε λοιπόν τις καρδιές μας και τα χείλη μας να προ-
φέρουν δοξολογίες στον Θεό για την ασύγκριτη αγάπη Του. Ας 
συνηθίσουμε τις ψυχές μας να έχουν ελπίδα και να εμμένουν στο 
φως που απαυγάζει από το σταυρό του Γολγοθά. Δεν πρέπει ποτέ 
να λησμονούμε ότι είμαστε παιδιά του ουράνιου Βασιλιά, γιοι και 
θυγατέρες του Κυρίου των δυνάμεων. Έχουμε το προνόμιο να α-
πολαμβάνουμε μία γαλήνια ανάπαυση στα χέρια του Θεού» Ε. 
Χουάιτ Z.Y. σ. 227. 
«Ενώ Τον λατρεύω και Τον δοξάζω, θέλω να Τον δοξάσεις μαζί 
μου. Δόξασε τον Κύριο ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Δόξασέ Τον 
ακόμα και σε ώρα πειρασμού. ‘Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν 
θέλω ειπεί, Χαίρετε’ λέει ο απόστολος. Θα φέρει αυτό απαισιοδοξία 
και σκοτάδι στις οικογένειές σας; Όχι, στην πραγματικότητα θα φέ-
ρει φως. Θα μαζέψετε αιώνιο φως από το θρόνο της δόξας και θα 
το σκορπίσετε γύρω σας. Άσε με να σε ενθαρρύνω να το κάνεις 
στην πράξη. Σκόρπισε το φως στη ζωή σου, όχι μόνο στο μονοπά-
τι σου αλλά και στα μονοπάτια εκείνων με τους οποίους συνανα-
στρέφεσαι. Ας γίνει σκοπός σου να βοηθήσεις τους γύρω σου να 
γίνουν καλύτεροι. Να στρέψεις την προσοχή τους στον ουρανό και 
στη δόξα, και να τους οδηγήσεις στην αναζήτηση αιώνιων αγαθών 
– που υπερέχουν όλων των επίγειων – καθώς και στην αθάνατη 
κληρονομιά τους όπου τα πλούτη δεν φθείρονται.» Ε. Χουάιτ Testi-

monies for the Church σ. 593,594. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Τι ρόλο παίζει η δοξολογία στη ζωή ενός χριστιανού; Πώς θα 

περιγράφατε τη δοξολογία της εκκλησίας το Σάββατο; Σας ανα-
ζωπυρώνει; Ενθαρρύνει τα μέλη στην πίστη τους όταν βρίσκο-
νται σε δοκιμασίες και θλίψεις; Εάν όχι, τι μπορεί να γίνει; 

2. Ποια η έννοια της φράσης «δόξασε τον Κύριο ακόμα και μέσα 
στο σκοτάδι ή σε ώρα πειρασμού»; Πώς η δοξολογία μπορεί να 
μας βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις; 

3. Μοιραστείτε εμπειρίες για το πώς η δοξολογία επηρέασε τη ζωή 
σας. Τι μπορείτε να μάθετε ο ένας από την εμπειρία του άλλου;  

4. Ως ομάδα, επιλέξτε έναν ψαλμό για δοξολογία και μελετήστε 
τον. Τι σας διδάσκει για τη δοξολογία; Τι επιρροή έχει η δοξολο-
γία στην πίστη σας; 
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27 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου                    Σάββατο απόγευμα 

 
10.  ΠΡΑΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Μακάριοι οι πράοι· επειδή αυτοί θα κληρο-
νομήσουν τη γη.» Ματθαίο 5/ε’5. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εξ. 32/λβ’1-14, 
Ψαλμ. 62/ξβ’ 1-8,  Ιεζ. 24/κδ’15-27,  Ματθ. 5/ε’43-48, Α’ Πέτρ. 
2/β’18-25. 
 
Δεν συναντάμε συχνά τη λέξη «πράος», παρά μόνο όταν διαβά-
ζουμε για τον Μωυσή ή τους Μακαρισμούς. Και αυτό γιατί, Πραό-
τητα σημαίνει να υπομένεις, δίχως να δυσανασχετείς, καταστάσεις 
που σε πληγώνουν. Είναι ένα χαρακτηριστικό που η σημερινή κοι-
νωνία δεν το σέβεται ιδιαίτερα. Ορισμένες φορές η Αγία Γραφή α-
ποδίδει τη λέξη ως «ταπεινοφροσύνη», αλλά και πάλι, η ταπεινο-
φροσύνη δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητό χαρακτηριστικό από τη ση-
μερινή κοινωνία. 
Παρόλα αυτά η πραότητα είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηρι-
στικά του Ιησού και των οπαδών Του. Η πραότητα του πνεύματος 
μπορεί να γίνει ένα ισχυρό όπλο στα χέρια εκείνων που περνούν 
μεγάλη θλίψη και δοκιμασία. Στην πραγματικότητα, μέσω της δοκι-
μασίας μπορούμε να διδαχτούμε την πραότητα και μέσα από την 
πραότητα που θα δείξουμε στις δύσκολες στιγμές, μπορούμε να 
γίνουμε δυνατοί μάρτυρες για τον Θεό. 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Ποια είναι η σχέση μεταξύ θλίψης και 
πραότητας; Πώς μπορούμε στις δύσκολες στιγμές, να γίνουμε με 
την πραότητά μας, μάρτυρες στους άλλους; Πώς η πραότητα μπο-
ρεί να γίνει δύναμη για τον Χριστιανό κι όχι αδυναμία; 
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Κυριακή 28 Αυγούστου 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΠΡΑΟΤΗΤΑ 
 

Πολλές φορές ακούμε την εξής φράση: «Έγινε χαλί να τον πατή-
σουν». Ποια η έννοια αυτής της φράσης; 
…………………………………………………..………………………… 
 

Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώ-
πων που «έγιναν χαλί» για να υπηρετήσουν άλλους. Ο Μωυσής 
υπέμεινε πολλά σχόλια και κριτικές καθώς ηγούνταν τον λαό προς 
την Υποσχόμενη Γη. Ο Ιωσήφ αναγκάστηκε να ταξιδέψει στην Αί-
γυπτο, υποβαλλόμενος σε προδοσία και φυλάκιση, ώσπου να κα-
ταλήξει σε μία θέση υπηρεσίας. Ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, 
προκειμένου η ζωή των παιδιών Του να φανερώνει τη χάρη και τη 
φροντίδα Του προς αυτά τους καθώς και προς εκείνους με τους 
οποίους συναναστρέφονται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καθένα 
από μας κατ’ αυτόν τον τρόπο. Σε τέτοιες καταστάσεις, είναι εύκο-
λο να θυμώσουμε ή να πληγωθούμε. Αλλά όπως είπαμε, η πραό-
τητα είναι η ικανότητα που μας δίνεται από το Θεό ώστε να υπο-
μείνουμε χωρίς δυσανασχέτηση τέτοιες καταστάσεις. 
 
Διαβάστε Ιεζ. 24/κδ’15-27. Τι συμβαίνει εδώ; Γιατί ο Ιεζεκιήλ πέρα-
σε από αυτή τη δοκιμασία; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Στο εδάφιο 24 ο Θεός λέει, «Και ο Ιεζεκιήλ θα είναι σε σας ως ση-
μείο· σύμφωνα με όλα όσα αυτός έκανε, θα κάνετε· όταν θάρθει 
αυτό, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός». Μέσα από 
το παράδειγμα του Ιεζεκιήλ, ο λαός Ισραήλ θα έβλεπε την αλήθεια 
για το Ποιος ήταν ο Κυρίαρχος Θεός – καθώς θα βίωναν την εκ-
πλήρωση της προφητείας μέσα από τη ζωή του ίδιου του προφήτη. 
Θα μπορούσαν να δουν την αλήθεια, επειδή ο Ιεζεκιήλ θα γινόταν 
«χαλί» για εκείνους. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι θα δουν «Κύριο 
τον Θεό» μέσα από τη δική μας υπηρεσία; 
 

ΣΚΕΨΗ: Κάποια στιγμή, η ίδια η ζωή μάς αναγκάζει να γίνουμε 
«χαλί να μας πατήσουν». Ποια είναι η δική σας εμπειρία; Τι διδα-
χτήκατε από αυτήν; Πώς ο Κύριος χρησιμοποίησε την υπηρεσία 
σας για να βοηθήσει άλλους; 
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Δευτέρα 29 Αυγούστου 
 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ 
 

Διαβάστε Έξοδος 32/λβ’1-14. Ποιος ο ρόλος του Μωυσή σε αυτά 
τα εδάφια; 
……………………………………………..……………………………… 
 

Όταν ο λαός προσκύνησε το χρυσό μόσχο, ο Θεός αποφάσισε να 
τον καταστρέψει, και να κάνει τον Μωυσή «έθνος μέγα». Ωστόσο, ο 
Μωυσής δεν δέχθηκε την προσφορά του Θεού και Τον παρακάλε-
σε να δείξει έλεος, όπως και έκανε. Στην Έξ. 32/λβ’1-14 συναντάμε 
δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, η πρόταση του Θεού να κατα-
στρέψει το λαό και να κάνει το Μωυσή μεγάλο έθνος, ήταν μία δο-
κιμασία. Ο Θεός ήθελε από το Μωυσή να δείξει την ευσπλαχνία 
του προς αυτόν τον ανυπάκουο λαό κάτι το οποίο ο Μωυσής έκα-
νε. Όπως ο Ιησούς, παρακάλεσε για έλεος προς τους αμαρτωλούς. 
Αυτό αποκαλύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον: Ορισμένες φορές ο Θεός 
μπορεί να επιτρέψει κάποια δοκιμασία στη ζωή μας προκειμένου 
το σύμπαν που παρακολουθεί να δει την ευσπλαχνία μας προς 
τους ασεβείς. 
 

Τι λόγους προβάλλει ο Μωυσής στον Κύριο ώστε να μην κατα-
στρέψει τον Ισραήλ; 
……………………………………………………..……………………… 
 

Δεύτερον, από αυτό το απόσπασμα βλέπουμε ότι αυτή η εναντίω-
ση και η ανυπακοή είναι μία κλήση για να αποκαλυφθεί η χάρη. Η 
χάρη είναι απαραίτητη όταν οι άνθρωποι δεν την αξίζουν. Γιατί ό-
ταν την αξίζουν – έστω και λίγο – η έννοια χάρη δεν υφίσταται. Ό-
ταν η Μύριαμ, κατέκρινε τον αδελφό της Μωυσή, εκείνος παρακά-
λεσε τον Κύριο να την θεραπεύσει από τη λέπρα της (Αριθ. 12/ιβ’). 
Όταν ο Θεός θύμωσε με τον Κορέ και τους οπαδούς του και απεί-
λησε να τους καταστρέψει, ο Μωυσής παρακάλεσε για τη ζωή 
τους. Την επόμενη μέρα όταν ο λαός παραπονέθηκε στο Μωυσή 
για το θάνατο των επαναστατών, ο Θεός θέλησε να καταστρέψει 
και πάλι το λαό γι’ αυτό ο Μωυσής με τον Ααρών έκαναν αμέσως 
εξιλασμό (Αριθ. 16/ις’). Μέσα στην πραότητα και την ανιδιοτέλειά 
του κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, ο Μωυσής ζήτησε χάρη 
για εκείνους που ήταν ανάξιοι να τη λάβουν. 
 

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε ανθρώπους γύρω σας που δεν αξίζουν χάρη. 
Πώς μπορείτε με την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη σας να 
τους αποκαλύψετε τη χάρη του Θεού; 
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Τρίτη 30 Αυγούστου 
 

ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ 
 

Κάποιος είπε, «Το να αγαπάμε τους εχθρούς μας, δεν σημαίνει να 
αγαπάμε τη βρωμιά στην οποία το μαργαριτάρι είναι θαμμένο, αλ-
λά το μαργαριτάρι που βρίσκεται μέσα στη βρομιά… ο Θεός δεν 
μας αγαπάει επειδή είμαστε από τη φύση μας αξιαγάπητοι. Αλλά 
γινόμαστε αξιαγάπητοι επειδή μας αγαπάει.» 
Όταν κοιτάζετε τους «εχθρούς» σας τι βλέπετε συνήθως, το μαρ-
γαριτάρι ή τη βρωμιά που το περιτριγυρίζει; 
………………………………………….…………………………………. 
Διαβάστε Ματθ. 5/ε’43-48. Ο Ιησούς μάς καλεί να αγαπάμε και να 
προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Ποιο παράδειγμα που μας 
έδωσε ο Ιησούς, από τη φύση μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί 
πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας; Τι θέλει να μας διδάξει;  

………………………………………….…………………………………. 
Στο εδ. 45, ο Ιησούς χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Πατέρα Του 
στον ουρανό, για να μας δείξει πώς πρέπει να φερόμαστε σε εκεί-
νους που μας πληγώνουν, και που ίσως μας οδηγούν στις χειρότε-
ρες δοκιμασίες. Ο Ιησούς ζητά από τον Πατέρα Του να ευλογήσει 
και τους δίκαιους και τους άδικους. Εφόσον ο Θεός ευλογεί ακόμα 
και τους άδικους, εμείς πώς πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε; Ο 
Ιησούς δεν μας ζητάει να έχουμε ένα ζεστό, ασαφές συναίσθημα 
προς εκείνους που μας προκαλούν προβλήματα, παρόλο που 
μπορεί να γίνει και αυτό. Στην ουσία, η αγάπη προς τους εχθρούς 
μας, δεν πρόκειται για ένα αίσθημα που πρέπει να έχουμε απένα-
ντί τους, αλλά για συγκεκριμένες πράξεις που θα εκδηλώνουν φρο-
ντίδα και ευγένεια. Ο Ιησούς καταλήγει σε αυτό το κείμενο με ένα 
εδάφιο που συχνά προκαλεί διαφωνίες: «να είστε, λοιπόν, εσείς 
τέλειοι, όπως ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, είναι τέ-
λειος.» (εδ. 48). Το νόημα του εδαφίου είναι ξεκάθαρο: Οι άνθρω-
ποι που θέλουν να είναι τέλειοι όπως ο Θεός είναι, πρέπει να δεί-
ξουν αγάπη στους εχθρούς τους, όπως ο Θεός έδειξε στους δικούς 
Του. Για να γίνουμε τέλειοι για τον Θεό, πρέπει να αγαπάμε τους 
ενάντιους μας και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε την πραότητα, 
που μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει. 
 

ΣΚΕΨΗ:  Έχοντας υπόψη τον ορισμό της πραότητας (να υπομέ-
νεις, δίχως να δυσανασχετείς, καταστάσεις που σε πληγώνουν), 
σκεφτείτε τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε προκειμένου να επι-
τρέψετε στον Κύριο να σας δώσει την πραότητα που χρειάζεστε 
ώστε να έχετε σωστή συμπεριφορά προς τους «εχθρούς».  
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Τετάρτη 31 Αυγούστου 
 

ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 
 

Το πιο δυνατό παράδειγμα πραότητας σε καιρό δοκιμασίας, είναι 
αυτό του Ιησού. Όταν είπε, ελάτε, «και μάθετε από μένα· επειδή 
είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά» (Ματθ. 11/ια’29), το εννο-
ούσε με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. 
 

Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’18-25. Σε αυτά τα εδάφια, ο απ. Πέτρος δίνει 
κάποιες απροσδόκητες συμβουλές στους σκλάβους. Περιγράφει 
πώς ο Ιησούς ανταποκρίθηκε στην άδικη και επώδυνη συμπεριφο-
ρά, «αφήνοντας παράδειγμα σε σας, για να ακολουθήσετε τα ίχνη 
του» (Α’ Πέτρ. 2/β’21). Τι παραδείγματα πραότητας και ταπεινο-
φροσύνης μπορούμε να πάρουμε από τη ζωή του Ιησού, όπως 
μας την παρουσιάζει ο απ. Πέτρος; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Είναι τρομερό το να βλέπεις κάποιον να φέρεται άδικα σε κάποιον 
άλλον. Και είναι ιδιαίτερα επώδυνο, όταν εμείς είμαστε οι δέκτες 
μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Στη θέα και μόνο της αδικίας, προ-
σπαθούμε – ενστικτωδώς – να «βάλουμε τα πράγματα στη θέση 
τους», λόγω της έντονης αίσθησης δικαιοσύνης που θεωρούμε ότι 
έχουμε. Όμως μόνο ο Ουράνιος Πατέρας μας που έχει τον έλεγχο 
των πάντων θα ενεργήσει σε όλες τις άδικες καταστάσεις, σύμφω-
να με το θέλημά Του. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και η πιθανό-
τητα, όπως ο Ιησούς, να μην απαλλαγούμε από την αδικία. Ωστό-
σο, πρέπει πάντα να θυμόμαστε, ότι ο ουράνιος Πατέρας μας εξα-
κολουθεί να είναι μαζί μας κι ότι έχει τον έλεγχο. 
Η συμβουλή του απ. Πέτρου, εμπνευσμένη από τη ζωή του Ιησού, 
μας εκπλήσσει επειδή δηλώνει πως μία σιωπηλή στάση απέναντι 
στην αδικία αποτελεί μεγαλύτερη μαρτυρία για τη δόξα του Θεού, 
από ό,τι το να «βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους». Στις ερω-
τήσεις του Πιλάτου και του Καϊάφα, ο Ιησούς θα μπορούσε να πει 
πολλά πράγματα για να επανορθώσει την κατάσταση και να δι-
καιωθεί, αλλά δεν το έκανε. Η σιωπή Του ήταν μία μαρτυρία της 
πραότητάς Του. 
 

ΣΚΕΨΗ: Πώς αντιμετωπίζετε καταστάσεις στις οποίες αδικείστε; 
Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε καλύτερα στη ζωή σας ορισμένες 
από τις αρχές που μελετήσαμε σήμερα; 
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Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 
 

Ο ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ 
 

Συχνά οι πιο υπερήφανοι, αλαζόνες και επιθετικοί άνθρωποι είναι 
εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αλαζο-
νεία και η υπερηφάνεια τους – η απόλυτη έλλειψη πραότητας και 
ταπεινοφροσύνης – καλύπτει, ίσως υποσυνείδητα, το κενό μέσα 
τους. Εκείνο που χρειάζονται είναι κάτι το οποίο όλοι χρειαζόμαστε: 
Μία αίσθηση ασφάλειας, αξίας και αποδοχής – ειδικότερα σε στιγ-
μές απογοήτευσης και θλίψης. Αυτά μπορούμε να τα αποκτήσουμε 
μόνο μέσω του Ιησού. Η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη, πέρα 
του ότι δεν είναι ενδείξεις αδυναμίας, συχνά είναι οι πιο ισχυρές 
ενδείξεις μιας γερά θεμελιωμένης ψυχής στον Βράχο. 
Διαβάστε Ψαλμ. 62/ξβ’1-8. Ποιο μοιάζει να είναι το υπόβαθρο αυ-
τού του ψαλμού; Τι τονίζει ο Δαβίδ; Ποιες πνευματικές αρχές μπο-
ρείτε να πάρετε από αυτά που λέει και πώς μπορείτε να τις εφαρ-
μόσετε στη ζωή σας; 
………………………………….…………………………………………. 
 

«Χωρίς κανένα λόγο, οι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί μας. Τα κίνη-
τρα των παιδιών του Θεού θα παρεξηγηθούν, όχι μόνο από τον 
κόσμο, αλλά και από τα ίδια τα αδέλφια τους. Οι υπηρέτες του Κυ-
ρίου θα αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Ο λοφίσκος θα 
γίνει βουνό, για να δικαιώσει τον εγωισμό των ανθρώπων και την 
άδικη πορεία τους… Μέσα από παρερμηνεύσεις, οι άνθρωποι θα 
ντυθούν τα σκοτεινά ενδύματα της ανειλικρίνειας επειδή καταστά-
σεις πέρα από τον έλεγχό τους θα περιπλέξουν το έργο τους. Θα 
κατηγορήσουν το λαό του Θεού ως ανάξιο εμπιστοσύνης, και αυτό 
θα γίνει από μέλη της εκκλησίας. Οι δούλοι του Θεού πρέπει να 
έχουν ως οπλισμό τον τρόπο σκέψης του Χριστού. Δεν πρέπει να 
θεωρούν ότι θα αποφύγουν τις προσβολές και τις αδικίες. Θα τους 
αποκαλέσουν ενθουσιώδεις και φανατικούς. Αλλά δεν πρέπει να 
αποθαρρυνθούν. Τα χέρια του Θεού βρίσκονται στο τιμόνι της 
πρόνοιάς Του, οδηγώντας το έργο Του προς τη δόξα του ονόματός 
Του.» Ε. Χουάιτ, Spalding and Magan Collection, σ.370. 
 

ΣΚΕΨΗ: Πόσο απρόσβλητοι είστε στις επικρίσεις και στους υπαι-
νιγμούς των άλλων; Τι μπορείτε να κάνετε για να προσκολληθείτε 
καλύτερα στον Κύριο και να στηρίξετε την αυτοεκτίμησή σας, σε 
Εκείνον που από αγάπη πέθανε για τις αμαρτίες σας και σας βοη-
θάει να προστατευτείτε από τις προσβολές των άλλων; 
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Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου         Δύση ηλίου: 19:53’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 155-166, B.C, σχόλια πάνω στη Γέν. κε’ 19- κθ’ 
30, Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ, σ. 269-286. 
 
«Οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπορούν να με-
τριασθούν κατά πολύ με την πραότητα που εμφωλεύει στο Χριστό. 
Αν έχουμε την ταπεινοφροσύνη του Κυρίου μας, θα υψωθούμε 
πάνω από τις παραγνωρίσεις, τις μικροδιαφορές, τις ενοχλήσεις 
στις οποίες καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι και τότε αυτές θα πά-
ψουν να θλίβουν το πνεύμα μας. Η μεγαλύτερη ένδειξη χριστιανι-
κής ανωτερότητας είναι η αυτοκυριαρχία. Εκείνος που δεν κατορ-
θώνει να διατηρήσει ένα ήρεμο πνεύμα εμπιστοσύνης κάτω από τις 
ύβρεις ή τη σκληρότητα, αφαιρεί από το Θεό το δικαίωμα να απο-
καλύψει μέσο αυτού την τελειότητα του δικού Του χαρακτήρα. Η 
ταπεινότητα της καρδιάς είναι η δύναμη που δίνει τη νίκη στους 
οπαδούς του Χριστού. Είναι η απόδειξη της επικοινωνίας τους με 
τις αυλές του ουρανού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ, σ. 273. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Πώς η ταπεινοφροσύνη μάς βοηθάει «να ξεπεράσουμε» τους 

εμπαιγμούς και τις προσβολές; 
2. Τι αντιμετώπιση έχουν η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη από 

την κουλτούρα σας; Σας βοηθά η κουλτούρα σας να αναπτύξετε 
αυτά τα χαρακτηριστικά; 

3. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που άφησαν σπουδαία παρα-
δείγματα πραότητας και ταπεινοφροσύνης; Εάν ναι, ποιοι είναι; 
Πώς εκδήλωσαν αυτά τα χαρακτηριστικά και τι μπορείτε να μά-
θετε από αυτούς; 

4. Γιατί έχουμε συνδέσει την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη με 
την αδυναμία; 

5. Ο Δαβίδ αποκαλεί τον Κύριο καταφύγιό του. Πώς ο Κύριος είναι 
το καταφύγιό μας; Πώς μπορούμε εμείς, ως εκκλησία, να γίνου-
με το καταφύγιο των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη;  
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3 Σεπτεμβρίου – 9 Σεπτεμβρίου                   Σάββατο απόγευμα 

 
11.  «ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ» 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι…» 
Γαλάτας 5/ε’ 22. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Σαμ. 26/κς’, 
Ψαλμ. 37/ λζ’1-11,  Ρωμ. 5/ε’3-5, 15/ιε’4,5. 
 

Κάποιοι επιστήμονες έκαναν ένα πείραμα με καραμέλες και με 
παιδιά ηλικίας 4 ετών. Είπαν σε κάθε παιδί ότι μπορούσε να έχει 
από μία καραμέλα, αλλά εάν περίμενε τον επιστήμονα να επιστρέ-
ψει από κάποια δουλειά που είχε, θα του έδινε δύο καραμέλες. Ο-
ρισμένα από τα παιδιά, έβαλαν την καραμέλα στο στόμα τους αμέ-
σως μετά την αναχώρηση των επιστημόνων, ενώ άλλα περίμεναν. 
Οι κινήσεις τους καταγράφονταν. 
Οι επιστήμονες εξακολουθούσαν να παρατηρούν την συμπεριφορά 
αυτών των παιδιών και κατά την εφηβεία τους. Τα παιδιά που πε-
ρίμεναν, αποδείχτηκε ότι πιο εύκολα προσαρμόζονταν, ήταν καλύ-
τεροι μαθητές και είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση από εκείνα 
που δεν περίμεναν. Αποδείχτηκε ότι η υπομονή ήταν ένδειξη για 
κάτι μεγαλύτερο, κάτι σημαντικό στον ανθρώπινο χαρακτήρα. Γι’ 
αυτό και ο Κύριος μάς ζητάει να την καλλιεργήσουμε. 
Αυτή την εβδομάδα θα δούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μία 
ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία: Τη δοκιμασία της αναμονής. 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Γιατί ορισμένες φορές χρειάζεται να 
περιμένουμε τόσο πολύ για κάτι; Τι μαθήματα μπορούμε να πά-
ρουμε για την υπομονή κατά τη διάρκεια μίας δοκιμασίας; 
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Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου  
 

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ 
 
Διαβάστε Ρωμ. 15/ιε’4,5. Τι λένε αυτά τα εδάφια, που μας αφορά; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Πολλές φορές ανυπομονούμε για πράγματα τα οποία πραγματικά 
θέλουμε ή μας έχει υποσχεθεί ότι θα λάβουμε, αλλά δεν τα έχουμε 
λάβει ακόμα. Συχνά, ικανοποιούμαστε μόνο όταν λαμβάνουμε εκεί-
να που επιθυμούμε. Και επειδή σπάνια λαμβάνουμε εκείνα που 
θέλουμε, όταν τα θέλουμε, εκνευριζόμαστε και γινόμαστε ανυπό-
μονοι. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, είναι σχεδόν αδύ-
νατο να διατηρήσουμε την ειρήνη και την εμπιστοσύνη μας στο 
Θεό. 
Η αναμονή είναι οδυνηρή από ορισμού της. Στην Εβραϊκή γλώσσα, 
μία από τις λέξεις για την προσμονή (Ψαλμ. 37/λζ’7), προέρχεται 
από μία λέξη που μεταφράζεται ως «να πονάς», «να τρέμεις», «να 
είσαι λυπημένος». Δεν είναι εύκολο να διδαχτείς την υπομονή, και 
ορισμένες φορές είναι ουσιώδες το να είσαι σε δοκιμασία. 
Διαβάστε Ψαλμ. 27/κζ’14, 37/λζ’7, και Ρωμ.5/ε’3-5. Τι μας λένε αυ-
τά τα εδάφια; Πού μας οδηγεί η υπομονή; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Καθώς περιμένουμε, έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να επικε-
ντρώσουμε την προσοχή μας στα πράγματα που περιμένουμε ή σε 
Εκείνον που κρατάει αυτά τα πράγματα στα χέρια Του. Αυτό που 
κάνει τη διαφορά, δεν είναι το πόσο περιμένουμε κάτι, αλλά το 
ποια είναι η συμπεριφορά μας όσο το περιμένουμε. Εάν Τον εμπι-
στευτούμε, εάν αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του, και εάν Του 
παραδώσουμε τη θέλησή μας – όσο και εάν είναι δύσκολο – μπο-
ρούμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, θα 
κάνει το καλύτερο για μας. 
 

ΣΚΕΨΗ: Τι είναι εκείνο που περιμένετε με μεγάλη ανυπομονησία; 
Πώς μπορείτε να μάθετε να εμπιστεύεστε τα πάντα στον Θεό, και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά Του; Προσευχηθείτε να αποκτή-
σετε μία συμπεριφορά πλήρους υποταγής και παράδοσης στον 
Κύριο. 
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Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 
 

ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Διαβάστε Ρωμ. 5/ε’6 και Γαλ. 4/δ’4. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για 
το χρονοδιάγραμμα του Θεού; 

………………….………………………………………………………….
Στα παραπάνω εδάφια, ο Παύλος λέει ότι ο Ιησούς ήρθε να πεθά-
νει για μας ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Δεν μας λέει όμως γιατί 
εκείνη ήταν η κατάλληλη στιγμή. Διαβάζοντας αυτά τα εδάφια, είναι 
πολύ εύκολο να αναρωτηθούμε: Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να περιμέ-
νει να περάσουν χίλια χρόνια για να έρθει στη γη ώστε να αντιμε-
τωπίσει την αμαρτία; Το σύμπαν δεν είχε ήδη καταλάβει το κακό 
που προκαλούσε η αμαρτία; Επίσης: Γιατί ο Ιησούς καθυστερεί και 
την Δεύτερη Έλευση Του; Κι ακόμη: Γιατί ο Θεός περιμένει τόσο 
για να απαντήσει στην προσευχή μου;Σκεφτείτε για παράδειγμα, 
την προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων που βρίσκεται στο Δα-
νιήλ 9/θ’24-27, την προφητεία και αποκαλύπτει τον Ιησού ως 
Μεσσία. Ποια η διάρκεια αυτής της περιόδου; Τι μας δείχνει αυτό 
για το πώς πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε τα διάφορα πράγ-
ματα στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, ακόμη κι αν χρειαστεί να πε-
ράσει αρκετός καιρός; 

………………………………….………………………………………….
Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί, πνευματικοί λόγοι για τους οποίους 
θα χρειαστεί να περάσουμε καιρούς αναμονής. (i) Η αναμονή μπο-
ρεί να πάρει την προσοχή μας από τα «πράγματα» και να την 
στρέψει και πάλι στον ίδιο τον Θεό. (ii) Η αναμονή μάς επιτρέπει να 
αναπτύξουμε μία καθαρότερη εικόνα των κινήτρων και των επιθυ-
μιών μας. (iii) Η αναμονή χτίζει την επιμονή – την πνευματική καρ-
τερικότητα. (iv) Η αναμονή ανοίγει την πόρτα για την ανάπτυξη 
πολλών πνευματικών δυνατοτήτων, όπως η πίστη και η εμπιστο-
σύνη. (v) Η αναμονή επιτρέπει στο Θεό να προσθέσει και άλλα 
κομμάτια στο παζλ αυτής της μεγάλης εικόνας. (vi) Επειδή μπορεί 
να μη μάθουμε ποτέ την αιτία για την οποία περιμέναμε, μαθαίνου-
με να ζούμε με πίστη. Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλους λόγους για 
την αναμονή; 

ΣΚΕΨΗ: Τι παραδείγματα από την Αγία Γραφή μπορείτε να βρείτε, 
όπου ο Θεός ενήργησε στον δικό Του χρόνο, τα οποία θα σας 
βοηθήσουν να Τον εμπιστευτείτε καθώς περιμένετε; (Σκεφτείτε για 
παράδειγμα τον Αβραάμ και τη Σάρρα και τον υποσχόμενο γιο). 
Την ίδια στιγμή αναρωτηθείτε, «Τι μπορεί να κάνω που ίσως κα-
θυστερεί την απάντηση της προσευχής μου;» 
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Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 
 

ΔΑΒΙΔ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Στο Α’ Σαμ. 16/ις’1-13, βλέπουμε τον νεαρό Δαβίδ να χρίζεται βα-
σιλιάς από τον προφήτη Σαμουήλ. Ωστόσο, από βοσκός στο σπίτι 
του πατέρα του Ιεσσαί, μέχρι τη στέψη του στην Ιερουσαλήμ, με-
σολαβεί μία μακρά περίοδος. Χωρίς καμία αμφιβολία υπήρχαν 
στιγμές που ένιωθε ότι βρισκόταν στη μέση μίας δοκιμασίας. Πρώ-
τον, καλείται να παίξει μουσική στον Σαούλ για να ηρεμήσει το 
πνεύμα του (Α’ Σαμ. 16/ις’). Αργότερα, σκοτώνει τον Γολιάθ και 
γίνεται ήρωας στον Ισραήλ (Α’ Σαμ. 17/ιζ’). Στη συνέχεια, για αρκε-
τά χρόνια, ο Δαβίδ έτρεχε για να ζώσει τη ζωή του. Τόσο ο Σαούλ 
όσο και ο γιος του ο Ιωνάθαν, γνώριζαν ότι ο Δαβίδ θα ήταν ο επό-
μενος βασιλιάς (Α’ Σαμ. 23/κγ’17, 24/κδ’20). Ωστόσο, ο Δαβίδ δεν 
κάνει τίποτα για να επισπεύσει το γεγονός. Για την ακρίβεια, μοιάζει 
να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Παρόλο που ο Σαούλ προσπαθούσε 
να τον σκοτώσει, ο Δαβίδ, όταν έκοψε ένα κομμάτι από το ένδυμα 
του βασιλιά, λυπήθηκε και μετάνιωσε για την πράξη του (Α’ Σαμ. 
24/κδ’5-7). Ο Σαούλ εξακολουθούσε τις προσπάθειες για να τον 
σκοτώσει, αλλά όταν η ευκαιρία εμφανίστηκε για δεύτερη φορά 
στον Δαβίδ, εκείνος αρνήθηκε και πάλι να σκοτώσει τον βασιλιά 
του (Α’ Σαμ. 26/κς’7-11). 
Διαβάστε Α’ Σαμ. 26/κς’1-11. Γιατί ο Δαβίδ αρνείται να σκοτώσει 
τον Σαούλ; Τι μας διδάσκει αυτό για τον τρόπο που ο Θεός θέλει να 
εκπληρώσει τα σχέδιά Του στη ζωή μας; 
…………………….………………….…………………………………… 
Διαβάστε Α’ Σαμ. 26/κς’12-25. Πώς η άρνηση του Δαβίδ να σκο-
τώσει τον βασιλιά του, επηρέασε τον Σαούλ; Τι μας διδάσκει αυτό 
για τα πλεονεκτήματα που έχουμε καθώς περιμένουμε τον Θεό; 
……………………………….…….……………………………………… 
Καθώς κοιτάζουμε την πορεία του Δαβίδ προς το θρόνο, θα μπο-
ρούσαμε με μία μικρή πρόταση να πούμε – μην αρπάζετε εκείνα 
που ο Θεός δεν σας έχει δώσει ακόμη. Τα δώρα του Θεού λαμβά-
νονται καλύτερα από τα χέρια Του στον δικό Του χρόνο. Αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται με αρκετό καιρό αναμονής. Οι σπόροι των 
φασολιών μπορούν κυριολεκτικά, να μεγαλώσουν μέσα σε ώρες, 
ενώ μία βελανιδιά χρειάζεται χρόνια. Στους δυνατούς όμως ανέ-
μους το δέντρο δεν θα ξεριζωθεί. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο εύκολα ο Δαβίδ θα μπορούσε να δικαιο-
λογήσει το φόνο του Σαούλ: «Ο θρόνος μου είχε υποσχεθεί, και 
εξάλλου ο Σαούλ ήταν κακός.» Ωστόσο, οι πράξεις του μαρτυρούν 
αληθινή πίστη στον Θεό. Τι μπορείτε να διδαχτείτε από αυτό το 
παράδειγμα, που θα σας βοηθήσει καθώς περιμένετε; 
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Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 
 

ΗΛΙΑΣ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ 
 
Η αποκάλυψη του Αληθινού Θεού, στο όρος Κάμηλο, μόλις είχε 
πραγματοποιηθεί (Α’ Βασ. 18/ιη’). Φωτιά έπεσε από τον ουρανό 
και όλοι αναγνώρισαν τον Αληθινό Θεό, ενώ οι ψευδοπροφήτες 
του Βάαλ καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο Θεός είχε δικαιωθεί μετά 
από αυτό το γεγονός. Θα περίμενε κανείς ότι ο Ηλίας θα είχε πνευ-
ματική αύξηση. Ωστόσο, μια είδηση τον τρόμαξε τόσο πολύ, που 
ζήτησε να πεθάνει. Διαβάστε τη συνέχεια της ιστορίας στο Α’ Βασ. 
19/ιθ’1-9. Τα τελευταία λόγια του εδαφίου, είναι ανησυχητικά: «και 
ξάφνου, λόγος τού Κυρίου ήρθε προς αυτόν και του είπε: Τι κάνεις 
εδώ Ηλία;» (εδ.9). Ο φόβος, οδήγησε τον Ηλία σε φυγή και σε λά-
θος μέρος. 
Μετά από την τόσο ισχυρή ένδειξη της δύναμης του Κυρίου, ο Ηλί-
ας θα έπρεπε να είχε μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη. Αντιθέ-
τως, έτρεξε από φόβο για τη ζωή του. Τι μπορούμε να μάθουμε 
από αυτό το κακό παράδειγμα; 
……………….……………………….…………………………………… 
Αυτή η ιστορία μάς δείχνει κάτι σημαντικό: Όταν βιαζόμαστε, μπο-
ρούμε πολύ εύκολα να βρεθούμε σε λάθος μέρη. Στην περίπτωση 
του Ηλία, ο φόβος του τον έκανε να βιαστεί να κρυφτεί στην έρημο 
και να εύχεται να πεθάνει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που 
μας κάνουν να βιαζόμαστε και να φεύγουμε από το σχέδιο του Θε-
ού. 
Διαβάστε τα ακόλουθα εδάφια. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε τους 
παρακάτω χαρακτήρες σε φυγή και τους απομάκρυνε από το θέ-
λημα του Θεού; Γέν. 16/ις’1-3,  Αρ. 20/κ’10-12, Κριτ. 14/ιδ’1-3, 
Ματθ. 20/κ’20,21,  Λουκ. 9/θ’52-56,  Πράξ. 9/θ’1. 
……………………………..……………………………………………… 
Είναι πολύ εύκολο, αισθήματα όπως, φιλοδοξία, θυμός, πάθος, 
έλλειψη πίστης και ο υποτιθέμενος «ζήλος» για τον Κύριο, να μας 
οδηγήσουν μακριά από κει που θα έπρεπε να ήμασταν. Κανείς δεν 
είναι προστατευμένος από αυτόν τον κίνδυνο. Το μυστικό είναι να 
καλλιεργήσουμε την πίστη μας στην καλοσύνη και στο έλεος του 
Θεού, ο Οποίος γνωρίζουμε ότι μας αγαπάει και θέλει το καλύτερο 
για μας. Αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα. Η πίστη μπορεί να είναι 
δώρο, αλλά είναι ένα δώρο που χρειάζεται να αναπτυχθεί, να τρα-
φεί και να προστατευθεί με ζήλο. 
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Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 
 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ 
Ψαλμοί 37/λζ’4 

Στο Ψαλμ. 37/λζ’4 υπάρχει μία υπέροχη υπόσχεση. Φανταστείτε 
να αποκτούσατε εκείνα που πάντα θέλατε. Για να αποκτήσουμε τις 
επιθυμίες της καρδιάς μας, πρέπει να έχουμε μία καρδιά που να 
χαίρεται στον Κύριο. Τι σημαίνει λοιπόν η φράση «να ευφραίνεσαι 
στον Κύριο»; 
Διαβάστε Ψαλμ. 37/λζ’1-11. Το περιεχόμενο του εδαφίου 4 ίσως 
μας εκπλήσσει λίγο. Ο Δαβίδ γράφει ότι περιτριγυρίζεται από άτο-
μα που εργάζονται ενάντια στο Θεό και στον ίδιο. Όταν οι άνθρω-
ποι είναι εναντίον μας, είναι φυσική αντίδραση το να θυμώσουμε ή 
να προσπαθήσουμε να δικαιωθούμε. Αλλά ο Δαβίδ μάς συμβου-
λεύει κάτι διαφορετικό. 
Στα ακόλουθα εδάφια, ποια είναι η συμβουλή του Δαβίδ προς το 
λαό του Θεού για τέτοιες περιπτώσεις; 
Εδ.1…………………………………………………..…………………… 
Εδ.5.…………………………………………………..………………….. 
Εδ.7…………………………………………………..…………………… 
Εδ.8………………………..……………………………………………… 
 

Ξαναδιαβάστε το εδ. 4. Στα πλαίσια των παραπάνω εδαφίων, τι 
σημαίνει να «να ευφραίνεσαι στον Κυρίο»; 
………………………………………..…………………………………… 
Ο Δαβίδ επαναλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο, «Εμπιστευτείτε τον 
Θεό». Να Τον εμπιστεύεστε στην πράξη. Μη θυμώνετε, επειδή ο 
Θεός εργάζεται για σας – ακόμη και αυτήν τη στιγμή. Δεν χρειάζε-
ται να κάνετε τίποτα μόνοι σας. Ο Ουράνιος Πατέρας σας έχει τον 
έλεγχο. Εμπιστευτείτε Τον. Εμπιστευτείτε Τον ολοκληρωτικά. Σε 
αυτό το πλαίσιο, γράφει ο Δαβίδ να χαιρόμαστε στον Κύριο– να 
ζούμε με τέλεια εμπιστοσύνη προς Εκείνον. Τίποτα δεν μπορεί να 
ταράξει την ειρήνη μας, επειδή ο Θεός τα έχει αναλάβει όλα. Μπο-
ρούμε να Τον δοξάσουμε. Μπορούμε ακόμα και να χαιρόμαστε 
γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Θεό μας! Όταν μάθουμε 
να το κάνουμε αυτό, τότε θα λάβουμε εκείνο που οι καρδιές μας 
ποθούν, επειδή θα πάρουμε την κατάλληλη για μας στιγμή, εκείνο 
που ο Αξιαγάπητος Πατέρας μας θέλει να μας δώσει – καθώς και 
τη βασιλεία Του. 
 

ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να «ευφραινόμαστε στον Κύ-
ριο»; Προσευχηθείτε, αναζητώντας την καθοδήγηση του Θεού ώ-
στε να το πραγματοποιήσετε στη ζωή σας. 
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Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου          Δύση ηλίου: 19:43’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 167-180. 
Το σχέδιο του Θεού για μας μπορεί να περιλαμβάνει αρκετό καιρό 
αναμονής και αυτό μπορεί να φανεί ως δοκιμασία. Κατά τη διάρ-
κεια της αναμονής μπορούμε να αναπτύξουμε την υπομονή μας 
και να εστιάσουμε στο Θεό, δείχνοντας εμπιστοσύνη σ’ Εκείνον 
που ενεργεί για μας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αναμονή. Ό-
λοι όμως, αφορούν την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για μας 
και τη βασιλεία Του. Μπορούμε να χάσουμε πολλά εάν βιαστούμε 
αλλά μπορούμε και να κερδίσουμε πολλά, εάν διατηρήσουμε μία 
συμπεριφορά εμπιστοσύνης και χαράς προς Εκείνον. 
«Κάθε δοκιμασία μετριέται από τον Κύριο Ιησού Χριστό, και δεν 
ξεπερνάει τη δυνατότητα του ανθρώπου να υπομείνει μέσω της 
χάρης που του δίνεται.» Ε. Χουάιτ, Manuscript Releases, τομ. 12, σ. 81. 
«Δεν μπορώ να δω το σκοπό του Θεού στη θλίψη μου. Εκείνος 
όμως γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για μένα, και εγώ θα παραδώσω 
τη ψυχή, το σώμα και το πνεύμα μου σε Εκείνον, τον πιστό Δη-
μιουργό μου. ‘Διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και είμαι πεπεισμέ-
νος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις 
εκείνης της ημέρας’ (Β’ Τιμ. α’12). Εάν εκπαιδεύαμε την ψυχή μας 
ώστε να έχει περισσότερη πίστη, αγάπη, υπομονή και τέλεια εμπι-
στοσύνη στον ουράνιο Πατέρα μας, ξέρω ότι καθημερινά θα είχαμε 
περισσότερη ειρήνη και ευτυχία, καθώς θα περνούσαμε τις μάχες 
της ζωής.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages σ. 242. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Τι σημαίνει ότι η κάθε δοκιμασία «μετριέται» από τον Ιησού; 

Πώς σας βοηθάει αυτό στην αναμονή σας; 
2. Μοιραστείτε με την ομάδα σας προσωπικές εμπειρίες αναμο-

νής. Ποιοι ήταν οι φόβοι και ποιες οι χαρές σας; Πώς το αντιμε-
τωπίσατε; Τι μάθατε από τις εμπειρίες σας; Σε ποιες υποσχέ-
σεις στηριχθήκατε; 

3. Τι μπορείτε να κάνετε ως εκκλησία ή ως ομάδα, για να βοηθή-
σετε εκείνους που βρίσκονται σε δοκιμασία περιμένοντας κάτι 
από το Θεό; 

4. Ποιος ο ρόλος της προσευχής στην ανάπτυξη της υπομονής; 
Υπάρχουν άτομα για τα οποία μπορείτε να προσευχηθείτε, ώ-
στε το Άγιο Πνεύμα να αναπτύξει την υπομονή στη ζωή τους; 
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10 Σεπτεμβρίου – 16 Σεπτεμβρίου               Σάββατο απόγευμα 

 
12.  ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΠΩΣ ΕΝΑΣ ΣΠΟΡΟΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν ο κόκκος του 
σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει· αν, 
όμως, πεθάνει, φέρνει πολύ καρπό.» Ιωάννη 12/ιβ’ 24. 
 

 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Σαμ. 2/β’12-
3/γ’18, 13/ιγ’1-14,  Ζαχ. 4/δ’1-14,  Ρωμ. 12/ιβ’1,2,  Φιλιπ. 2/β’5-9. 
 

Το παράδειγμα που αναφέρει ο Ιησούς, ενός κόκκου σιταριού που 
πέφτει, είναι μία συναρπαστική αναλογία με την παράδοση στο 
θέλημα του Θεού. Πρώτον, υπάρχει η πτώση. Ο κόκκος που πέ-
φτει από το σιτάρι δεν έχει κανέναν έλεγχο του πώς και πού θα 
πέσει. Δεν έχει κανέναν έλεγχο στο έδαφος που τον περιβάλλει και 
στη συνέχεια τον καλύπτει. 
Δεύτερον, υπάρχει η αναμονή. Καθώς ο κόκκος βρίσκεται στη γη, 
δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Δεν μπορεί να «φανταστεί» 
ποια θα είναι η εξέλιξη στο μέλλον, γιατί είναι μόνο ένας κόκκος 
σιταριού. 
Τρίτον, υπάρχει ο θάνατος. Ο κόκκος δεν μπορεί να γίνει σιτάρι 
εάν πρώτα δεν αφήσει την ασφαλή και αναπαυτική του κατάσταση 
ως σπόρος. Πρέπει να «πεθάνει», να αφήσει ό,τι ήταν πριν, και να 
μεταμορφωθεί σε ένα καρποφόρο φυτό. 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Εφόσον γνωρίζουμε ότι το θέλημα του 
Θεού είναι το καλύτερο για μας, τότε γιατί δυσκολευόμαστε να το 
αποδεχτούμε; Τι παραδείγματα υποταγής μάς έχει αφήσει ο Χρι-
στός; Πώς βλέπετε την αναλογία του κόκκου σιταριού να εφαρμό-
ζεται στη ζωή σας; 
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Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 
 

ΥΠΟΤΑΓΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Διαβάστε Φιλιπ. 2/β’5-9. Ποιο σημαντικό μήνυμα κρύβεται σε αυτά 
τα εδάφια; 
……………………………….……………………………………………. 
Η σύγχρονη κουλτούρα μάς παρακινεί να απαιτούμε και να διεκδι-
κούμε τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι καλό, και συχνά έτσι πρέπει 
να γίνεται. Αλλά όπως στην περίπτωση του Ιησού, το θέλημα του 
Θεού μπορεί να είναι να αφήσουμε τα δικαιώματά μας, προκειμέ-
νου να υπηρετήσουμε τον Πατέρα, με τρόπους που θα έχουν αιώ-
νιο αντίκτυπο στη βασιλεία Του. Αυτή η διαδικασία, να αφήσουμε 
τα δικαιώματά μας, μπορεί να γίνει δύσκολη και να δημιουργήσει 
συνθήκες δοκιμασίας. 
Κοιτάξτε Φιλιπ. 2/β’5-8, τι έκανε ο Ιησούς. Αυτά τα εδάφια περι-
γράφουν τρία βήματα που έκανε ο Ιησούς για να υποταχθεί στο 
θέλημα του Πατέρα. Στην αρχή ο απ. Παύλος μάς υπενθυμίζει: «Το 
ίδιο φρόνημα, που ήταν και στον Ιησού Χριστό» (εδ.5). Προκειμέ-
νου να μας σώσει, ο Ιησούς άφησε την ισότητά του με τον Πατέρα 
και ήρθε στη γη παίρνοντας «δούλου μορφή» (εδ. 6,7). Ο Ιησούς 
δεν ήρθε στη γη ως ένας μεγαλοπρεπής και ένδοξος άνθρωπος 
αλλά ως υπηρέτης των ανθρώπων (εδ.7). Ως υπηρέτης, ο Ιησούς 
δεν έζησε μία ειρηνική και μακροχρόνια ζωή, αλλά έγινε «υπάκου-
ος μέχρι θανάτου». Όμως ακόμη και ο θάνατός Του, δεν ήταν έν-
δοξος και αξιοπρεπής. Έγινε «υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου 
μάλιστα σταυρού!» (εδ.8). 
Σε ποιες φάσεις της ζωής μας το παράδειγμα του Ιησού πρέπει να 
είναι υπόδειγμα για μας; Εάν τα δικαιώματα και η ισότητα είναι κα-
λά και πρέπει να προστατεύονται, πώς εξηγείται το γεγονός ότι 
ορισμένες φορές θα χρειαστεί να μην τα διεκδικήσουμε; Διαβάστε 
το εδάφιο 9. Με ποιους τρόπους αυτό το εδάφιο μάς βοηθάει να 
καταλάβουμε τη λογική της υποταγής στο θέλημα του Πατέρα; 
………………………………………….…………………………………. 
 
ΣΚΕΨΗ: Προσευχηθείτε ζητώντας σοφία από το Άγιο Πνεύμα. 
Ποια δικαιώματα σάς εμποδίζουν να υποταχθείτε στο θέλημα του 
Ιησού, στην υπηρεσία της οικογένειας, της εκκλησίας και των συ-
νανθρώπων σας; Ως ποιο σημείο είστε πρόθυμοι να χάσετε την 
άνεση σας, για να υπηρετήσετε τους άλλους; 
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Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 
 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ  
ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

Πολλοί χριστιανοί ψάχνουν με ειλικρίνεια να βρουν ποιο είναι το 
θέλημα του Θεού στη ζωή τους. «Εάν ήξερα ποιο είναι το θέλημα 
του Θεού για τη ζωή μου, θα θυσίαζα τα πάντα για Εκείνον.» Αλλά 
ακόμη και μετά από αυτή την υπόσχεση, μπορεί να εξακολουθούμε 
να είμαστε μπερδεμένοι όσον αφορά το θέλημα Του. Η αιτία για 
αυτήν τη σύγχυση βρίσκεται στην Ρωμ. 12/ιβ’1,2. Ο Παύλος περι-
γράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε το θέλη-
μα του Θεού, τονίζοντας κάτι σημαντικό: Εάν θέλεις να μάθεις ποιο 
είναι το θέλημα του Θεού, πρέπει πρώτα να κάνεις θυσίες! 
Διαβάστε Ρωμ. ιβ’1,2. Ο Παύλος λέει ότι θα μπορέσουμε να εξετά-
σουμε ποιο «είναι το θέλημα του Θεού» (εδ. 2) όταν: 

• Κατανοήσουμε πλήρως το έλεος του Θεού για μας (εδ.1) 

• Προσφέρουμε τον εαυτό μας «θυσία ζωντανή» (εδ.2) 

• Ανανεώσουμε το νου μας (εδ.2). 
Μόνο ένας ανανεωμένος νους μπορεί να κατανοήσει το θέλημα του 
Θεού. Αλλά αυτή η ανανέωση απαιτεί πρώτα το θάνατο του «εγώ». 
Δεν ήταν αρκετό ο Χριστός να υποφέρει μόνο για μας, έπρεπε και 
να πεθάνει. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. 
Ζητήστε από το Άγιο Πνεύμα να σας δείξει σε ποια μέρη δεν έχετε 
«πεθάνει». Ποια πράγματα σάς ζητάει το Άγιο Πνεύμα να αφήσετε 
ώστε να γίνετε «θυσία ζωντανή» για το Θεό; 
…………………………………………………………………………..… 
Όταν το «εγώ» δεν έχει πεθάνει τελείως, σε κάποια σημεία της ζωή 
μας, ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες ώστε να τραβήξει την προσοχή 
μας. Ωστόσο, οι θλίψεις δεν μας βοηθάνε μόνο να δούμε την αμαρ-
τία μας, αλλά μας δείχνουν το πώς ο Ιησούς έδωσε τον Εαυτό Του 
για μας. Η Elisabeth Elliot γράφει: «Η παράδοση των βαθύτερων 
επιθυμιών της καρδιάς μας, έρχεται όταν καταλαβαίνουμε καλύτε-
ρα την έννοια του Σταυρού… Η προσωπική μας εμπειρία σταύρω-
σης – αν και είναι ασύγκριτα μικρότερη από εκείνη του Σωτήρα μας 
– μας δίνει την ευκαιρία να Τον γνωρίσουμε μέσα από το πνεύμα 
αλληλεγγύης των θλίψεών Του. Σε κάθε μορφή της θλίψης μας, 
μας καλεί σε αυτήν την αλληλεγγύη.» Quest for Love, σ.182. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε με προσευχή Ρωμ. 12/ιβ’1,2. Σκεφτείτε τα 
πράγματα που πρέπει να αφήσετε, προκειμένου να γίνετε θυσία. 
Πώς σας βοηθάει αυτό να καταλάβετε τη θλίψη που πέρασε ο Ιη-
σούς στο σταυρό; Πώς σας βοηθάει να έχετε μία σχέση αλληλεγ-
γύης με τον Ιησού και της θλίψης Του; 
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Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 
 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΜΕ 
Α’ Σαμουήλ 3/γ’ 10 

 

Το βιβλίο του Σαμουήλ, αναφέρεται αρχικά στην ιστορία ενός ηλι-
κιωμένου ιερέα, πατέρα δύο ασεβών γιων που δεν υπάκουαν στον 
Κύριο, και σε ένα μικρό αγόρι το οποίο Τον άκουσε. Παρόλο που 
υπήρχαν σκληρές προειδοποιήσεις από τον Θεό, για να αλλάξουν 
πορεία, εκείνοι δεν το έκαναν. 
Διαβάστε την ιστορία στο Α’ Σαμ. 2/β’12 – 3/γ’18. Ποιες είναι οι εμ-
φανείς αντιθέσεις ανάμεσα σε εκείνους που ακούνε τον Θεό και σε 
εκείνους που δεν Τον ακούνε; 
…………………………………………………….………………………. 
 

Οι γιοι του Ηλεί είχαν άλλα ενδιαφέροντα από το να υπηρετούν τον 
Θεό. Ο Ηλεί, όταν άκουσε εκείνα που ο Θεός είπε, απλά μίλησε 
στους γιους του χωρίς να κάνει τίποτε περισσότερο. Και οι γιοι του 
ήταν προφανές ότι δεν ήταν έτοιμοι να υποταχθούν στο θέλημα του 
Θεού. Τι αντίθεση με τον νεαρό Σαμουήλ! Ο ιεροκήρυκας Charles 
Stanley περιγράφει πόσο απαραίτητο είναι να είμαστε ανοικτοί στη 
φωνή του Θεού όταν μας καλεί. Λέει, «Το Άγιο Πνεύμα… δεν μιλάει 
απλά για να μας δώσει πληροφορίες. Μιλάει και περιμένει ανταπό-
κριση. Γνωρίζει πότε το πρόγραμμά μας έχει πάρει μεγάλο μέρος 
της προσοχή μας και ότι είναι άσκοπο να προτείνει κάτι το αντίθε-
το. Όταν συμβαίνει αυτό, συχνά παραμένει σιωπηλό. Περιμένει 
από μας να γίνουμε αρκετά ουδέτεροι ώστε να ακούσουμε, και στη 
συνέχεια, να υπακούσουμε.» Charles Stanley, The Wonderful Spirit-Filled 

Life, σ.180 
 

ΣΚΕΨΗ: Τι νομίζετε ότι εννοεί ο παραπάνω συγγραφέας λέγοντας 
τη φράση να γίνουμε «αρκετά ουδέτεροι»; Πόσο ανοικτοί είστε 
στον Θεό; Ποια πράγματα σάς εμποδίζουν από το να γίνετε αρκετά 
«ουδέτεροι για να Τον ακούσετε, και στη συνέχεια, να υπακούσε-
τε»; Τι χρειάζεται να κάνετε στη ζωή σας για να είστε ανοικτοί στη 
φωνή του Θεού και να γίνετε πιο αποφασιστικοί στο να είστε υπά-
κουοι στο θέλημά Του; 
 

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 
 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
 

Όταν στον κήπο της Εδέμ η Εύα αμάρτησε, δεν το έκανε επειδή 
αμφισβήτησε το λόγο του Θεού. Το βασικό πρόβλημα, ήταν ότι 
πίστευε πως είχε αρκετή σοφία, ώστε να αποφασίσει τι ήταν σω-
στό και δίκαιο για εκείνη. Εμπιστεύτηκε τη δική της κρίση. Όταν 
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στηριζόμαστε στην κρίση μας, αντί να εμπιστευόμαστε τον Λόγο 
του Θεού, εκθέτουμε τον εαυτό μας σε διαφόρων ειδών προβλήμα-
τα. 
Η ιστορία του Σαούλ, περιγράφει τα βήματα της αυτοπεποίθησης 
και της τραγωδίας που τόσο γρήγορα ακολουθεί. Ο Σαμουήλ αφού 
έχρισε τον Σαούλ βασιλιά (Α’ Σαμ. 10/ι’1) τού έδωσε συγκεκριμένες 
οδηγίες (εδ.8), αλλά ο Σαούλ δεν υπάκουσε. 
Διαβάστε τη συνέχεια της ιστορίας στο Α’ Σαμ. 13/ιγ’1-14. Τι έκανε 
ο Σαούλ που τον οδήγησε στην πτώση; 
……………………………………………………….……………………. 
Όταν ο Σαούλ έγινε βασιλιάς, τρία βήματα τον οδήγησαν στην αυ-
τοπεποίθηση. Το θέμα είναι ότι κανένα από αυτά τα βήματα δεν 
ήταν τόσο κακά από μόνα τους. Ωστόσο, οδήγησαν τον Σαούλ 
στην τραγωδία, γιατί το καθένα από αυτά έγινε μακριά από τον Θε-
ό. Παρατηρήστε τη σειρά της πτώσης του Σαούλ. 
1. Ο Σαούλ είπε, «είδα» - ότι ο λαός διασκορπίστηκε και ο Σαμουήλ 
απουσίαζε (εδ.11). Ο Σαούλ ήταν υπό πίεση, και είδε το τι συνέ-
βαινε με τα δικά του μάτια. 
2. Ο Σαούλ προχώρησε από το «είδα» στο «είπα» - ότι οι Φιλισταί-
οι θα μας κερδίσουν (εδ.12). Εκείνο που είδε με τα μάτια του το 
εξέφρασε με τα λόγια του. 
3. Ο Σαούλ προχώρησε από το «είπα» στο «τόλμησα» - να προ-
σφέρω θυσία (εδ.12). Η σκέψη τώρα του Σαούλ επηρέασε τα αι-
σθήματά του. 
Όλοι, συχνά στηριζόμαστε σε αυτό που βλέπουμε, και οδηγούμα-
στε στο δικό μας τρόπο σκέψης και στα δικά μας ανθρώπινα συ-
ναισθήματα, και στη συνέχεια ενεργούμε βάση αυτών των συναι-
σθημάτων. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί πιστεύετε ότι ήταν τόσο εύκολο για τον Σαούλ να 
ακολουθήσει την κρίση του, παρόλο που πρόσφατα είχε ακούσει 
τις ξεκάθαρες οδηγίες του Θεού; Εφόσον ξέρουμε ότι είμαστε τόσο 
εύθραυστοι και ότι έχουμε ατελή γνώση, γιατί εξακολουθούμε να 
βασιζόμαστε στον εαυτό μας; Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να 
εμπιστευόμαστε περισσότερο τις εντολές του Κυρίου από ό,τι τον 
εαυτό μας; 
 

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 
 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
 

Όπως είδαμε ήδη, η υποταγή στο θέλημα του Θεού μπορεί να υ-
ποσκαφτεί όταν στηριζόμαστε στη δική μας δύναμη. Επίσης είναι 
πιθανό να στηριζόμαστε και σε άλλα υποκατάστατα του Θεού. 
Πολλές φορές, όταν αισθανόμαστε θλίψη ή κάποιο κενό ή αντιμε-
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τωπίζουμε δυσκολίες, συχνά στρεφόμαστε σε ενέργειες ή πρόσω-
πα που θα μας καλύψουν προσωρινά και θα μας δώσουν χαρά. 
Πολλά από τα πράγματα που χρησιμοποιούμε, μπορούν να μας 
απαλλάξουν από την πίεση αλλά δεν μπορούν απαραίτητα να λύ-
σουν το πρόβλημα, ούτε να μας διδάξουν πώς να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση καλύτερα την επόμενη φορά. Μόνο η υπερφυσική 
δύναμη του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι 
πολλές φορές προσπαθούμε να στηριχτούμε στα υποκατάστατα 
του Θεού, αντί στον Ίδιο τον Θεό. 
Παρακάτω υπάρχουν τρία υποκατάστατα στα οποία ενδεχομένως 
να στρεφόμαστε αντί του Θεού: 
1.  Να χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη λογική ή παλαιότερες 
εμπειρίες, όταν χρειαζόμαστε νέα Θεϊκή αποκάλυψη. 
2. Να μπλοκάρουμε τα προβλήματα στο νου μας, όταν χρειαζό-
μαστε Θεϊκές λύσεις. 
3. Να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα και να αποφεύγουμε 
τον Θεό, όταν χρειαζόμαστε επικοινωνία μαζί Του για Θεϊκή δύνα-
μη. 
Ο Ζαχαρίας μάς βοηθάει να εστιάσουμε σε αυτό που πραγματικά 
μετράει, όταν ερχόμαστε σε πειρασμό να χρησιμοποιήσουμε αυτά 
τα υποκατάστατα. Οι εξόριστοι, μετά από αρκετά χρόνια, επιστρέ-
φουν επιτέλους στον τόπο τους και αμέσως αρχίζουν την ανοικο-
δόμηση του ναού. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις. (Έσδ. 4/δ’-
6/ς’). Έτσι, ο Ζαχαρίας πήγε με ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στο Ζο-
ροβάβελ, ο οποίος ηγούταν το έργο. 
 

Διαβάστε το μήνυμα στο Ζαχ. 4/δ’1-14. Τι θέλει να πει ο Θεός στο 
εδ.6; Πώς η ολοκλήρωση του έργου θα μπορούσε να επηρεαστεί 
από το Άγιο Πνεύμα; Τι μας διδάσκει αυτό για τη σχέση μεταξύ του 
Αγίου Πνεύματος και των πραγμάτων που κάνουμε;  
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………….………………………. 
Ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν αντιδράσεις για το ναό και άφησε 
τον Ζοροβάβελ να περάσει από αυτό το άγχος. Ο Θεός δεν θα μας 
προστατεύει πάντα από τις αντιδράσεις. Θα τις χρησιμοποιήσει 
σαν δοκιμασία για να μας διδάξει να στηριζόμαστε περισσότερο σ’ 
Αυτόν. 
ΣΚΕΨΗ: Όταν αγχώνεστε ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση; 
Τρώτε; Βλέπετε τηλεόραση; Προσεύχεστε; Υποτάσσεστε στον Θεό; 
Τι δείχνει η απάντησή σας για τα πράγματα που χρειάζεστε να μά-
θετε ή να αλλάξετε; 
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Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου                        Δύση ηλίου: 19:32’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π, σ. 569-576, 623-
634. 
Με την υποταγή στο θέλημα του Θεού, καθώς θανατώνουμε τις 
επιθυμίες και τις φιλοδοξίες μας, ανοίγεται ο δρόμος για αληθινή 
υπηρεσία προς τους άλλους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε για τον 
Θεό, εάν δεν γίνουμε θυσία και δεν είμαστε συνεχώς ανοικτοί στη 
φωνή Του. Προκειμένου να παραδώσουμε στα αλήθεια το θέλημά 
μας στο θέλημα του Πατέρα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κιν-
δύνους που διατρέχουμε όταν στηριζόμαστε στον εαυτό μας και 
στα υποκατάστατα του Λόγου και της δύναμης του Θεού. Καθώς η 
υποταγή στο θέλημα του Θεού βρίσκεται στην καρδιά της χριστια-
νικής ζωής, ο Θεός μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες ώστε να μας 
διδάξει να στηριζόμαστε πάνω Του. 
«Η αμέλεια του Ηλεί ήταν ξεκάθαρη μπροστά σε όλους τους γονείς 
του τόπου. Ως αποτέλεσμα της ακαθαγίαστης στοργής του, της 
απροθυμίας του να κάνει το χρέος του, θέρισε την ανομία με τους 
ασυμμόρφωτους γιους του. Και οι γονείς που επιτρέπουν την ανο-
μία στα παιδιά τους, είναι ένοχοι ενώπιον του Θεού, ο Οποίος δεν 
θα δεχτεί καμία θυσία ή προσφορά για τις αμαρτίες τους.» Ε. Χου-
άιτ, Child Guidance, σ.276. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Ως ομάδα, συζητήστε για την απίστευτη αυταπάρνηση του Υιού 

του Θεού, να έρθει στη γη ως άνθρωπος προκειμένου να πεθά-
νει για τις αμαρτίες μας. Τι μας λέει αυτό για την αυτοθυσία και 
την αυταπάρνηση για το καλό των άλλων; Αν και δεν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, το παράδειγμα υπάρχει και θα 
βρίσκεται πάντα μπροστά μας. Με ποιους τρόπους μπορούμε 
να ενστερνιστούμε αυτό το είδος υποταγής και αυτοθυσίας που 
έδειξε ο Ιησούς στο σταυρό; 

2. Για πολλούς το να υποταχθούμε στον Θεό χωρίς να ξέρουμε τι 
θα γίνει μετά, προκαλεί τρόμο. Πώς θα συμβουλεύατε κάποιον 
που στηρίζεται στον εαυτό του, αντί στον Θεό; Τι θα του λέγατε 
για να τον βοηθήσετε να διώξει τους φόβους του, ότι δεν ξέρει ή 
δεν μπορεί να ελέγξει το μέλλον; 

3. Ως ομάδα, προσευχηθείτε για ανθρώπους που ξέρετε ότι αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στο να υποταχθούν στο θέλημα του Θε-
ού, ώστε να δουν ότι με το να δείξουν εμπιστοσύνη στο θέλημά 
Του, θα αποκτήσουν διαρκή ειρήνη. Παράλληλα, τι μπορείτε να 
κάνετε στην πράξη γι’ αυτούς τους ανθρώπους, βοηθώντας 
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τους να υποταχθούν στον Θεό και να δουν ότι ο τρόπος Του εί-
ναι ο καλύτερος;  

4. Πώς ο Θεός μπορεί να σας χρησιμοποιήσει να βοηθήσετε τους 
άλλους να γνωρίσουν την αγάπη Του που τόσο πρόθυμα προ-
σφέρει; 
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17 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου           Σάββατο απόγευμα 

 
13.  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και γύρω στην ενάτη ώρα, ο Ιησούς ανεβό-
ησε με δυνατή φωνή, λέγοντας: ‘‘Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;’’ δηλα-
δή, ‘‘Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;’’» Ματθαίο 27/κζ’ 46. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 2/β’1-18, 
27/κζ’51,52,  Λουκά 2/β’7, 22-24, 22/κβ’41-44,  Ιωάν. 8/η’58,59, 
Ρωμ. 6/ς’23,  Τίτο 1/α’2. 
 

Κάθε φορά που μελετάμε το θέμα της θλίψης, τίθεται το εξής ερώ-
τημα: Πώς ξεκίνησε η αμαρτία και η θλίψη; Μέσα από Θεϊκή απο-
κάλυψη, μπορούμε να πούμε ότι: Η αμαρτία γεννήθηκε επειδή ε-
λεύθερα δημιουργήματα καταχράστηκαν την ελευθερία που τους 
έδωσε ο Θεός. Αυτό μας οδηγεί σε μία άλλη ερώτηση: Ήξερε ο 
Θεός από πριν ότι αυτά τα πλάσματα θα πέσουν στην αμαρτία; 
Ναι, αλλά ίσως σκέφτηκε, ότι «άξιζε το ρίσκο». 
Άξιζε το ρίσκο; Για ποιον; Για μας, ενώ ο Θεός κάθεται στον ουρά-
νιο θρόνο Του; Όχι ακριβώς. Η ελευθερία όλων των ευφυών δη-
μιουργημάτων Του ήταν τόσο ιερή, που προκειμένου να μην μας 
τη στερήσει, ο Θεός δέχτηκε να κουβαλήσει το βάρος της θλίψης, 
που προήλθε από τη δική μας κατάχρηση ελευθερίας. Αυτή η θλί-
ψη εκδηλώνεται στη ζωή και στο θάνατο του Ιησού, ο Οποίος βιώ-
νοντας τη σαρκική μας θλίψη, δημιούργησε δεσμούς μεταξύ ουρα-
νού και γης που θα διαρκέσουν για πάντα. 
 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Τι υπέφερε ο Χριστός για μας; Τι μπο-
ρούμε να μάθουμε από τη θλίψη Του; 
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Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 
 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ 
 
Η Αγία Γραφή δίνει λίγες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του Ιησού. Παρόλα αυτά, μπορούμε να δούμε τις συνθήκες 
στον κόσμο στον οποίο ο Σωτήρας ήρθε. 
Διαβάστε Λουκά 2/β’7, 22-24 (δείτε επίσης Λευιτ. 12/ιβ’6-8) και 
Ματθ. 2/β’1-18. Τι φανερώνουν αυτά τα εδάφια για τη ζωή που 
από την αρχή ο Ιησούς έζησε; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 
Φυσικά ο Ιησούς δεν ήταν ο μόνος άνθρωπος που έζησε στη φτώ-
χεια ή ο μόνος που ήθελαν να Τον θανατώσουν από νεαρή ηλικία. 
Υπάρχει ωστόσο κάποιο άλλο στοιχείο, που ίσως μπορεί να μας 
βοηθήσει να καταλάβουμε το τι πέρασε ο Χριστός, από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια. 
 
Διαβάστε Ιωάν. 1/α’46. Ποιο στοιχείο προστίθεται που μας βοηθάει 
να καταλάβουμε τι θλίψη που πέρασε ως νεαρός Ιησούς; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 
Με εξαίρεση τον Αδάμ και την Εύα, πριν την πτώση, ο Ιησούς ήταν 
ο μόνος αναμάρτητος που έζησε στη γη. Από την αγνότητα και την 
αθωότητά Του, μπήκε σε έναν κόσμο αμαρτίας. Τι μαρτυρικό που 
θα ήταν γι’ Αυτόν, ιδιαίτερα ως παιδί, με την αγνή Του ψυχή να 
βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με την αμαρτία. Ακόμη και μέσα στη 
σκληρότητά μας εξαιτίας της αμαρτίας, συχνά αποτραβιόμαστε 
από αυτήν και το κακό, τα οποία βρίσκουμε αποκρουστικά. Φα-
νταστείτε πώς θα ήταν για τον Ιησού, του Οποίου η ψυχή ήταν α-
γνή και δεν είχε σπιλωθεί ούτε ελάχιστα από την αμαρτία. Σκεφτεί-
τε την έντονη αντίθεση με τα άτομα γύρω Του. Θα πρέπει να ήταν 
ιδιαίτερα επώδυνο γι’ Αυτόν. 
 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο ευαίσθητοι είμαστε με την ύπαρξη της αμαρτίας; 
Μας ενοχλεί ή την έχουμε συνηθίσει; Εάν την έχουμε συνηθίσει, 
μήπως είναι εξαιτίας εκείνων που διαβάζουμε, βλέπουμε ή κάνου-
με; 
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Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 
 

«ΚΑΤΑΠΕΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΡΙΜΜΕΝΟΣ  
ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» 

 

Διαβάστε τα ακόλουθα εδάφια, έχοντας στο νου ότι ο Ιησούς είναι 
Θεός, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι θυσιάστηκε 
για τις αμαρτίες όλου του κόσμου (Ματθ. 12/ιβ’22-24, Λουκά 
4/δ’21-30, Ιωάν. 8/η’58,59). Πώς αυτά τα εδάφια μάς βοηθάνε να 
καταλάβουμε τη θλίψη που αντιμετώπισε ο Ιησούς στη γη; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Η ζωή του Ιησού, οι πράξεις και οι διδασκαλίες Του, συνεχώς πα-
ρεξηγούνταν είτε από αρχηγούς είτε από απλούς ανθρώπους, με 
αποτέλεσμα οι άνθρωποι που ήρθε να σώσει, να Τον μισήσουν και 
να Τον απορρίψουν. Όπως ένας πατέρας που βλέπει το ανυπά-
κουο παιδί του σε ανάγκη, και παρόλο που είναι πρόθυμος να κά-
νει τα πάντα γι’ αυτό το παιδί, το παιδί απορρίπτει τον πατέρα, το 
μοναδικό ίσως άτομο που θα μπορούσε να το σώσει από την τελι-
κή καταστροφή. Αυτή τη στάση αντιμετώπισε και ο Ιησούς εδώ στη 
γη. Πόσο οδυνηρό θα πρέπει να ήταν! 
Διαβάστε Ματθ. 23/κγ’37. Πώς αισθανόταν ο Χριστός για όλη αυ-
τήν την απόρριψη; Καθώς διαβάζετε αναρωτηθείτε, «Αισθανόταν 
άσχημα για τον Εαυτό Του (όπως πολύ συχνά αισθανόμαστε όταν 
μας απορρίπτουν) ή για κάποιον άλλο λόγο;» Εάν για κάποιον άλ-
λο λόγο, ποιος ήταν; 
………………………………….…………………………………………. 
Όλοι έχουμε αισθανθεί την απόρριψη και ίσως ο πόνος μας να ή-
ταν παρόμοιος με εκείνον του Ιησού, υπό την έννοια ότι ήταν ανι-
διοτελής: Πονέσαμε όχι επειδή μας απέρριψαν, αλλά για το τι σή-
μαινε αυτή η απόρριψη για το άτομο το οποίο μας απέρριψε (ίσως 
κάποιο άτομο για το οποίο νοιαζόμαστε το οποίο αρνήθηκε τη σω-
τηρία που του προσφέρει ο Χριστός). Φανταστείτε πώς θα αισθάν-
θηκε ο Ιησούς που γνώριζε το τι θα αντιμετώπιζε προκειμένου να 
τους σώσει, και την ίδια στιγμή ήξερε ποιες θα ήταν οι συνέπειες 
αυτής τους της απόρριψης. «Εξαιτίας της αθωότητάς Του αισθάν-
θηκε τόσο έντονα τις προσβολές του Σατανά.» Ε. Χουάιτ, Selected 

Messages, βιβλίο 3, σ.129. 
 

ΣΚΕΨΗ: Τι μπορείτε να διδαχτείτε από τον Ιησού που θα σας βοη-
θήσει να αντιμετωπίσετε καλύτερα τον πόνο της απόρριψης; Τι σας 
δείχνει το παράδειγμά Του; Πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε στη 
ζωή σας; 
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Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ 
Μάρκον 14/ιδ’34 

 
Ό,τι και να πέρασε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια των 33 χρόνων Του, 
τίποτα δεν συγκρίνεται με εκείνα που αντιμετώπισε τις τελευταίες 
ώρες πριν το σταυρό. Από «προ καταβολής κόσμου» (Εφεσ. 1/α’1-
4, Β’Τιμ. 1/α’8,9, Τίτο 1/α’1,2) είχε σχεδιαστεί να προσφερθεί η θυ-
σία του Ιησού για τις αμαρτίες του κόσμου, ώσπου έφτασε η στιγμή 
να υλοποιηθεί. 
 

Τι μας λένε τα ακόλουθα εδάφια για τη θλίψη του Χριστού στη Γεθ-
σημανή; Ματθ. 26/κς’39,  Μάρκο 14/ιδ’33-36,  Λουκά 22/κβ’41-44. 
………………………………………….…………………………………. 
 

«Απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς, όχι πολύ μακριά, αλλά σε α-
πόσταση που να μπορούν να Τον βλέπουν και να Τον ακούνε, και 
έπεσε μπρούμυτα κατά γης. Ένοιωθε ότι εξαιτίας της αμαρτίας είχε 
αποχωρισθεί από τον Πατέρα Του. Το χάσμα ήταν τόσο τεράστιο, 
τόσο σκοτεινό, τόσο βαθύ, που στη σκέψη του το Πνεύμα Του φρι-
κίασε. Δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη θεϊκή Του δύναμη με το 
σκοπό να διαφύγει αυτή την αγωνία. Έπρεπε σαν άνθρωπος να 
υποστεί την οργή του Θεού για την ανθρώπινη αμαρτία. Ο Χριστός 
βρέθηκε τώρα σε μία θέση πολύ διαφορετική από ότι ποτέ προη-
γουμένως. Πολύ κατάλληλα τα πάθη Του μπορούν να περιγρα-
φούν με τα λόγια του προφήτη: «Ρομφαία, εξύπνησον κατά του 
ποιμένος Μου, και κατά του Ανδρός του συνεταίρου Μου, λέγει 
Κύριος των δυνάμεων.» (Ζαχ. ιγ’7). Σαν αντικαταστάτης και εγγυη-
τής του αμαρτωλού ανθρώπου, ο Χριστός υφίστατο τη θεϊκή δικαι-
οσύνη. Είδε τι σημαίνει δικαιοσύνη. Μέχρι τότε Εκείνος μεσίτευε για 
τους άλλους. Τώρα όμως λαχταρούσε να έχει κάποιον που να με-
σιτέψει γι’ Αυτόν.» Ε. Χουάιτ, Ζ. Χ., σ. 658. 
 

ΣΚΕΨΗ: Επικεντρωθείτε στα όσα συνέβησαν στον Ιησού στον κή-
πο της Γεθσημανής. Ήδη οι αμαρτίες του κόσμου άρχισαν να Τον 
βαραίνουν. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς ένιωθε. Κανένας 
άνθρωπος δεν κλήθηκε ποτέ να περάσει κάτι τέτοιο. Τι μας λέει 
αυτό για την αγάπη του Θεού προς εμάς; Τι ελπίδα μπορείτε να 
πάρετε; 
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Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 
 

Ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ 
 
Ο σταυρικός θάνατος ήταν μία από τις σκληρότερες τιμωρίες των 
Ρωμαίων. Θεωρούταν ο χειρότερος τρόπος θανάτου. Επομένως, 
πόσο φρικιαστικό θα ήταν για τον οποιονδήποτε να πεθάνει με αυ-
τόν τον τρόπο, πόσο μάλλον για τον Υιό του Θεού! Πρέπει πάντα 
να θυμόμαστε ότι, ο Ιησούς, ήρθε ως άνθρωπος. Τα χτυπήματα, τα 
μαστιγώματα, τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια Του, θα πρέπει 
να Του προκαλούσαν αβάσταχτο φυσικό πόνο. Ήταν σκληρό, α-
κόμα και για τους χειρότερους εγκληματίες. Ωστόσο, όπως ξέρου-
με, η σωματική θλίψη του Χριστού ήταν ήπια σε σχέση με το τι συ-
νέβαινε στην πραγματικότητα. Ήταν κάτι περισσότερο από το θά-
νατος ενός αθώου ανθρώπου. 
Ποια γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά το θάνατο του Ιησού, 
έκαναν πολλούς ανθρώπους να καταλάβουν ότι συνέβαινε κάτι 
περισσότερο; Ποια σημαντικά σημεία σε αυτά τα γεγονότα μάς 
βοηθούν να δούμε τι συνέβη; 
 
Ματθ. 27/κζ’45………………………………………..…….…………… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Ματθ. 27/κζ’51,52………………….…………….……………………... 
 

…………………………………………………………………………..… 
Μάρκο 15/ιε’38………………………..……….………………………… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Ήταν ξεκάθαρο ότι συνέβαινε κάτι περισσότερο από ό,τι ο θάνατος 
ενός αθώου ανθρώπου. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο θυμός του 
Θεού απέναντι στην αμαρτία, την αμαρτία μας, έπεσε πάνω στον 
Ιησού. Ο Ιησούς στο σταυρό υπέφερε όχι τον αμαρτωλό άδικο αν-
θρώπινο θυμό, αλλά τον θυμό του Δίκαιου Θεού απέναντι στην 
αμαρτία – τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Έτσι, ο Ιησούς υπέφερε 
κάτι βαθύτερο, σκοτεινότερο και πιο οδυνηρό από ό,τι κάθε άν-
θρωπος θα μπορούσε ποτέ να γνωρίσει ή να βιώσει. 
 
ΣΚΕΨΗ: Καθώς αντιμετωπίζετε τις οποιεσδήποτε δοκιμασίες, τι 
ελπίδα και παρηγοριά μπορείτε να λάβετε από την πραγματική 
θλίψη του Χριστού πάνω στο σταυρό; 
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Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 
 

Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ 
Όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, θα υποφέρουμε. Αυτή είναι η 
μοίρα όλων των έκπτωτων δημιουργημάτων. Τίποτα στην Αγία 
Γραφή δεν υπόσχεται κάτι διαφορετικό. 

Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για αυτό το θέμα; Πράξ. 14/ιδ’22,  Φι-
λιπ. 1/α’29, Β’ Τιμ. 3/γ’12. 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Ενώ βρισκόμαστε σε θλίψη, πρέπει να έχουμε στο νου μας δύο 
πράγματα: 
Πρώτον, ο Χριστός, ο Κύριός μας, υπέφερε περισσότερα από όσα 
ο οποιοσδήποτε από μας θα μπορούσε να υποφέρει. Στο σταυρό, 
«βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας» 
(Ησ. 53/νγ’4). Εκείνο που εμείς νιώθουμε ατομικά, Εκείνος το έ-
νιωσε για όλους μας. Εκείνος που ήταν αναμάρτητος, έγινε «αμαρ-
τία» για μας (Β’ Κορ. 5/ε’21), υποφέροντας με τρόπο που εμείς οι 
αμαρτωλοί, δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε. 
Δεύτερον, καθώς υποφέρουμε, πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν τα 
αποτελέσματα της θλίψης του Χριστού. Είναι όλα εκείνα που ο 
Χριστός μάς έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει για μας. 
Διαβάστε Ιωάν. 10/ι’28, Ρωμ. 6/ς’23, Τίτο 1/α’2 και Α’Ιωάν. 2/β’25. 
Τι μας έχει υποσχεθεί; 
…………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………..… 
 

Όποιες και εάν είναι οι θλίψεις μας, χάρη του Ιησού, χάρη του ότι 
επιφορτίστηκε την τιμωρία της αμαρτίας μας, και χάρη της πρό-
νοιας του ευαγγελίου – ότι μέσω της πίστης μπορούμε να σταθού-
με τέλειοι μπροστά στο Χριστό – έχουμε την υπόσχεση για αιώνια 
ζωή. Έχουμε την υπόσχεση ότι εξαιτίας των όσων ο Χριστός έκανε 
για μας, μέσα από την τέλεια ζωή και την θυσία Του, η ζωή εδώ 
δεν είναι παρά μόνο μία στιγμή σε σχέση με την αιωνιότητα που 
μας περιμένει σε μία νέα γη χωρίς αμαρτία, θλίψη και θάνατο. Έτσι 
ώστε μία μέρα, σύντομα «Θα δει τους πόνους του καρπού της ψυ-
χής του, και θα χορτάσει.» (Ησ. 53/νγ’11). 
 
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου          Δύση ηλίου: 19:21’ 
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ, σ. 657-668, 714-
730. 



99 

 

«Τρεις φορές επανέλαβε την προσευχή εκείνη. Τρεις φορές η αν-
θρώπινη φύση οπισθοχώρησε μπροστά στην τελική αποκορυφω-
τική θυσία. Αλλά τη στιγμή αυτή η ιστορία της ανθρώπινης φυλής 
παρουσιάζεται μπροστά στο Λυτρωτή του κόσμου. Βλέπει ότι οι 
παραβάτες του νόμου, αν αφεθούν μόνοι τους, θα χαθούν. Βλέπει 
την ανικανότητα του ανθρώπου. Βλέπει τη δύναμη της αμαρτίας. 
Οι στεναγμοί και οι θρήνοι ενός καταδικασμένου κόσμου υψώνο-
νται μπροστά Του. Βλέπει ποια θα ήταν η μοίρα του κόσμου και 
παίρνει την απόφαση. Θα σώσει τον άνθρωπο, όσο και αν Του 
στοιχίσει αυτό. Δέχεται το βάπτισμα του αίματος, ώστε μέσω Αυτού 
τα εκατομμύρια που χάνονται να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Άφησε 
τις ουράνιες αυλές όπου όλα είναι αγνότητα, ευτυχία και δόξα, για 
να σώσει το ένα απολωλός πρόβατο, τον έναν αυτό κόσμο που 
έπεσε στην αμαρτία. Και δεν θα εγκαταλείψει την αποστολή Του. 
Θα γίνει ο εξιλασμός της φυλής που εθελοντικά προτίμησε να α-
μαρτήσει. Η προσευχή Του τώρα δηλώνει μοναχά υποταγή: ‘Εάν 
δεν ήναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθη απ’ Εμού, χωρίς 
να πιω αυτό, γενηθήτω το θέλημά Σου.’» Ε Χουάιτ, Ζ.Χ. σ 663. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Πώς βοηθάει στη θλίψη μας ότι γνωρίζουμε πως ο Ίδιος ο Θε-

ός, στο πρόσωπο του Χριστού, υπέφερε περισσότερα από ό,τι 
ο καθένας; Τι σημαίνει η θλίψη του Χριστού για μας; Τι παρηγο-
ριά μπορούμε να πάρουμε από αυτήν την απίστευτη αλήθεια; 
Καθώς σκέφτεστε την απάντησή σας, έχετε στο νου την ακό-
λουθη δήλωση της Ε. Χουάιτ: «Όλη η θλίψη, που είναι αποτέ-
λεσμα της αμαρτίας, έπεσε πάνω στον αναμάρτητο Υιό του Θε-
ού.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 3, σ.129. 

2. Ως ομάδα, ξαναδείτε τις θλίψεις του Χριστού που μελετήσαμε 
αυτήν την εβδομάδα. Ποιες ήταν οι δοκιμασίες που αντιμετώπι-
σε ο Χριστός; Σε τι μοιάζουν με τις δικές μας και σε τι διαφέ-
ρουν; Τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο που ο Χριστός 
χειρίστηκε αυτές τις προκλήσεις ώστε να μας βοηθήσει στις δι-
κές μας δοκιμασίες; 

3. Ποιες είναι ορισμένες από τις αγαπημένες σας υποσχέσεις της 
Αγίας Γραφής, υποσχέσεις στις οποίες μπορείτε να στηριχτείτε 
μέσα στον πόνο και στη θλίψη σας; Γράψτε τις και μοιραστείτε 
τις με την υπόλοιπη ομάδα. 

4. Γράψτε σε μία μικρή παράγραφο τα σημεία που σας έκαναν ι-
διαίτερη εντύπωση αυτή την τριμηνία. Ποιες απορίες σας απα-
ντήθηκαν; Ποια θέματα παραμένουν αναπάντητα; Πώς μπο-
ρούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον στην αντιμετώπιση 
πραγμάτων που μας προβληματίζουν; 


